
1 

 

PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI ORDINARE CONSILIULUI LOCAL 
ŞIMAND DIN DATA DE 26.03.2019. 

 
Încheiat azi, 26.03.2019, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului 

Local Şimand, convocată prin Dispoziţia Primarului nr.95/22.03.2019. 
 

ORDINE DE ZI: 
 
 

1.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE 
ŞEDINŢĂ 

INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
2.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORDINII DE ZI A 
ŞEDINŢEI ORDINARE DIN DATA DE 26.03.2019.  
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
3.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROCESULUI-VERBAL 
AL ŞEDINŢEI ORDINARE DIN DATA DE 28.02.2019. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
4.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA VÂNZĂRII CASEI 
SITUATĂ ÎN COMUNA ŞIMAND, NR.738, ÎNSCRISĂ ÎN C.F. NR.302185, 
CONFORM LEGII NR. 112/1995. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
5.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRECERII DIN 
PROPRIETATEA STATULUI ROMÂN, ÎN PROPRIETATEA PRIVATĂ A 
COMUNEI ŞIMAND, A TERENULUI INTRAVILAN  ÎNSCRIS ÎN C.F. 
NR.304840 ŞIMAND, ÎN SUPRAFAŢĂ DE 878 MP. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
6.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI 
COTIZAŢIEI CONSILIULUI LOCAL ȘIMAND ÎN A.D.I. SISTEM INTEGRAT 
DE GESTIONARE A DEŞEURILOR PENTRU ANUL 2019. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
7.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INTRODUCERII 
CONTRIBUȚIEI PENTRU ECONOMIA CIRCULARĂ ÎN TARIFUL ÎNCASAT 
DE CĂTRE OPERATORUL DE SALUBRIZARE GRUP SALUBRITATE 
URBANA SA, CARE DESFĂȘOARĂ ACTIVITĂȚILE DE COLECTARE ȘI 
TRANSPORT A DEȘEURILOR PE RAZA COMUNEI ŞIMAND 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
8.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI ANUAL DE 
ACŢIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE ADMINISTRATE ŞI 
FINANŢATE DIN BUGETUL CONSILIULUI LOCAL ŞIMAND PENTRU ANUL 
2019. 
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INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
9.DIVERSE. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 

 
La şedinţă sunt prezenţi 12 consilieri din cei 13 în funcţie. Este absent                  

d-nul consilier Sodinca Iustin-Constantinescu. 
La şedinţă participă d-nul Primar Dema Florin-Liviu, doamna Secretar 

Brîndaş Lavinia, d-na Milaş Marcela-Voichiţa, consilier compartiment asistenţă 
socială, preot Gosta Gabriel, d-nul Baba Alin. Preşedinte de şedinţă este domnul 
Barna Lionel. 
 
