
1 

 

PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL ŞIMAND DIN 
DATA DE 27.02.2020. 

 
 
  Încheiat azi, 27.02.2020, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Şimand, 
convocată prin Dispoziţia Primarului nr.61/20.02.2020. 
 
 

ORDINE DE ZI: 
 

1.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORDINII DE ZI A ŞEDINŢEI 
ORDINARE DIN DATA DE 27.02.2020.  
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
2.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROCESULUI-VERBAL AL 
ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 27.01.2020. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PRIVIND  APROBAREA  ACHIZIŢIONĂRII ŞI 
INSTALĂRII UNUI SISTEM DE  SUPRAVEGHERE VIDEO PE TERITORIUL COMUNEI 
ŞIMAND. 
INIŢIATOR, CONSILIER LOCAL BARNA LIONEL 
4.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI 
ȘIMAND PE ANUL 2020. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
5.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND  APROBAREA CONTRACTULUI DE 
ADMINISTRARE A UNITĂŢILOR INDIVIDUALE DE COMPOSTARE, CARE SE VA 
ÎNCHEIA ÎNTRE CONSILIUL JUDEŢEAN ARAD ŞI CONSILIUL LOCAL ŞIMAND. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA UNUI MANDAT  
REPREZENTANTULUI COMUNEI ŞIMAND  ÎN ADUNAREA GENERALĂ A 
ASOCIAȚILOR, PENTRU MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV ȘI A STATUTULUI 
ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DE TRANSPORT PUBLIC ARAD. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
7.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA UNUI MANDAT 
REPREZENTANTULUI COMUNEI ŞIMAND ÎN ADUNAREA GENERALĂ A 
ASOCIAŢILOR ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DE TRANSPORT 
PUBLIC ARAD, ÎN VEDEREA APROBĂRII MODIFICĂRII CONTRACTULUI DE 
DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL NR. 
750/03.12.2019 – ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL NR. 704/02.12.2019, ASTFEL 
CUM A FOST MODIFICAT PRIN ACTELE ADIȚIONALE NR. 1/20.12.2019 ȘI NR. 
2/21.01.2020. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA UNUI MANDAT SPECIAL, 
REPREZENTANTULUI COMUNEI ŞIMAND, ÎN ADUNAREA GENERALĂ A 
ASOCIAȚILOR LA ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ TRANSPORT 
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PUBLIC ARAD, SĂ VOTEZE CUANTUMUL ANUAL AL COTIZAŢIEI COMUNEI ŞIMAND 
PENTRU ANUL 2020 LA ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ 
TRANSPORT PUBLIC ARAD ȘI PROIECTUL  BUGETULUI DE VENITURI ŞI 
CHELTUIELI AL ASOCIAȚIEI PENTRU ANUL 2020. 
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 Lihor 
Cristian. Participă la şedinţă d-nul Primar Dema Florin-Liviu şi doamna Secretar general 
Brîndaş Lavinia. Mai participă: preot Gosta Gabriel, Cheta Sorin, Ruszka Ioan, Ruszka Ioan, 
Vatamanu Daniel, Petriţa Ştefan, Bold Marius, Crista Viorel, Berlo Constantin, Crişan 
Gheorghe,  Crişan Ovidiu, Mornăilă Gheorghe. 
Preşedinte de şedinţă este domnul Bogdan Petru. 
d-nul preşedinte Bogdan: Înainte de a trece la prezentarea ordinei de zi şi supunerea ei la 
vot, v-aş ruga ca pe parcursul desfăşurării acestei şedinţe, să respectăm prevederile art.138 
din OUG nr.57/2019, referitoare la modul de desfăşurare a şedinţelor de consiliu local. Mai 
mult decât atât, dacă cei care asistă la şedinţă, sunt interesaţi într-o anumită problemă, vă 
rog să solicitaţi ca să puteţi lua cuvântul. 
 
1.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORDINII DE ZI A ŞEDINŢEI 
ORDINARE DIN DATA DE 27.02.2020.  
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
d-nul preşedinte Bogdan: Înainte de a supune la vot ordinea de zi, aş vrea să vă propun, 
introducerea suplimentară pe ordinea de zi, a unui proiect de hotărâre, în legătură cu 
activitatea clubului sportiv Şoimii Şimand. Având în vedere faptul că o persoană care ocupa 
funcţia de vicepreşedinte în cadrul clubului, a plecat de la club, Consiliul de administraţie nu-
şi mai poate desfăşura activitatea aşa cum este prevăzut în Regulamentul de organizare şi 
funcţionare şi ca atare au solicitat schimbarea membrului care are şi calitatea de 
vicepreşedinte în cadrului Consiliului de administraţie. Întrucât următoarea şedinţă de consiliu 
local, va fi probabil la sfârşitul lunii martie, aceştia nu pot sta până atunci, şi ca atare supun 
la vot introducerea suplimentară pe ordinea de zi a acestui proiect de hotărâre, înainte de 
Diverse. 
d-nul viceprimar Sodinca: Este nominalizată persoana care va face parte din Consiliul de 
administraţie? 
d-nul preşedinte Bogdan: Este nominalizată. 
d-nul preşedinte Bogdan supune la vot introducerea suplimentar pe ordinea de zi a 
proiectului de hotărâre privindaprobarea  modificării HCL nr. 57 din data de 11.07.2019, 
referitoare la aprobarea componenţei Consiliului de  administraţie al clubului polisportiv de 
drept public denumit Club Sportiv ,, Şoimii Şimand”, aceasta fiind aprobată cu 12 voturi 
pentru(Barna Lionel, Bodnariu Sorin, Bogdan Petru, Capra Vasile, Ciobotă Dimitrie, 
DudaşFlorea, Fruja Gheorghe, Groza Petru, Neamţi Petrică, Pocioian Vasile, Rus Elisabeta, 
Sodinca Iustin). 
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d-nul preşedinte Bogdan prezintă ordinea de zi a şedinţei ordinare din data de 27.02.2020 
şisupune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea acesteia inclusiv cu propunerea de 
suplimentare cu proiectul de hotărâre privindaprobarea  modificării HCL nr. 57 din data de 
11.07.2019, referitoare la aprobarea componenţei Consiliului de  administraţie al clubului 
polisportiv de drept public denumit Club Sportiv ,, Şoimii Şimand”, Proiectul de hotărâre se 
aprobă cu 12 voturi pentru (Barna Lionel, Bodnariu Sorin, Bogdan Petru, Capra Vasile, 
Ciobotă Dimitrie, Dudaş Florea, Fruja Gheorghe, Groza Petru, Neamţi Petrică, Pocioian Vasile, 
Rus Elisabeta, Sodinca Iustin) devenind astfel Hotărârea nr.10. 
 
