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PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL ŞIMAND 
DIN DATA DE 27.01.2020. 

 
 
  Încheiat azi, 27.01.2020, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local 
Şimand, convocată prin Dispoziţia Primarului nr.9/24.01.2020. 
  
 

ORDINE DE ZI: 

 

1.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORDINII DE ZI A ŞEDINŢEI 
EXTRAORDINARE DIN DATA DE 27.01.2020.  

INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 

2.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROCESULUI-VERBAL AL 

ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 20.01.2020. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
3.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND  REVOCAREA HCL NR.86 DIN 18.11.2019, 

PRIVIND ADERAREA COMUNEI ŞIMAND LA ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITARĂ DE TRANSPORT PUBLIC ARAD. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 

4.DIVERSE. 

INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
 

 

La şedinţă sunt prezenţi 10 consilieri din cei 13 în funcţie. Sunt absenţi d-nii consilieri 
Ciobotă Dimitrie, Lihor Cristian şi Sodinca Iustin-Constantinescu. Participă la şedinţă d-nul 
Primar Dema Florin-Liviu şi doamna Secretar general Brîndaş Lavinia.  
Preşedinte de şedinţă este domnul Bogdan Petru. 
 
1.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORDINII DE ZI A ŞEDINŢEI 
EXTRAORDINARE DIN DATA DE 27.01.2020.  

INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 

d-nul Primar: Înainte de a supune la vot aprobarea ordinei de zi, vreau să retrag de pe 
ordinea de zi, proiectul de hotărâre privind revocarea HCL nr.86 din 18.11.2019, privind 
aderarea comunei Şimand la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public 
Arad. Îmi cer scuze faţă de dumneavoastră, a fost o neînţelegere atât din partea mea, cât şi 
din partea Consiliului Judeţean Arad. Joi am fost sunat de către contabila de la CJA şi mi-a 
spus că voi mai primi la investiţii 190.000 lei. Astăzi am fost la CJA fiind întrebat de către   
d-nul preşedinte dacă dorim să ieşim din ADI TRANSPORT PUBLIC ARAD. Răspunsul meu 
fiind că da, acesta m-a întrebat pentru ce motiv. I-am răspuns că întrucât factura aferentă 
lunii decembrie, este în suma de 24.000 lei, noi nu putem suporta din bugetul local această 
sumă. La care dânsul îmi spune că ni s-a dat 190.000 lei de la CJA, care să acopere 8 luni. 
d-nul consilier Bodnariu: Şi dacă aş iniţia eu acuma un proiect de hotărâre cu acelaşi 
obiect? 
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d-nul consilier Barna: Nu puteţi. 
d-nul consilier Bodnariu: O să vin peste 2 zile cu un proiect de hotărâre cu acelaşi 
obiect. Am fost induşi în eroare de către d-nul viceprimar. Sunteţi în acelaşi asentiment cu 
mine? 
d-nul consilier Barna: Nu. 
d-nul consilier Bodnariu: D-nul viceprimar a afirmat într-una din şedinţele trecute, că 
ADI TRANSPORT PUBLIC nu ne va costa nici un leu, această afirmaţie regăsindu-se în 
procesul verbal. Cum este posibil să vii în faţa consiliului local să afirmi acest lucru iar azi să 
ne prezinţi o factură de 23.000 lei? Noi ar trebui acuma să îl dăm în judecată pe d-nul 
viceprimar. Exact acelaşi lucru s-a întâmplat şi cu gunoiul. Eu m-am săturat de 
incompetenţa PNL. 
d-nul preşedinte Bogdan: Eu nu îl consider pe d-nul viceprimar persoană autorizată. 
Pentru mine persoana autorizată este Primarul, nu viceprimarul. 
d-nul preşedinte Bogdan supune la vot aprobarea ordinei de zi, cu retragerea proiectului 
de hotărâre privind revocarea HCL nr.86 din 18.11.2019, privind aderarea comunei Şimand 
la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad acesta fiind aprobat cu 
9 voturi pentru (Barna, Bogdan, Capra, Dudaş, Fruja, Groza, Neamţi, Pocioian, 
Rus) şi o abţinere(Bodnariu), devenind astfel Hotărârea nr.8. 

2.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROCESULUI-VERBAL AL 
ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 20.01.2020. 

INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 

d-nul preşedinte Bogdan: Dacă vizavi de conţinutul procesului-verbal, aveţi sugestii care 
nu au fost consemnate în procesul-verbal şi pe care le-aţi exprimat data trecută. 
d-nul consilier Groza: D-nul consilier Ciobotă este trecut prezent în procesul-verbal, 
nefiind prezent la şedinţă. 
d-na secretar: Voi face corecturile necesare. 
d-nul preşedinte Bogdan supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind aprobat cu 10 
voturi pentru (Barna, Bodnariu, Bogdan, Capra, Dudaş, Fruja, Groza, Neamţi, 
Pocioian, Rus), devenind astfel Hotărârea nr.9. 
3.DIVERSE. 

INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 

 
     Epuizându-se punctele de pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă încheie lucrările 
şedinţei extraordinare din data de 27.01.2020, drept pentru care am încheiat prezentul 
proces-verbal. 
 
 
            Preşedinte de şedinţă,                       Avizat de legalitate, 
             Bogdan Petru              Secretar general  
               Brîndaş Lavinia 
 
 