1.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE 
ŞEDINŢĂ 

INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
d-nul preşedinte Bodnariu: Vă rog să veniţi cu propuneri. 
d-nul consilier Groza: Propun pe d-nul consilier Bogdan Petru. 
d-nul preşedinte Bodnariu: Propun pe d-nul consilier Lihor. 
d-nul consilier Bogdan: Până la sfârşitul mandatului mai sunt 18 luni, 6 
consilieri locali nu au fost preşedinţi de şedinţă. Aşa ar fi corect, până la sfârşitul 
mandatului fiecare să ocupe 3 luni funcţia respectivă. 
d-nul preşedinte Bodnariu: Având în vedere că d-nul consilier Lihor nu a fost 
preşedinte de şedinţă, eu l-am propus pe dânsul. 
d-nul consilier Lihor: Având în vedere că eu nu voi fi preşedinte de şedinţă 
decât când voi dori eu, nu vreau să fiu preşedinte de şedinţă. Votaţi pe altcineva 
cine doreşte. Îl propun pe d-nul consilier Barna. 
d-nul consilier Bogdan: UNPR-ul a fost de 2 ori, de fiecare dată la buget. Dacă 
prin absurd votaţi astăzi la fel, vă asumaţi răspunderea pentru a 3 oară la buget 
a UNPR-ului. Nu spun că este ilegal. 
d-nul preşedinte Bodnariu supune la vot propunerea d-lui consilier Lihor, 
privind alegerea d-nului consilier Barna Lionel ca preşedinte de şedinţă pentru 
următoarele 3 luni, aceasta fiind aprobată  cu 10 voturi pentru (Barna,Bodnariu, 
Bogdan, Capra, Ciobotă, Dudaș, Fruja, Lihor, Pocioian, Rus,) şi 2 abţineri(Groza 
şi Neamţi), devenind astfel Hotărârea nr.14. 
2.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORDINII DE ZI A 
ŞEDINŢEI ORDINARE DIN DATA DE 26.03.2019.  
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
d-nul președinte Barna: Înainte de a supune la vot aprobarea ordinei de zi, 
avem 3 propuneri de suplimentare a acesteia. 
d-nul consilier Bogdan: Consideraţi că sunt pentru probleme urgente? Asta 
vizavi de ceea ce mi-aţi reproşat la şedinţa trecută. 
d-nul Primar: Oamenii aşteaptă de atâta vreme. 
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d-nul preşedinte Barna: Eu zic că sunt pentru probleme urgente, e vorba 
despre cetăţenii comunei Şimand. 
d-nul consilier Bogdan:  Şi la celelalte a fost la fel. 
d-nul preşedinte Barna dă citire celor 3 propuneri de suplimentare a ordinii de 
zi. 
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII PRIN 

LICITAŢIE PUBLICĂ A TERENULUI ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 305079 
ȘIMAND NR.TOP 305079, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 1934 MP. 

2.  PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII PRIN 
LICITAŢIE PUBLICĂ A TERENULUI ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 305083 
ȘIMAND NR.TOP 305083, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 1004 MP . 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII PRIN 
LICITAŢIE PUBLICĂ A IMOBILULUI ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 305078 
ȘIMAND CU NR.  TOP 305078, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 93,15 MP. 

d-nul consilier Lihor: De ce sunt aşa urgente aceste suplimentări? 
d-nul consilier Bogdan: Credeţi că nu suferă amânare 2 săptămâni să ne 
putem edifica? Să respectăm legea. 
d-nul preşedinte Barna: Probabil că la buget o să stăm mult mai mult, ca să le 
soluţionăm şi pe acestea. 