2.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROCESULUI-VERBAL AL 
ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 27.01.2020. 
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. 
Nefiind sugestii sau opinii, d-nul preşedinte Bogdan supune la vot proiectul de hotărâre, 
acesta fiind aprobat cu 10 voturi pentru (Barna Lionel, Bodnariu Sorin, Bogdan Petru, Capra 
Vasile, Dudaş Florea, Fruja Gheorghe, Groza Liviu,Neamţi, Petrică, Pocioian Vasile, Rus 
Elisabeta) şi 2 abţineri(Ciobotă Dimitrie şi Sodinca Iustin), devenind astfel Hotărârea 
nr.11. 
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVINDAPROBAREA  ACHIZIŢIONĂRII ŞI 
INSTALĂRII UNUI SISTEM DE  SUPRAVEGHERE VIDEO PE TERITORIUL COMUNEI 
ŞIMAND. 
INIŢIATOR, CONSILIER LOCAL BARNA LIONEL 
d-nul preşedinte Bogdan: Domnule consilier Barna, vă rog să vă expuneţi punctul de 
vedere, vizavi de acest proiect de hotărâre. 
d-nul consilier Barna: După cum aţi putut vedea şi în proiectul de hotărâre, realizarea unui 
sistem cu circuit închis, va oferi posibiltatea urmăririi activităţii şi înregistrării imaginilor din 
zonele cele mai importante. Scopul investiţiei, este de a servi comunitatea locală, prin 
descurajarea infracţionalităţii şi asigurarea unui climat sigur în comună. Acest sistem de 
supraveghere, este necesar pentru protejarea populaţiei comunei Şimand, împotriva faptelor 
antisociale,în vederea prevenirii şi combaterii criminalităţii şi incidentelor, venind în ajutorul 
autorităţilor, pentru ca acestea să poată interveni eficient, fie că e vorba de criminalitate sau 
situaţii de urgenţă. Mi-aş dori acest proiect, chiar dacă nu în integralitatea lui, pe tot teritoriul 
comunei Şimand, să aibe o mică sumă, pentru început, măcar la instituţiile publice, grădiniţe, 
şcoli, inclusiv capela care se va face în Şimandul de jos, parcuri. 
d-nul consilier Ciobotă: Ideea este foarte bună, măcar unităţile de bază din comuna 
Şimand să aibă o supraveghere, având în vedere gradul de infracţionalitate care mai există. 
O problemă care mă deranjează, am văzut că la şcoală s-au solicitat foarte multe probleme, 
printre care şi camerele de supraveghere. Grădiniţa PN 2 are camere de luat vederi, nefiind 
legate însă. 
d-nul preşedinte Bogdan: Domnule Barna, vă rog să mă credeţi, că sunt în asentimentul 
dumneavoastră, vizavi de punerea în aplicare a acestui proiect şi mi-aş dori să fie pus în 
aplicare până la data de 01.06.2020, asta pentru combaterea fenomenelor menţionate de 
către dumneavoastră. La art.2 din proiectul de HCL aţi spus următorul lucru:Finanţarea 
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integrală a cheltuielilor necesare achiziţionării sistemului de securitate, prin supraveghere 
video, se va face din bugetul local şi vor fi prevăzute în bugetul local al comunei Şimand 
pentru anul 2020. La momentul de faţă, puteţi să estimaţi o sumă care să fie prevăzută în 
buget, în condiţiile în care nu rezultă din proiectul de HCL şi unde vreţi să amplasaţi aceste 
camere de luat vederi ? 
d-nul consilier Barna: Eu v-am explicat exact unde o să vină aceste camere. Nu pot eu să 
vin cu o evaluare în sumă, pentru că trebuie să se facă un deviz. 
d-nul Primar: Poate d-nul Bodnariu ne-ar putea spune cam cât ar costa o cameră de luat 
vederi performantă. 
d-nul consilier Bodnariu: Un sistem de supraveghere video, cum ar trebui să fie, costă cel 
puţin un miliard, dacă vreţi să fie amplasate şi la intrări şi ieşiri. 
d-nul Primar: Să ne referim doar la instituţiile de bază. 
d-nul consilier Bodnariu: Primăria are, şcoala are, grădiniţa are, iar la şcoala mică a fost 
suplimentat bugetul pentru camere de supraveghere, au fost puse, sunt funcţionale. 
d-nul consilier Fruja: Părerea mea este că valoarea nu o poate da, decât un deviz dintr-un 
proiect. 
d-nul consilier Bodnariu: În primul rând e nevoie de proiect, un deviz estimativ şi atunci 
poţi să aloci o sumă de bani. Nu poţi să aloci suma, dacă nu ai un deviz. 
d-nul consilier Capra: Am mai avut şi anul trecut aceeaşi discuţie, tot cu camerele de 
supraveghere şi la vremea respectivă, se ştie că unele localităţi limitrofe au beneficiat de 
finanţare europeană pentru sistem de supraveghere, fără să fie alocaţi bani din bugetul local. 
d-nul preşedinte Bogdan: Îmi permit să citesc avizul comisiei juridice pe acest proiect de 
HCL. Comisia juridică, întrunită la data de azi, ora 16,00, cu un vot pentru – Sodinca şi 4 
împotrivă, - Bogdan, Fruja, Groza şi Capra, adoptă prezentul aviz nefavorabil proiectului de 
hotărâre din următoarele considerente: 
La art.17 alin.2 din HG nr. 301/2012, invocat de către iniţiatior în proiectul de HCL şi pentru 
care a primit aviz de legalitate, face referire la paza cu personalul din poliţia locală sau din 
serviciile publice destinate asigurării pazei obiectivelor de interes judeţean, neavând nici o 
legătură cu reglementarea modului de asigurare a unui sistem de securitate pentru 
comunitatea locală, prin instalarea unui sistem video, aşa cum rezultă din conţinutul art.1 din 
proiectul de HCL. La art. 4 din Regulamentul UE nr.679/27.04.2016, privind protecţia 
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera 
circulaţie a acestor date, se specifică faptul că prin date cu caracter personal se înţelege orice 
informaţii privind o persoană fizică, identificată sau identificabilă. În temeiul prevederilor 
acestui articol, Comisia juridică consideră că instalaţia şi utilizarea unui sistem video pe 
teritoriul comunei Şimand, ar conduce implicit la prelucarea datelor cu caracter personal, aşa 
cum sunt denumite mai sus.La pct. nr.40 din acelaşi Regulament UE, se specifică faptul, că 
pentru ca prelucrarea datelor cu caracter personal să fie legală, aceasta ar trebui efectuată 
pe baza consimţământului persoanei vizate sau în temeiul unui alt motiv legitim prevăzut de 
lege. Faţă de prevederile menţionate mai sus, comisia juridică consideră că ar trebui 
identificate toate prevederile legislative în vigoare, în legătură cu obiectul proiectului de HCL, 
care a fost iniţiat şi să se analizeze, dacă acest proiect de HCL, ar putea face sau nu, obiectul 
dezbaterii publice, prevăzute de legea 52/2003, privind transparenţa decizională în 
administraţia publică. 
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d-nul consilier Barna: Consider că este rea credinţă din partea dvs, domnule Bogdan.  
d-nul consilier Sodinca: Vreau să îmi argumentez poziţia, de ce am fost pentru. În primul 
rând este o măsură pe care trebuie să o luăm. În al doilea rând, legea 333, nu are nici o 
legătură cu camerele de luat vederi de la parc. Normele alea UE pe care le-aţi menţionat, 
când te vede o cameră, nu îţi vede buletinul, nu îţi vede CNP. 
d-nul preşedinte Bogdan: Aceasta este legislaţia europeană şi este transpusă şi în legislaţia 
naţională prinLegea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 
2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 
circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 
protecția datelor).Nu poţi la un proiect de asemenea anvergură, să vii cu 2 articole. 
d-nul consilier Barna: Dacă vrei să faci un lucru îl faci, dacă nu vrei, nu îl faci.Anul trecut 
aţi spus acelaşi lucru, domnule Bogdan. Nu aţi fost de acord, că aţi spus că nu vreţi să îl vadă 
cineva în parc pe nu ştiu cine. 
d-nul preşedinte Bogdan: Orice instituţie serioasă care se respectă, înainte de a face o 
investiţie, identifică prima dată riscurile. 
d-nul consilier Ciobotă: S-au dat acolo nişte legi, dar este o problemă necesară pentru 
întreaga comunitate. Grădiniţa PN2, de 2 ani tot insist şi trebuie să recunosc că din partea 
conducerii şcolii, a fost dezinteres. 
d-nul preşedinte Bogdan: Îmi permit să vă aduc la cunoştinţăcâteva aspecte, fiindcă din 
motive medicale aţi lipsit la ultimele şedinţe. Vreau să vă aduc la cunoştinţă, legat de 
supravegherea video că sistemul funcţionează la acest moment la grdădiniţa PN 2 şi mai mult 
decât atât şi la şcoala I-IV, Şimandul de Jos,au fost amplasate camere video, în sălile de 
clasă, urmând Şcoala I – IV din Şimandul de Sus. 
d-nul consilier Bodnariu: Pe viitor să vină Primăria cu un deviz, sunt chiar necesare. 
d-nul preşedinte Bogdan supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind respins cu 4 
voturi pentru ( Barna Lionel, Ciobotă Dimitrie, Rus Elisabeta, Sodinca Iustin ) şi 8abţineri( 
Bogdan Petru, Bodnariu Sorin, Capra Vasile, Dudaş Florea, Groza Petru, Fruja Gheorghe, 
Neamţi Petru, Pocioian Vasile). 
4.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI 
ȘIMAND PE ANUL 2020. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
d-nul preşedinte Bogdan: Înainte de a da cuvântul doamnei Fruja ca să ne prezinte 
partea de venituri, aş vrea să vă propun câteva aspecte, legat de organizarea discutării 
acestui buget, astfel încât să fim cât mai eficienţi şi operativi. 
Proiectul de buget a fost afişat pe site-ul Primăriei la data de 10.02.2020. În proiectul 
respectiv nu a fost cuprinsă şi suma de 200.000 lei, care ulterior afişării a fost repartizată de 
către ANAF şi reprezintă costul standard/elev. Asta nu înseamnă că la data respectivă, prin 
proiectul de buget, nu a fost alocată şi suma necesară, atât pentru cheltuieli de întreţinere, 
cât şi pentru celelalte obiecte necesare capitolului Învăţământ. Astăzi va trebui ca suma de 
200.000 lei să fie propusă pentru alte lucrări sau servicii pe care le consideraţi necesare. Vă 
propun, la fel ca şi în anul 2017 şi 2018, să discutăm partea de cheltuieli în format electronic, 
iar doamna Fruja să prezinte doar partea de venituri. Urmează să discutăm când ajungem la 
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cheltuieli, şi amendamentele care au fost făcute la acest proiect de buget şi le discutăm strict 
în ordinea după care au fost depuse, după care le supunem la vot. 
d-na Fruja prezintă partea de venituri. 
d-nul preşedinte Bogdan: Partea de cheltuieli am zis că o discutăm aşa cum este trecută 
în format electronic. Capitolele sunt consemnate strict în ordinea în care le-aţi trecut în 
raportul de specialitate. Rugămintea mea este ca atunci când le discutăm, să confruntaţi în 
paralel ca ceea ce se prezintă, să corespundă şi cu raportul de specialitate. Până să trecem la 
cheltuieli, foarte pe scurt aş vrea să mă refer la partea de excedent bugetar, ca să nu existe 
nici un dubiu în acest sens, de unde provine acest excedent. Suma totală este de 2.678100, 
1.653747,66 sunt primiţi de la fondul de garantare pentru proiectul în curs Modernizare 
reţele drumuri în Şimand, măsura 7.2, 100.000 lei pentru continuarea investiţiei în curs din 
anul 2015, de realizare a unui PUZ pe zona centru, 755.000 lei, pentru continuarea investiţiei 
în curs capelă în Cimitirul Ortodox Şimandul de Jos, 117.500 pentru investiţia în curs 
Modernizare străzi. Până aici toţi banii sunt pentru continuare investiţii, singura sumă care nu 
a fost cheltuită la sfârşitul anului, a fost suma de 51.852,34 lei, care a provenit din veniturile 
încasate la sfârşitul anului 2019 şi rămase necheltuite. 
d-nul preşedinte Bogdan: În anexa 2 de la proiectul de buget au fost prinse pe capitole 
toate cheltuielile, în partea stângă  sunt sumele care au fost propuse prin proiectul de buget 
şi destinaţiile pentru care au fost propuse, în partea dreaptă suma care va fi votată în 
unanimitate urmare a amendamentelor şi propunerilor. Ceea ce vedeţi marcat cu câmp  roşu 
constituie amendamentele mele, pe care o să le discutăm la momentul respectiv şi o să luăm 
în calcul încă un amendament pe care l-a depus dnul consilier Barna, când ajungem la clădire 
dispensar veterinar, clădire poştă şi respectiv scenă, amendamentul cuprinzând 3 propuneri. 
d-nul preşedinte Bogdan: Supun la vot dacă sunteţi de acord să discutăm fiecare sumă 
propusă şi fiecare tip de lucrare sau destinaţie, ca la finalul proiectului de hotărâre să votăm 
proiectul de buget în ansamblu. Se supune la vot şi se aprobă cu 12 voturi pentru(Barna 
Lionel, Bodnariu Sorin, Bogdan Petru, Capra Vasile, Ciobotă Dimitrie, Dudaş Florea, Fruja 
Gheorghe, Groza Petru, Neamţi Petru, Pocioian Vasile, Rus Elisabeta, Sodinca Iustin). 
 
Cap.51.02 – Autorităţi publice 
Cheltuieli de personal 

- plata salariilor, indemnizaţia de hrană şi tichete de vacanţă –suma propusă 
- 1.175.000 lei . 

Se supune la vot şi se aprobăcu 12 voturi pentru (Barna Lionel, Bodnariu Sorin, Bogdan 
Petru, Capra Vasile, Ciobotă Dimitrie, Dudaş Florea, Fruja Gheorghe, Groza Petru, Neamţi 
Petru, Pocioian Vasile, Rus Elisabeta, Sodinca Iustin). 

- achitare  cheltuieli de întreţinere ( apă, gaz, curent, salubritate,telefon 
)materiale de curăţenie, furnituri de birou, materiale reparaţii curente şi 
reparaţii curente de strictă necesitate, contracte de prestări servicii 
întreţinere aparatură informatică şi programe informatice, medicina muncii,  
reclamă şi publicitate ( editarea ziarului local în patru ediţii/ an), 
consultanţa şi asistenţă juridică în instanţă, contract de prestări servicii de 
recuperare debite impozite şi taxe din anii anteriori, cheltuieli cu deplasările 
în interes de serviciu, cheltuieli cu perfecţionarea personalului, procurat 
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obiecte de strictă necesitate, măsurători topografice şi alte cheltuieli 
necesare pentru buna funcţionare a activităţii Primăriei inclusiv pentru 
cantitatea lunară de 250 litri de carburant pentru maşina primăriei. – suma 
propusă -281.007 lei . 

d-nul preşedinte Bogdan: Înainte de a vă da cuvântul, aş avea şi eu câteva observaţii sau 
solicit lămuriri în acest sens. La momentul de faţă la ce sumă se ridică creanţele care ar 
trebui recuperate, fiindcă am alocat şi anul trecut o sumă pentru recuperarea debitelor. 
d-na Fruja: 732.000 lei 
d-nul preşedinte Bogdan: Adică facem un dispensar cu banii aceştia. S-a făcut vreun 
demers pentru recuperare? 
d-na Fruja: Am făcut somaţii. 
d-nul preşedinte Bogdan: Legat de cantitatea de 250 l carburant pentru maşina primăriei. 
Vă rog să vă amintiţi că anul trecut când s-a votat bugetul, iniţial a fost suma de 150 l, după 
care am aprobat în cadrul aceleiaşi şedinţe 250 l de carburant, cu condiţia ca maşina să fie 
pusă şi la dispoziţia salariaţilor atunci când se duc la bancă, la OCPI sau la alte instituţii. Îmi 
pare rău, eu am constatat săptămâna trecută, că trebuiau să meargă cu maşina de ocazie, să 
steape la Podgoria sau prin  altă parte, drept pentru care eu vă propun să diminuăm această 
cotă la 150 l.  
d-nul viceprimar: Eu am vrut să vă spun că nu ajung 250 l. 
d-nul Primar: Eu mă duc cu maşina personală. Mie nu îmi trebuie maşina primăriei. Când a 
fost stricată maşina care a cumpărat-o d-nul Moroşteş, 2 ani de zile m-am dus cu maşina 
mea. Din punctul meu de vedere reduceţi-o la 0 lei. 
d-nul viceprimar: Propun 300 de l de carburant pentru cele maşină şi microbus. 
d-nul preşedinte Bogdan: Dar nu puteţi deconta decât pentru o singură maşină, pentru 
microbus nu. 
d-nul viceprimar: Haideţi să stabilim să vindem microbusul, să îl casăm. 
d-nul preşedinte Bogdan: Asta nu o stabileşte nici preşedintele de şedinţă nici consiliul 
local. 
d-nul viceprimar: Noi în consiliu putem stabili să îl casăm. 
d-nul preşedinte Bogdan: Veniţi cu propunerea şi se consemnează în procesul verbal. 
d-nul viceprimar: Propun să casăm microbusul. 
d-na consilier Rus: Ţinând cont că urmează campania electorală, cine va avea acces la 
ziarul local în campanie? 
d-nul preşedinte Bogdan: Propun să îl suspendăm jumătate de an. 
d-na consilier Rus: Exact asta am vrut să spun, ar trebui suspendat, pentru că mă tem că 
nu va fi echitabilă participarea în campanie. 
d-nul Primar: Nu cred că s-a pus vreodată problema să nu puteţi da interviu, v-am întrebat 
pe fiecare dacă vreţi să daţi. 
d-nul preşedinte Bogdan supune la vot suspendarea timp de 6 luni a ziarului local, 
aceasta fiind aprobată cu 8 voturi pentru( Bodnariu, Bogdan, Dudaș, Fruja, Groza, Neamți, 
Pocioian, Rus) 3 împotrivă(Barna, Ciobotă și Sodinca) şi 1 abţinere(Capra). 
D-nul președinte Bogdan supune la vot suma de 281.007 lei pentru achitare  cheltuieli de 
întreţinere ( apă, gaz, curent, salubritate,telefon ), materiale de curăţenie, furnituri de birou, 
materiale reparaţii curente şi reparaţii curente de strictă necesitate, contracte de prestări 
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servicii întreţinere aparatură informatică şi programe informatice, medicina muncii ,  reclamă 
şi publicitate ( editarea ziarului local în două ediţii, în trim. III şi trim.  IV 2020 ), consultanţa 
şi asistenţă juridică în instanţă, contract de prestări servicii de recuperare debite impozite şi 
taxe din anii anteriori, cheltuieli cu deplasările în interes de serviciu, cheltuieli cu 
perfecţionarea personalului, procurat obiecte de strictă necesitate, măsurători topografice şi 
alte cheltuieli necesare pentru buna funcţionare a activităţii Primăriei inclusiv pentru 
cantitatea lunară de 250 litri de carburant pentru maşina primăriei şi se aprobă cu 12 voturi 
pentru(Barna Lionel, Bodnariu Sorin, Bogdan Petru, Capra Vasile, Ciobotă Dimitrie, Dudaş 
Florea, Fruja Gheorghe, Groza Petru, Neamţi Petru, Pocioian Vasile, Rus Elisabeta, Sodinca 
Iustin). 