 
D-nul preşedinte Barna supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
ordinei de zi, aceasta fiind aprobată cu 12 voturi pentru(Barna,Bodnariu, Bogdan, 
Capra, Ciobotă, Dudaș, Fruja,Groza, Lihor, Neamţi, Pocioian, Rus,) devenind 
astfel Hotărârea nr. 15. 
3.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROCESULUI-VERBAL 
AL ŞEDINŢEI ORDINARE DIN DATA DE 28.02.2019. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
d-nul preşedinte Barna: Dacă aveți propuneri sau opinii care nu au fost 
menționate în conținutul procesului verbal, vă rog să le expuneți. 
d-nul consilier Bogdan: D-na secretar, vreau să vă întreb dacă mai aveţi 
înregistrarea audio de la şedinţa trecută? 
d-na secretar: O am. 
d-nul consilier Bogdan: Probabil că v-aţi dat seama că în procesul verbal nu 
sunt consemnate toate dezbaterile, aşa cum prevede Legea 215/2001, art.43.  
Întâmplător sau nu, am şi eu înregistrarea. Într-adevăr, până acuma nu v-am 
înţeles pe deplin cât de greu este să consemnezi în procesul verbal, dar lipsesc 8 
pagini. Eu vă dau înregistrarea şi v-aş propune următorul aspect. Nu e un capăt 
de ţară să retrageţi acest proiect de pe ordinea de zi şi să îl aprobăm în aprilie şi 
să fie complet procesul verbal. Sunt multe puncte de vedere care lipsesc. Credeţi 
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că este o problemă să îl retargeţi de pe ordinea de zi şi să îl vătăm la şedinţa 
viitoare? 
d-na secretar:Nu se poate. Trebuie să îl aprobăm astăzi.  
d-nul consilier Bogdan: Dacă nu este în regulă, atunci sunt obligat să citesc ce 
lipseşte şi să aduc laptopul să pun înregistrarea. Nu pot să accept, în condiţiile în 
care ne-au fost transmise atâtea  de la Instituţia Prefectului. 
d-na secretar: O să consemnez ceea ce lipseşte. Nu au fost clare  pe 
înregistrare mai multe pasaje. 
d-nul preşedinte Barna: Se va completa procesul verbal cu cele ce lipsesc. 
d-nul consilier Bogdan: Dacă nu va apărea tot ceea ce se aude în înregistrare, 
eu voi sesiza Instituţia Prefectului. 
d-nul președinte Bodnariu supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind 
aprobat cu 9 voturi pentru(Barna, Bodnariu, Capra, Ciobotă, Dudaș, Fruja, Lihor, 
Neamţi, Rus)şi 3 abţineri(Bogdan,Groza,  Pocioian), devenind astfel 
Hotărârea nr. 16.  
4.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA VÂNZĂRII CASEI 
SITUATĂ ÎN COMUNA ŞIMAND, NR.738, ÎNSCRISĂ ÎN C.F. NR.302185, 
CONFORM LEGII NR. 112/1995. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
d-nul consilier Bogdan: Comisia juridică a acordat aviz favorabil acestui 
proiect de hotărâre. Ştiţi că niciodată nu am fost împotrivă să îi ajutăm pe 
oameni şi de aceea întotdeauna am insistat ca actele care stau la baza atribuirii 
unei case sau închirierii unui spaţiu să fie în regulă. Posibil să fie greşeală în 
raportul de evaluare, care eu zic că se poate corecta. Dacă vă uitaţi la pag.6, la 
parafă scrie 14247 valabilă 2017, în condiţiile în care evaluarea s-a făcut în anul 
2018. Să nu fi greşit evaluatorul. Eu m-am uitat pe site-ul ANEVAR, aceeaşi 
legitimaţie o are şi pe anul 2018, dar el nu trebuia în anul 2018, să treacă valabil 
2017. Acest aspect este consemnat pe ştampilă. Alt aspect, la pag.7, la adresă 
este trecut nr.70.   
d-nul Primar: Prima dată CF-ul a fost pe nr.70. Am făcut o adresă la OCPI  prin 
care am modificat numărul administrativ. 
d-nul consilier Bogdan: Corect. Dar în nici un document care este anexat, nu 
este nr.70, peste tot este nr.738. În cuprinsul raportului, ba se foloseşte nr.70, 
ba nr.738. Asta poate să încurce omul. Este greşeala evaluatorului pe care ar 