- sentinţa civilă nr.404/19 iunie 2019,rămasă definitivă prin Decizia 
nr.955/05 decembrie 2019 prin care UAT Comuna Şimand este obligată la 
plata sumei de 1.000 lei, în baza Procesului verbal de contravenţie emis de 
către compartimentul de urbanism,  pentru amplasarea  a 10 coloane la 
monumentul Piatra de Hotar, fără autorizaţie de construcţie la data 
respectivă - suma propusă - 1.000 lei   

d-nul președinte Bogdan: Nu e prima dată când în buget se dau nume, vizavi de cei care 
au făcut reclamații. Am mai discutat acest aspect. Legat de suma de 1000 lei, noi astăzi, 
această sumă nu trebuie să o aprobăm fiindcă d-nul Șimon a făcut reclamație. Trebuie să o 
aprobăm fiindcă Primăria nu a făcut demersurile necesare obținerii autorizației de construcție 
la data respectivă. Ca atare vă propun și vă supun la vot, să fie eliminat din conţinut numele 
celui care a reclamat, fiindcă nu din cauza asta trebuie să aprobăm plata sumei de 1000 de 
lei. Dacă eraţi corecți, nu trebuia să mai plătiţi amendă. 
d-na consilier Rus:Eu zic că cine a făcut o lucrare și nu și-a făcut autorizație, acela ar 
trebui să plătească, nu noi, pentru că nu am fost noi de vină tot satul. Eu am mai adus în 
discuţie şi în alte şedinţe povestea asta şi atunci am fost stigmatizată. 
d-nul consilier Fruja: Măcar acuma suntem în legalitate? 
d-na Fruja: Da, e dată autorizația în 18.04.2019. 
d-nul președinte Bogdan supune la vot suma de 1000 lei, cu modificările propuse de către 
acesta, aprobându-se cu 12 voturi pentru(Barna Lionel, Bodnariu Sorin, Bogdan Petru, Capra 
Vasile, Ciobotă Dimitrie, Dudaş Florea, Fruja Gheorghe, Groza Petru, Neamţi Petru, Pocioian 
Vasile, Rus Elisabeta, Sodinca Iustin). 
 

- sentinţa nr.820/20.11.2019 pentru imobilul din Şimand, nr.70, înscris în CF 
nr. 302183, compus din teren în suprafaţă de 940 mp, referitoare la ieşirea 
din indiviziune a unei persoane străine pe nume Popa Ştefan, pentru cota de 
1/36 din dreptul de proprietate, raportată la valoarea imobilului, respectiv 
suma de 130,56 euro ( contravaloarea în lei la cursul BNR  din ziua plăţii) – 
suma propusă – 640 lei. 

d-nul președinte Bogdan supune la vot suma propusă de 640 lei şi se aprobă cu 12 voturi 
pentru (Barna Lionel, Bodnariu Sorin, Bogdan Petru, Capra Vasile, Ciobotă Dimitrie, Dudaş 
Florea, Fruja Gheorghe, Groza Petru, Neamţi Petru, Pocioian Vasile, Rus Elisabeta, Sodinca 
Iustin). 
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- sentinţa nr.821/noiembrie 2019 pentru ieşire din indiviziune a cotei de ¼, a 
2 persoane necunoscute,  Adam Iosefina şi Adam Eva cu privire la imobilul 
proprietatea Comunei Şimand de la nr.475, înscris în CF nr.300061 ( casa cu 
teren la Legea 112), prin care obligă Comuna Şimand la plata sumei de 
1800 euro ( la cursul BNR din ziua plăţii) şi a sultei de 8533 lei, 
corespunzatoare cotei de ¼ din dreptul de proprietate,raportat la valoarea 
imobilului – sumă propusă – 17.353 lei. 

d-nul președinte Bogdan supune la vot suma propusă de 17.353 lei şi se aprobă cu 12 
voturi pentru (Barna Lionel, Bodnariu Sorin, Bogdan Petru, Capra Vasile, Ciobotă Dimitrie, 
Dudaş Florea, Fruja Gheorghe, Groza Petru, Neamţi Petru, Pocioian Vasile, Rus Elisabeta, 
Sodinca Iustin). 
 
d-nul preşedinte Bogdan: Prin proiectul de hotărâre s-a propus 50.000 lei pentru 
amenajare parc în jurul scenei şi reparaţii curente scenă.Ceea ce vedeți marcat cu roșu este 
propunerea mea de 40.000 lei iar d-nul consilier Barna prin amendamentul care l-a depus a 
propus suma de 45.000 lei, în loc de 50.000 lei, diferența urmând a fi alocată pentru 
amenjarea unui parc în Satu Nou. 
d-nul Primar: Propun ca 30.000 lei să râmână la scenă și 20.000 să îi alocăm pentru 
amenajarea unui parc în Satu-Nou. 
d-nul consilier Neamţi : Eu aş vrea să ştiu ce este de făcut la scenă, că s-ar putea să nu 
ajungă 30.000 lei.Eu ştiu că noi am votat la multe lucrări o sumă şi s-a cheltuit suma toată. 
Că s-a făcut sau nu ceva, suma s-a cheltuit.Vrem să ştim şi ce aţi vrea să faceţi. 
d-nul Primar: Trebuie schimbată prelata, apoi vrem să facem nişte pavaje, să montăm nişte 
băncuţe, nişte corpuri de iluminat şi să punem nişte pomi ornamentali iar în Satul Nou locuri 
de joacă pentru copii. 
d-nul președinte Bogdan supune la vot propunerea d-nului Primar și se aprobă suma de 
30.000 lei pentru amenajare parc în jurul scenei şi reparaţii curente scenă, cu 12 voturi 
pentru (Barna Lionel, Bodnariu Sorin, Bogdan Petru, Capra Vasile, Ciobotă Dimitrie, Dudaş 
Florea, Fruja Gheorghe, Groza Petru, Neamţi Petru, Pocioian Vasile, Rus Elisabeta, Sodinca 
Iustin). 
 

- aplicaţie program registratură (  electronic )   - suma propusă – 7500 lei – 
aprobat 7500 lei. 

Se supune la vot propunerea de alocare a sumei de 7500 lei pentru aplicaţie program 
registratură (  electronic )şi se aprobă cu 12 voturi pentru (Barna Lionel, Bodnariu Sorin, 
Bogdan Petru, Capra Vasile, Ciobotă Dimitrie, Dudaş Florea, Fruja Gheorghe, Groza Petru, 
Neamţi Petru, Pocioian Vasile, Rus Elisabeta, Sodinca Iustin). 
 

- contract de prestări servicii pază teren extravilan  - suma propusă – 22.000 
lei. 

Se supune la vot propunerea de alocare a sumei de 22.000 lei pentru contract de prestări 
servicii pază teren extravilan  şi se aprobă cu 12 voturi pentru (Barna Lionel, Bodnariu Sorin, 
Bogdan Petru, Capra Vasile, Ciobotă Dimitrie, Dudaş Florea, Fruja Gheorghe, Groza Petru, 
Neamţi Petru, Pocioian Vasile, Rus Elisabeta, Sodinca Iustin). 
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- refăcut instalaţie cameră video pentru interior şi exterior primărie  - suma 

propusă – 6000 lei. 
D-na Rus: Am înțeles că la sfârșitul anului trecut s-au schimbat în Primărie. De ce trebuie 
schimbate iar? 
d-nul Primar: Nu s-au schimbat. Toate cablurile sunt roase, deteriorate. 
Se supune la vot propunerea de alocare a sumei de 6.000 lei pentru refăcut instalaţie cameră 
video pentru interior şi exterior primărie şi se aprobă cu 11 voturi pentru (Barna Lionel, 
Bodnariu Sorin, Bogdan Petru, Capra Vasile, Ciobotă Dimitrie, Dudaş Florea, Fruja Gheorghe, 
Groza Petru, Neamţi Petru, Pocioian Vasile, Sodinca Iustin)și o abținere (Rus Elisabeta). 
 

- amenajare teren de sport Şcoala V-VIII  - suma propusă – 30.000 lei. 
Se supune la vot propunerea de alocare a sumei de 30.000 lei pentru amenajare teren de 
sport Şcoala V-VIIIşi se aprobă cu 12 voturi pentru (Barna Lionel, Bodnariu Sorin, Bogdan 
Petru, Capra Vasile, Ciobotă Dimitrie, Dudaş Florea, Fruja Gheorghe, Groza Petru, Neamţi 
Petru, Pocioian Vasile, Rus Elisabeta, Sodinca Iustin). 
 

- planuri parcelare,documentaţii topografice   - suma propusă – 100.000 lei. 
Se supune la vot propunerea de alocare a sumei de 100.000 lei pentru planuri 
parcelare,documentaţii topografice şi se aprobă cu 12 voturi pentru (Barna Lionel, 
Bodnariu Sorin, Bogdan Petru, Capra Vasile, Ciobotă Dimitrie, Dudaş Florea, Fruja Gheorghe, 
Groza Petru, Neamţi Petru, Pocioian Vasile, Rus Elisabeta, Sodinca Iustin). 
 

- lucrare de reevaluare patrimoniu clădiri şi terenuri – suma propusă – 
25.000 lei. 

Se supune la vot propunerea de alocare a sumei de 25.000 lei pentru lucrare de 
reevaluare patrimoniu clădiri şi terenuri şi se aprobă cu 12 voturi pentru (Barna Lionel, 
Bodnariu Sorin, Bogdan Petru, Capra Vasile, Ciobotă Dimitrie, Dudaş Florea, Fruja Gheorghe, 
Groza Liviu, Neamţi Petru, Pocioian Vasile, Rus Elisabeta, Sodinca Iustin). 
 

- extindere clădire Şcoala I-IV Şimandul de Sus – suma propusă 70.000 lei. 
d-nul președinte Bogdan:Propun ca denumirea lucrării de extindere clădire Şcoala I-IV 
Şimandul de Sus să fie completată şi cu noţiunea de proiectare. 
Se supune la vot propunerea de alocare a sumei de 70.000 lei pentru proiectare 
+extindere clădire Şcoala I-IV Şimandul de Sus şi se aprobă cu 12 voturi pentru 
(Barna Lionel, Bodnariu Sorin, Bogdan Petru, Capra Vasile, Ciobotă Dimitrie, Dudaş Florea, 
Fruja Gheorghe, Groza Petru, Neamţi Petru, Pocioian Vasile, Rus Elisabeta, Sodinca Iustin). 
 

- reparaţii curente exterior clădire Poştă – suma propusă – 70.000 lei. 
 
d-nul președinte Bogdan:Prin proiectul de buget s-a propus suma de 70.000 lei, prin 
amendament propun 40.000 lei iar d-nul Barna prin amendament propune eliminarea acestei 
lucrări și redistribuirea sumei de 70.000 lei pentru reglementarea liniei electrice aeriere 20 kv, 
conform studiului de soluţie Enel. 
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D-nul consilier Barna: Este vorba despre stâlpul care încurcă la PUZ. 

d-nul președinte Bogdan: Sunt alocaţi bani pentru mutarea stâlpului,la alt capitol din 
acest proiect de buget. 

d-nul Primar: Cred că ne încadrăm cu 40.000 lei. 

Se supune la vot propunerea d-nului preşedinte Bogdan şi se aprobă suma de 40.000 lei 
pentru reparaţii curente exterior clădire Poştă cu 12 voturi pentru (Barna Lionel, Bodnariu 
Sorin, Bogdan Petru, Capra Vasile, Ciobotă Dimitrie, Dudaş Florea, Fruja Gheorghe, Groza 
Petru, Neamţi Petru, Pocioian Vasile, Rus Elisabeta, Sodinca Iustin). 
 

- reparaţii acoperiş la Şcoala I-IV Şimandul de Jos – suma propusă – 100.000 

lei . 

d-nul consilier Bodnariu: Propun 70.000 lei. 
d-nul consilier Bodnariu: Anul trecut am insistat foarte mult să alocăm bani la școala cu 
cls I-IV. S-a aprobat 170.000 lei, atât s-a și cheltuit, deși nu s-a terminat lucrarea. Holul nu   
s-a făcut iar la intrare în Școala mică, chiar pe colț, e deteriorat trotuarul. 
d-nul președinte Bogdan supune la vot suma propusă de d-nul consilier Bodnariu de 
70.000 lei și se aprobă cu 12 voturi pentru (Barna Lionel, Bodnariu Sorin, Bogdan Petru, 
Capra Vasile, Ciobotă Dimitrie, Dudaş Florea, Fruja Gheorghe, Groza Petru, Neamţi Petru, 
Pocioian Vasile, Rus Elisabeta, Sodinca Iustin). 
 

- reparaţii acoperiş dispensar veterinar – suma propusă – 150.000 lei  
 
d-nul președinte  Bogdan: Nu credeți că v-ați încadra cu suma de 50.000 lei? 
d-nul Primar: Trebuie schimbat inclusiv lemnul, trebuie reparat peretele dinspre Mircea 
Para. 
d-nul președinte Bogdan: Domnul Barna a depus un amendament, prin care 
propuneeliminarea din proiect a acestei lucrări şi redistribuirea sumei de 150.000 lei pentru 
lucrarea de extindere reţea apă potabilă în comuna Şimand. 

d-nul președinte Bogdan: Este cuprinsă lucrarea de extindere rețea apă potabilă mai jos 
prin amendamentul depus de mine. 

d-nul consilier Neamți: Nu eliminăm lucrarea de la dispensarul veterinar, este sub orice 
critică acoperișul, trebuie făcut. 

d-nul viceprimar: Nu o să ajungă 50.000 lei. 

d-nul președinte Bogdan supune la vot propunerea sa de 50.000 lei și se aprobă cu 11 
voturi pentru(Barna Lionel, Bodnariu Sorin, Bogdan Petru, Capra Vasile, Ciobotă Dimitrie, 
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Dudaş Florea,Fruja Gheorghe, Groza Petru, Neamţi Petru, Pocioian Vasile, Rus Elisabeta )și 1 
vot împotrivă(Sodinca Iustin ). 

- reparaţie interior Şcoala I -IV Şimandul de Jos  - suma propusă – 70.000 lei  
 
d-nul președinte Bogdan: Anul trecut am aprobat suma de 170.000 lei. Ce nu s-a făcut de 
banii aceștia? 
d-nul Primar: Cancelaria nu s-a făcut, unde preiau copii cornul și laptele și o sală de clasă. 
d-nul președinte Bogdan: Și atâția bani trebuie pentru lucrarea asta?Eu zic că ar trebui 
mers pe modelul ca și la școala cealaltă, nu e acces din cancelarie la sălile de clase decât prin 
exteriorul clădirii. În pauze, copiii sunt nesupravegheați.Singurul lucru care ar trebui făcut ca 
să nu mai aruncăm banii degeaba ar fi un soclu pe hol care nu s –a făcut din banii de anul 
trecut iar anul viitor, să fie regândită construcţia. 
d-nul consilier Bodnariu: Interiorul s-a făcut, mai trebuie trotuarele şi curtea. 
d-nul Fruja: Propun suma de 50.000 lei. 
d-nul președinte Bogdan supune la vot propunerea d-nului consilier Fruja de 50.000 lei și 
se aprobă cu 12 voturi pentru (Barna Lionel, Bodnariu Sorin, Bogdan Petru, Capra Vasile, 
Ciobotă Dimitrie, Dudaş Florea, Fruja Gheorghe, Groza Petru, Neamţi Petru, Pocioian Vasile, 
Rus Elisabeta, Sodinca Iustin). 
 