trebui să o corecteze. 
D-nul preşedinte Barna supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind 
aprobat cu 12 voturi pentru(Barna, Bodnariu, Bogdan, Capra, Ciobotă, Dudaş, 
Fruja, Groza,Lihor,Neamţi,Rus,Pocioian), devenind astfel Hotărârea nr.17. 
5.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PRIVIND APROBAREA TRECERII 
DIN PROPRIETATEA STATULUI ROMÂN, ÎN PROPRIETATEA PRIVATĂ A 
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COMUNEI ŞIMAND, A TERENULUI INTRAVILAN  ÎNSCRIS ÎN C.F. 
NR.304840 ŞIMAND, ÎN SUPRAFAŢĂ DE 878 MP. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU  
d-nul Primar: Este vorba despre terenul de lângă Deiu. Am descoperit că 
aparţine Primăriei comunei Şimand. Ulterior, dacă dumneavoastră doriţi, am dori 
să îl vindem. 
d-nul consilier Bogdan: Pe teren apare o fundaţie. Când terenul va trece în 
proprietatea privată, ce se întâmplă cu construcţia? 
d-na secretar: După trecerea terenului în prorietatea privată a comunei, trebuie 
vedem ce facem cu construcţia, să facem demersurile pentru a vedea dacă nu 
sunt posibili moştenitori ai acesteia. 
d-nul consilier Fruja:CF-ul trebuie modificat şi va trebui radiată casa. 
D-nul preşedinte Bodnariu supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind 
aprobat cu 12 voturi pentru (Barna, Bodnariu, Bogdan, Capra, Ciobotă, Dudaş, 
Fruja, Groza,Lihor,Neamţi,Rus,Pocioian), devenind astfel Hotărârea nr.18. 
6.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI 
COTIZAŢIEI CONSILIULUI LOCAL ȘIMAND ÎN A.D.I. SISTEM INTEGRAT 
DE GESTIONARE A DEŞEURILOR PENTRU ANUL 2019. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
D-nul preşedinte Barna supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind 
aprobat cu 12 voturi pentru( Barna, Bodnariu, Bogdan, Capra, Ciobotă, Dudaş, 
Fruja, Groza,Lihor,Neamţi,Rus,Pocioian), devenind astfel Hotărârea nr.19. 
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INTRODUCERII 
CONTRIBUȚIEI PENTRU ECONOMIA CIRCULARĂ ÎN TARIFUL ÎNCASAT 
DE CĂTRE OPERATORUL DE SALUBRIZARE GRUP SALUBRITATE 
URBANA SA, CARE DESFĂȘOARĂ ACTIVITĂȚILE DE COLECTARE ȘI 
TRANSPORT A DEȘEURILOR PE RAZA COMUNEI ŞIMAND 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
d-nul consilier Bogdan: Nu am găsit la documentaţie informarea 2489. 
d-na secretar: Nu am primit-o. Doar ceea ce v-am anexat documentaţiei am 
primit pe   e-mail. 
d-nul Primar: Au intervenit nişte probleme vizavi de ridicarea gunoiului 
menajer. Dacă sunt găsite în tomberon frunze sau crengi, nu se ridică gunoiul. 
d-nul consilier Neamţi: Ar trebui să ţinem cont  să facem o împrejmuire, unde 
să depozităm, noi Primăria, frunze şi crengi. 
d-nul Primar: Am putea să organizăm noi, Primăria, un program şi cu tractorul 
de la Primărie să le ducem noi. 
d-nul consilier Neamţi: La sfârşitul săptămânii. 
d-nul consilier Bogdan: Până la urmă o înţeleg pe d-na secretar. Efectiv nu 
are cum să consemneze în procesul-verbal ceea ce vorbim noi, fiindcă niciodată 
nu am dus la capăt punctele de pe ordinea de zi. Am mai băgat Diverse între ele. 
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d-na secretar: Aproape de fiecare dată se întâmplă aşa. 
D-nul preşedinte Barna supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind 
aprobat cu 12 voturi pentru( Barna, Bodnariu, Bogdan, Capra, Ciobotă, Dudaş, 
Fruja, Groza,Lihor,Neamţi,Rus,Pocioian), devenind astfel Hotărârea nr.20. 
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI ANUAL DE 
ACŢIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE ADMINISTRATE ŞI 
FINANŢATE DIN BUGETUL CONSILIULUI LOCAL ŞIMAND PENTRU ANUL 