- Reparație exterior clădire Primărie– suma propusă 25.000 lei. 
Se supune la vot şi se respinge cu 4 voturi pentru – (Barna Lionel, Ciobotă Dimitrie, Rus 
Elisabeta, Sodinca Iustin ) și 8 abțineri(Bodnariu Sorin, Bogdan Petru, Capra Vasile, Dudaș 
Florea, Fruja Gheorghe, Groza Petru, Neamți Petru şi Pocioian Vasile). 
 
Preot Gosta: Dumneavoastră, în urma celor hotărâte de către instanţa de judecată, aveţi şi 
capela din Şimandul de Jos. Noi avem doar terenul. Noi am mai făcut mici investiţii acolo, dar 
este atributul autorităţii locale, care are în proprietate capela, să se ocupe de întreţinerea ei. 
Aici aş avea nişte probleme. Acolo sunt stâlpi ornamentali, dar 3 dintre ei nu mai au 
globurile. Băncile de pe alee sunt deplorabile. Interiorul ar trebui reparat şi zugrăvit. 
d-nul preşedinte Bogdan: În baza hotărârii instanţei, care a hotărât că, construcţia revine 
Primăriei, Primăria trebuia să îşi treacă în inventar capela din Şimandul de Sus. Era baza 
legală să alocăm bani prin buget. De ce nu se regăsescpropuse prin proiectul buget şi sume 
pentru această clădire ? 
d-nul consilier Neamţi:Propun alocarea sumei de 15.000 lei pentru lucrări de reparaţii 
capela Şimandul de Sus. 
d-nul președinte Bogdan supune la vot propunerea d-nului consilier Neamţi, de alocare a 
sumei de 15.000 pentru lucrări reparaţii capela Şimandul de Sus şi se aprobăcu12 voturi 
pentru (Barna Lionel, Bodnariu Sorin, Bogdan Petru, Capra Vasile, Ciobotă Dimitrie, Dudaş 
Florea, Fruja Gheorghe, Groza Liviu, Neamţi Petru, Pocioian Vasile, Rus Elisabeta, Şodinca 
Iustin). 
d-nul consilier Bodnariu: Propun alocarea la acest capitol şi a sumei de 10.000 lei pentru 
a fi amenajată curtea Şcolii cu cls I-IV. 
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d-nul preşedinte Bogdan supune la vot propunerea d-nului consilier Bodnariu de alocare a 
sumei de 10.000 lei pentru lucrări de amenajare curte Şcoala I - IV Şimandul de Jos – 10.000 
lei, aprobându-se cu 12 voturi pentru (Barna Lionel, Bodnariu Sorin, Bogdan Petru, Capra 
Vasile, Ciobotă Dimitrie, Dudaş Florea, Fruja Gheorghe, Groza Petru, Neamţi Petru, Pocioian 
Vasile, Rus Elisabeta, Sodinca Iustin). 
 

- lucrări de amenajare parc Satu Nou – 20.000 lei proveniţi din diminuarea sumei 
de 50.000 lei propusă pentru amenajare parc în jurul scenei şi reparaţii curente scenă. 

Se supune la vot şi se aprobă cu 12 voturi pentru (Barna Lionel, Bodnariu Sorin, Bogdan 
Petru, Capra Vasile, Ciobotă Dimitrie, Dudaş Florea, Fruja Gheorghe, Groza Petru, Neamţi 
Petru, Pocioian Vasile, Rus Elisabeta, Sodinca Iustin). 
 
d-nul președinte Bogdan: În proiectul de buget a fost omisă lucrarea de servicii 
aviochimice. Propun aprobarea sumei de 35.000 lei pentru această lucrare. 
Se supune la vot şi se aprobă cu 12 voturi pentru (Barna Lionel, Bodnariu Sorin, Bogdan 
Petru, Capra Vasile, Ciobotă Dimitrie, Dudaş Florea, Fruja Gheorghe, Groza Petru, Neamţi 
Petru, Pocioian Vasile, Rus Elisabeta, Sodinca Iustin). 
 
Cheltuieli de capital: 
 

- continuare investiţie în curs din anul 2015 de realizare a unui PUZ privind  
ridicarea interdicţiei de construcţie pe zona centru  - suma propusă – 
100.000 lei. 

Se supune la vot suma de 100.000 lei şi se aprobă cu 12 voturi pentru (Barna Lionel, 
Bodnariu Sorin, Bogdan Petru, Capra Vasile, Ciobotă Dimitrie, Dudaş Florea, Fruja Gheorghe, 
Groza Petru, Neamţi Petru, Pocioian Vasile, Rus Elisabeta, Sodinca Iustin). 
 

- finalizat investiție în curs gard Grădinița PN2  -suma propusă – 30.000 lei 
 
d-nul consilier Ciobotă: Ce trebuie făcut acolo? 
d-nul Primar: Trebuie tencuit gardul şi dat o culoare. 
d-nul preşedinte Bogdan: Eu aici am o nedumerire, de fapt mi-a răspuns la un moment 
dat domnul viceprimar într-o şedinţă. Am întrebat de ce nu v-aţi dus cu gardul partea din 
spate, până pe limita terenului Primăriei, astfel încât curtea să fie mai mare. Am mai spus la 
momentul respectiv să nu faceţi gard către construcţia începută la grădiniţa cu program 
prelungit, fiindcă dacă o vom putea prelua, să facem o curte comună. Eu propun 0 lei pentru 
această lucrare. 
d-nul președinte Bogdan supune la vot suma de 30.000 lei și se respinge cu 3 voturi 
pentru (Barna Lionel, Ciobotă Dimitrie, Sodinca Iustin) și 9 abțineri(Bodnariu Sorin, Bogdan 
Petru, Capra Vasile, Dudaș Florea, Fruja Gheorghe, Groza Petru, Neamți Petru, Pocioian 
Vasile, Rus Elisabeta). 
 
 



14 

 

- investiţie în curs construire capelă în cimitirul ortodox Şimandul de Jos – 
suma propusă prin proiectul de buget – 665.000 lei  

 
d-nul preşedinte Bogdan: Aici ar trebui să ne explicaţi de ce ar mai trebui completată 
suma cu 30.000 lei la suma propusă prin proiectul de buget. 
d-na Fruja: Pentru dirigenţie de şantier, pentru cotele la Inspecţia în Construcţii şi pentru 
asistenţă din partea proiectantului. 
d-nul preşedinte Bogdan supune la vot aprobarea sumei de 695.000 lei pentru 
investiţie în curs construire capelă în cimitirul ortodox Şimandul de Jos, şi se 
aprobăcu12 voturi pentru (Barna Lionel, Bodnariu Sorin, Bogdan Petru, Capra Vasile, 
Ciobotă Dimitrie, Dudaş Florea, Fruja Gheorghe, Groza Petru, Neamţi Petru, Pocioian Vasile, 
Rus Elisabeta, Sodinca Iustin). 
preot Gosta: Vreau să vă felicit. Am aflat de prin sat că s-au început lucrările la capela din 
Şimandul de Jos. Am fost la faţa locului să văd şi eu. Eu nu am văzut până la urmă proiectul 
final. Din ce am văzut în împărţirea actuală, aşa cum am văzut-o eu din săpături, nu ştiu 
dacă e chiar aşa cum am discutat, nu mai ştiu cum va fi cu camerele, dacă magaziile trec 
prin camerele mortuare. 
d-nul preşedinte Bogdan:Din camerele mortuare va fi acces în magazia pentru obiecte de 
curăţenie şi în încăperea destinată depozitării obiectelor bisericeşti. 
 

- extindere reţea de curent electric din sat la capela mortuară din cimitirul 
ortodox Şimandul de Jos– suma propusă – 50.000 lei  

 
d-nul președinte Bogdan: Propunerea mea este să fie completat și iluminatul public, adică 
noaptea să ardă becurile până în cimitir. 
d-nul Primar: Propun majorarea sumei la 60.000 lei.  
Se supune la vot aprobarea sumei de 60.000 lei cu menţiunea de completare şi cu              
,, iluminat public“propusă către d – l consilier local Bogdan Petruși se aprobă cu 12 voturi 
pentru (Barna Lionel, Bodnariu Sorin, Bogdan Petru, Capra Vasile, Ciobotă Dimitrie, Dudaş 
Florea, Fruja Gheorghe, Groza Petru, Neamţi Petru, Pocioian Vasile, Rus Elisabeta, Sodinca 
Iustin). 
 

- achiziţie tractoraş tuns iarba  - suma propusă  - 25.000 lei  
d-nul consilier Capra: Ce are tractoraşul? 
d-nul Primar: Este uzat. 
d-nul consilier Capra: Cum să fie uzat că nu l-aţi folosit de 20 de ori. 
d-nul Primar: La terenul de sport s-a tăiat de 2 ori pe săptămână iarba cu acest tractoraş. 
d-nul consilier Capra: Şi de ce nu se poate repara? L-aţi dus la reparat? Să se repare. 
d-nul consilier Neamţi: De câţi ani este cumpărat? 
d-nul Primar:În urmă cu 6-7 ani, a fost cumpărat pe GAL. 
d-nul consilier Neamţi: Dacă mai merge îl mai lăsăm, când nu mai merge, rectificăm 
bugetul şi cumpărăm altul. 
Se supune la vot aprobarea achiziţiei tractoraş tuns iarba și se respinge cu 12 voturi 
împotrivă (Barna Lionel, Bodnariu Sorin, Bogdan Petru, Capra Vasile, Ciobotă Dimitrie, Dudaş 
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Florea, Fruja Gheorghe, Groza Petru, Neamţi Petru, Pocioian Vasile, Rus Elisabeta, Sodinca 
Iustin). 
 
d-nul președinte Bogdan: Ceea ce urmează la cheltuieli de capital sunt amendamente 
propuse de către mine și aici o să vă rog să îmi permiteți să fac o discuție. Dacă vă amintiți în 
anul 2017, în luna martie, am plecat cu suma de 100.000 lei pentru construirea capelei. Dacă 
stăm în fiecare an ca să adunăm banii necesari construirii și achitării în cursul aceluiași an a 
obiectivului respectiv, nu o să o facem niciodată nimic de la bugetul local.Știți că am primit 
răspunsul de la Inspectoratul Școlar Județean, care își manifestă disponibilitatea să predea 
prin cesiune grădinița cu program prelungit. Mai mult decât atât, a specificat faptul că din 
anul 2013, au făcut acte să o predea și nu au primit nici un răspuns. Ca să se poată face 
cesiunea, trebuie să fie îndeplinite cumulativ 2 condiții: 1.Construcția să nu fie finalizată şi 
2.Autorizația de construcție să fie valabilă. 
d-nul consilier Barna: Când a fost reziliat contractul cu firma Aqua Vest? Noi am discutat 
în Consiliul local, în 2013,2014,2015. 
d-nul Primar: Acolo nu există nici autorizație de construcție. 
d-nul viceprimar: Grădinița a fost preluată de către școală. 
d-nul președinte Bogdan: Total eronat. Școala s-a încărcat în evidențele contabile cu 
suma, nu cu clădirea. 
d-nul viceprimar: Asta este o blocare a sumei de 250.000 lei. 
d-na consilier Rus: Vreau să ştiu dacă situaţia juridică a grădiniţei este cunoscută. 
d-nul preşedinte Bogdan: În actul pe care l-am transmis Inspectoratului şcolar, în data de 
06.01.2020, am cerut să mi se comunice următoarele aspecte: dacă Inspectoratul este 
dispus să o predea către Consiliul local, indiferent sub ce formă legală şi dacă asupra 
construcţiei existente grevează cheltuieli din anii anteriori, ca să nu ne înhămăm la altceva. 
Ştiţi că am mai discutat în Consiliul local, că nu o putem prelua, până ce nu vine un expert la 
faţa locului. Răspunsul Inspectoratuluila solicitarea mea este că sunt dispuşi să o cesioneze şi 
că nu grevează cheltuieli anterioare asupra construcţiei. Din poziţia mea de consilier, eu nu 
mai am ce demersuri să fac. 
d-nul președinte Bogdan: Propunerea mea este următoarea şi o supun la vot: 
 

- proiectare + construire grădiniţă cu program prelungit  - suma propusă -  
230.000 lei. 

Se supune la vot aprobarea sumei de 230.000 lei și se aprobă cu 10 voturi pentru (Bodnariu 
Sorin, Bogdan Petru, Capra Vasile, Ciobotă Dimitrie, Dudaş Florea, Fruja Gheorghe, Groza 
Petru, Neamţi Petru, Pocioian Vasile, Rus Elisabeta) şi 2 voturi împotrivă(Barna Lionel şi 
Sodinca Iustin ). 
 
d-nul preşedinte Bogdan: Suplimentar faţă de ceea ce ni s –a propus prin proiectul de 
buget vă propun alocarea sumei de 100.000 lei pentru construirea unui  dispensar 
medical, pe considerentul că există deja un proiect făcut în acest sens. 
d-nul preşedinte Bogdansupune la vot propunerea sa de aprobarea sumei de 100.000 
leipentru construirea unui  dispensar medicalși se aprobăcu9 voturi pentru (Bodnariu Sorin, 
Bogdan Petru, Capra Vasile, Dudaş Florea, Fruja Gheorghe, Groza Petru, Neamţi Petru, 
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Pocioian Vasile, Rus Elisabeta) şi 3 voturi împotrivă(Barna Lionel, Ciobotă Dimitrie şi Sodinca 
Iustin ). 
 
Cap.51.02 – Autorităţi publice–total sumă - 3.240.500 lei 
 
d-nul preşedinte Bogdan: Pentru prima dată la Şimand ar trebui ca autorităţile publice 
locale să aibă la dispoziţie un fond de rezervă bugetară în caz de necesitate. Ar trebui să ne 
uităm la ce se întâmplă în lume legat de coronavirus şi de aceea vă propun să alocăm pentru 
acest fond suma de 50.000 lei. 
D – nul consilier local Barna: Chiar la Şimand o să vină coronavirusul. 
d-nul preşedinte Bogdan: Supun la vot propunerea de alocare a sumei de 50.000 lei 
pentru fondul de rezervă bugetară. 
Se supune la vot propunerea şi se aprobă cu 12 voturi pentru (Barna Lionel,Bodnariu 
Sorin, Bogdan Petru, Capra Vasile, Ciobotă Dimitrie, Dudaş Florea, Fruja Gheorghe, Groza 
Petru, Neamţi Petru, Pocioian Vasile, Rus Elisabeta,Sodinca Iustin). 
 
Cap.61.02  - Ordine publică şi siguranţă  
 
Cheltuieli de personal 

- plata salariilor, a indemnizaţiei de hrană, tichete de vacanţă  şi indemnizaţii pompieri 
voluntari – suma propusă – 94.000 lei. 

Se supune la vot suma de 94.000 lei pentru plata salariilor, a indemnizaţiei de hrană, tichete 
de vacanţă  şi indemnizaţii pompieri voluntari şi se aprobă cu 10 voturi pentru (Barna 
Lionel, Bodnariu Sorin, Bogdan Petru, Ciobotă Dimitrie, Fruja Gheorghe, Groza Petru, Neamţi 
Petru, Pocioian Vasile, Rus Elisabeta,Sodinca Iustin) şi 2abţineri (Capra Vasileşi Dudaş 
Florea). 
 
bunuri şi servicii 

- cheltuieli cu întreţinerea şi dotarea  serviciului PSI, combustibil, materiale 
reparaţii maşină pompieri, asigurarea pompierilor voluntari, perfecţionare 
personal şi alte cheltuieli pentru funcţionarea activităţii de pompieri – suma 
propusă 20.000 lei 
 

Se supune la vot suma de 20.000 lei pentru cheltuieli cu întreţinerea şi dotarea  serviciului 
PSI, combustibil, materiale reparaţii maşină pompieri, asigurarea pompierilor voluntari, 
perfecţionare personal şi alte cheltuieli pentru funcţionarea activităţii de pompieri şi se 
aprobă cu 10 voturi pentru (Barna Lionel , Bodnariu Sorin, Bogdan Petru, Ciobotă Dimitrie, 
Fruja Gheorghe, Groza Petru, Neamţi Petru, Pocioian Vasile, Rus Elisabeta, Sodinca Iustin) şi 
2 abţineri (Capra Vasile şi Dudaş Florea). 
d-nul preşedinte Bogdan:  La acest capitol la partea de Cheltuieli de capital, vă propun un 
aspect care nu a fost cuprins proiectul de buget şi anume să aprobăm alocarea sumei de 
110.000 lei pentru achiziţie maşină de pompieri. 
Se supune la vot suma de 110.000 lei pentru achiziţie maşină de pompieri şi se aprobă cu 
12 voturi pentru (Barna Lionel, Bodnariu Sorin, Bogdan Petru, Capra Vasile, Ciobotă Dimitrie, 
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Dudaş Florea, Fruja Gheorghe, Groza Petru, Neamţi Petru, Pocioian Vasile, Rus Elisabeta, 
Sodinca Iustin). 
Cap 65.02 -  Învăţământ  
Bunuri şi servicii 
 

- conform notei de fundamentare nr. 76/30.01.2020 a Şcolii Gimnaziale 
Şimand – suma propusă 381.560 lei. 