2019. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
d-na Milaş: Servicii sociale nu avem de finanţat deocamdată, avem cursuri de 
perfecţionare a personalului, 2 persoane, 2000 lei şi instruire pentru asistenţi 
personali. 
D-nul preşedinte Barna supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind 
aprobat cu 12 voturi pentru( Barna, Bodnariu, Bogdan, Capra, Ciobotă, Dudaş, 
Fruja, Groza,Lihor,Neamţi,Rus,Pocioian), devenind astfel Hotărârea nr.21. 
9. DIVERSE. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
d-nul preşedinte Barna: Dau cuvântul d-nului preot Gosta. 
Preot Gosta: 2 lucruri aş avea şi eu de spus. Referitor la discuţiile care au 
apărut vizavi de capelă. Tot discutăm despre capelă de nu mai ştiu cât timp şi 
vreua să încep cu asta. Îmi doresc capelă. Îşi doresc şi oamenii capelă. Şi acuma 
am avut  înmormântare la Şimandul de Jos şi am pornit-o din Şimandul de Sus. 
De atâta vreme facem balansul asta între cimitire şi nu e în regulă. Într-adevăr, 
dumneavoastră, cei care aveţi puterea decizională, dar, totuşi, ţinând cont şi de 
faptul că reprezentaţi comunitatea din Şimand, trebuie să ţineţi cont de utilitatea 
capelei şi funcţionalitatea ei. În proiectul pe care l-am văzut într-o primă fază, 
după aceea s-a mai făcut un proiect, pornind de la faptul că acolo am fost mai 
mulţi de faţă, spaţiul era suficient pentru o construcţie destul de mare. La primul 
proiect, deşi iniţial, aveam o altă viziune, era în formă de cruce, cu magaziile pe 
lateral. Ideea este, ca acele camere care servesc ca şi magazii, să nu fie legate 
de camera mortuară. Nu este firesc. Este doar o opinie, trebuie să vă gândiţi şi la 
ceea ce spun oamenii, ştiţi câte comentarii sunt vizavi de capela aceasta care 
este deja gata. 
Al doilea lucru, care este la fel de important pentru mine în acest an, faptul că 
noi aşa cum am spus încă şi de anul trecut şi am mai avut câteva discuţii şi cu d-
nul Primar,noi sărbătorim 100 de ani de la moartea preoţilor martiri din Şimand, 
Cornel Popescu şi Cornel Leucuţa, şi evenimentul o să îl legăm cumva de hramul 
bisericii. Deşi ei au murit la începutul lunii aprilie, au fost după aceea 
înmormântaţi  în Şimand pe la sfârşitul lunii mai, dar cred că este în regulă să îl 
legăm de hramul bisericii care este în 24 iunie. Noi intenţionăm să dăm o 
importanţă cum se cuvine acestui eveniment. Vrem să facem o invitaţie şi la 
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arhiepiscopie, Înaltpresfinţitului. Dumneavoastră, vreau să vă propun, în 
principiu, probabil că după aia veţi lua o hotărâre, vă fac şi o adresă cu 
argumente, dacă e nevoie, să acordaţi titlul de cetăţen de onoare 
Înaltpreasfinţitului Timotei.Eu am câteva argumente. Pentru că e acest an 
centenar cu preoţii martiri, în al doilea rând, faptul că la Şimand au locuit într-o 
vreme doi dintre episcopii Aradului, Iosif Putnic şi Nestor Ioanovici. Familia 
episcopului Iosif Putnic este îngropată în curtea bisericii. Nestor Ioanovici a locuit 
în casa lui Horin Petru. În anul 2009 am vrut să punem o placă comemorativă pe 
casă, dar nu ne-au acceptat. Cel de-al treilea argument, în ultimii 11 ani, am 
avut bucuria de a –l avea prezent în mijlocul nostru de 7 ori, pe episcopul 
Timotei, ceea ce un episcop nu prea merge aproape anual într-o parohie, fiindcă 
nu are cum. În clipa în care îi voi face invitaţia, trebuie să îi şi pun în vedere că 
noi dorim să îi propunem acest titlu. În anul 2007 l-am propus pe unul, poate, 
dintre cei mai iluştrii reprezentanţi ai Şimandului, care nu este cetăţean de 
onoare, pe profesorul Alexandru Rugea.Nu vreau să se întâmple acelaşi lucru. 
d-nul consilier Bogdan: Aş propune să supuneţi la un vot de principiu. 
d-nul consilier Neamţi: Vreau să întreb dacă anul acesta se fac zilele 
Şimandului. Nu era rău dacă se putea face hramul bisericii odată cu zilele 
Şimandului. 
d-nul Primar: Zilelele Şimandului sunt la sfârşitul lunii august. Dacă doriţi facem 
ziua comunei când e şi hramul. 
d-nul consilier Ciobotă: Nu se leagă Zilele Şimandului cu hramul bisericii. 
d-nul preşedinte Barna supune la vot propunerea de acordare a titului de 
cetăţean de onoare Înaltpreasfinţitului Timotei, aceasta fiin aprobată cu  12 
voturi pentru( Barna, Bodnariu, Bogdan, Capra, Ciobotă, Dudaş, Fruja, 
Groza,Lihor,Neamţi,Rus,Pocioian). 
d-nul consilier Bogdan: Legat de capelă. Îmi asum postarea şi nu am postat-o 
în alte scopuri decât să vedem reacţia oamenilor. Că au degenerat, niciodată nu 
poţi mulţumi pe toată lumea. Dacă vă amintiţi, atunci când am aprobat 
indicatorii, am spus, că în îndicatori nu este curpinsă clopotiniţa. Aţi zis domnule 
Primar că vorbiţi cu proiectantul să o cuprindă. 
d-nul Primar: Este cuprinsă. 
d-nul consilier Bogdan: Eu am indicatorii în faţă şi nu apare. Eu zic că nu este 
respectată HCL 45 privind construirea capelei. Vi se pare mult să mai alocăm o 
anumită sumă şi să o facem mai mare? În condiţiile în care începând din acest 
an, trebuie alocat în plus în fiecare an, şi nu o spun cu răutate, 8 miliarde la 
salarii? Vi se pare mult să mai alocăm 100.000 sau 200.000  şi să o facem pentru 
100 de ani? 
d-nul consilier Lihor: La şedinţa care a fost la cămin, eu am întrebat personal, 
dacă există clopotniţa, iar proiectantul mi-a arătat clopotniţa. 
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d-nul consilier Bogdan: V-aţi uitat pe planul de situaţie? Domnule părinte, eu    
v-aş invita la buget, să lansaţi o invitaţie la consilierii parohiali, celelalte culte să 
lanseze o invitaţie la pastori sau la reprezentanţi şi să hotărască cetăţenii, dacă 
noi nu suntem capabili. Dacă noi ne uităm la 2 miliarde vechi, să ne fie ruşine. 
d-nul consilier Capra: Noi am votat un lucru, şi la proiectant a ajuns altceva. 
Proiectantul ne-a spus că d-nul Primar şi d-nul viceprimar au spus aşa. 
d-nul consilier Bogdan: A spus-o d-nul viceprimar, fiindcă d-nul Primar a făcut 
afirmaţia la adresa mea, cum ţi-ai dat seama că nu este bine, că eu nu am avut 
timp să văd. 
d-na consilier Rus: Eu am întrebat proiectantul de ce s-a ajuns la dimensiunile 
micşorate şi mi-a spus că i s-a dat un buget şi că el trebuia să se încadreze în 
bugetul respectiv, ceea ce este foarte aiurea. Când tu ai o lucrare niciodată nu 
spui celui care îţi contractează lucrarea câţi bani ai. 
d-nul consilier Fruja: Foarte aiurea spus şi de către d-nul proiectant. Şi dacă a 
fost această sumă, nimeni nu i-a spus să facă magaziile în capăt. 
d-nul preşedinte Barna: Dacă noi schimbăm acuma planul, credeţi că mai 
facem anul acesta sau anul viitor capela? 
d-nul consilier Bogdan: Sunteţi dispus să o facem la această dimensiune, şi 
peste un an să mai alocăm nu 2 miliarde, ci 4 sau 5 să o extindem? Dacă vedem 
că aia nu este bună şi nu este utilă, să o facem tot ca aia? 
  

Epuizându-se punctele de pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă încheie 
lucrările şedinţei ordinare din data de 26.03.2019, drept pentru care am încheiat 
prezentul proces-verbal.  
 
 
                Preşedinte de şedinţă,      Avizat de legalitate, 
                         Barna Lionel                            Secretar Brîndaş Lavinia 