Se supune la vot suma de 381.560 lei şi se aprobă cu 12 voturi pentru (Barna Lionel, 
Bodnariu Sorin, Bogdan Petru, Capra Vasile, Ciobotă Dimitrie, Dudaş Florea, Fruja Gheorghe, 
Groza Petru, Neamţi Petru, Pocioian Vasile, Rus Elisabeta, Sodinca Iustin). 
 
Cap 67.02 – Cultură 
 
cheltuieli de personal 

- plata salariilor, a indemnizaţiei de hrană şi a tichetelor de vacanţă – suma 
propusă – 54.000 lei . 
 

Se supune la vot suma de 54.000 lei şi se aprobă cu 12 voturi pentru (Barna Lionel, 
Bodnariu Sorin, Bogdan Petru, Capra Vasile, Ciobotă Dimitrie, Dudaş Florea, Fruja Gheorghe, 
Groza Petru, Neamţi Petru, Pocioian Vasile, Rus Elisabeta, Sodinca Iustin). 
 
Bunuri şi servicii 
 

- organizarea zilei comunei Şimand – suma propusă – 30.000 lei. 
Se supune la vot suma de 30.000 lei şi se aprobă cu 12 voturi pentru (Barna Lionel, 
Bodnariu Sorin, Bogdan Petru, Capra Vasile, Ciobotă Dimitrie, Dudaş Florea, Fruja Gheorghe, 
Groza Petru, Neamţi Petru, Pocioian Vasile, Rus Elisabeta, Sodinca Iustin). 
 
 

- reparaţii curente  birou bibliotecă şi sală şedinte Cămin cultural   – suma 
propusăprin proiectul de buget - 25.000 lei 
 

d-nul Primar: Propun 10.000 lei. 
Se supune la vot propunerea d – lui Primar de alocare a sumei de10.000 lei şi se aprobă cu 
12 voturi pentru (Barna Lionel, Bodnariu Sorin, Bogdan Petru, Capra Vasile, Ciobotă Dimitrie, 
Dudaş Florea, Fruja Gheorghe, Groza Petru, Neamţi Petru, Pocioian Vasile, Rus Elisabeta, 
Sodinca Iustin). 

- procurat scaune Cămin cultural – suma propusă prin proiectul de buget -  
15.000 lei 

d-nul consilier Neamţi: Propun 5.000 de lei. 
Se supune la vot propunerea d – lui consilier Neamţi de alocare a sumei de 5.000 lei şi se 
aprobă cu 12 voturi pentru (Barna Lionel, Bodnariu Sorin, Bogdan Petru, Capra Vasile, 
Ciobotă Dimitrie, Dudaş Florea, Fruja Gheorghe, Groza Petru, Neamţi Petru, Pocioian Vasile, 
Rus Elisabeta, Sodinca Iustin). 
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Suplimentar faţă de proiectul de buget, primarul propune alocarea sumei de 10.000 lei 
pentru placare hol intrare cămin cu gresie. 
Se supune la vot propunerea de alocare a sumei de10.000 lei pentru placare hol intrare 
cămin cu gresieşi se aprobă cu 12 voturi pentru (Barna Lionel, Bodnariu Sorin, Bogdan Petru, 
Capra Vasile, Ciobotă Dimitrie, Dudaş Florea, Fruja Gheorghe, Groza Petru, Neamţi Petru, 
Pocioian Vasile, Rus Elisabeta, Sodinca Iustin). 
 

- cheltuieli pentru întreţinere (apă,încălzire,telefon,curent), materiale 
curăţenie,furnituri de birou, materiale reparaţii curente,procurat obiecte de 
inventar şi alte cheltuieli pentru funcţionarea activităţii de cultură – suma 
propusă – 15.000 lei. 
 

Se supune la vot suma de 15.000 lei şi se aprobă cu 12 voturi pentru (Barna Lionel, Bodnariu 
Sorin, Bogdan Petru, Capra Vasile, Ciobotă Dimitrie, Dudaş Florea, Fruja Gheorghe, Groza 
Petru, Neamţi Petru, Pocioian Vasile, Rus Elisabeta, Sodinca Iustin). 
 
Alte cheltuieli 
 

- asociaţii şi organizaţii non profit de pe raza comunei Şimand   - suma 
propusă prin proiectul de buget – 25.000 lei. 

d-nul preşedinte Bogdan:  Propun alocarea sumei de 28.000 lei pentru asociaţii şi 
organizaţii non profit de pe raza comunei Şimand . 
Se supune la vot propunerea de alocare a sumei de 28.000 lei şi se aprobă cu 12 voturi 
pentru (Barna Lionel, Bodnariu Sorin, Bogdan Petru, Capra Vasile, Ciobotă Dimitrie, Dudaş 
Florea, Fruja Gheorghe, Groza Petru, Neamţi Petru, Pocioian Vasile, Rus Elisabeta, Sodinca 
Iustin). 
 

- sprijin financiar culte religioase ( penticostal, romano -catolic, greco- 
catolic, adventişti – suma propusă prin proiectul de buget 25.000 lei. 

d-nul preşedinte Bogdan: Vă reamintesc că anul trecut prin bugetul pentru anul 2019 nu 
a fost alocat nici un leu pentru cultele religioase. La rectificarea de buget care s –a făcut 
ulterior, s –a aprobat în Consiliul local ca pentru cultul ortodox să fie alocată suma de 25.000 
lei pentru tencuierea bisericii la exterior. Atunci am promis toţi consilierii locali că anul acesta 
vom aproba şi pentru celelalte culte sumele necesare astfel încât să nu facem diferenţe între 
culte. În proiectul de buget de anul acesta alocarea sumei de 25.000 lei pentru 5 culte ( 
5.000 lei / cult ) cumulat cu ceea ce s –a aprobat anul trecut nu face altceva decât să creeze 
diferenţe între culte. 
Având în vedere aceste lucruri vă propun suma de 90.000 lei pentru sprijin financiar culte 
religioase din care 20.000 lei pentru fiecare cult exceptând cultul ortodox pentru care 
propun suma de 10.000 lei pe considerentul că au primit şi anul trecut. 
Se supune la vot propunerea de alocare a sumei de 90.000 lei reprezentând sprijin financiar 
culte religioase şi se aprobă cu 12 voturi pentru (Barna Lionel, Bodnariu Sorin, Bogdan 
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Petru, Capra Vasile, Ciobotă Dimitrie, Dudaş Florea, Fruja Gheorghe, Groza Petru, Neamţi 
Petru, Pocioian Vasile, Rus Elisabeta, Sodinca Iustin). 

- transfer Club Sportiv Şoimii  Şimand  - suma propusă prin proiectul de buget – 
150.000 lei   

d-nul preşedinte Bogdan: Majoritatea consilierilor locali susţin sportul şi asta s –a văzut 
anul trecut când a fost pus în legalitate CS Şoimii Şimand cu aprobarea Consiliului local 
Şimand. 
De la bugetul local anul trecut au fost asigurate sumele necesare desfăşurării activităţii 
clubului. 
Suma de 150.000 lei  propusă prin proiectul de buget, consider că poate fi diminuată, 
personal considerând că până la prima rectificare de buget de anul acesta, ajung şi bani mai 
puţini fiindcă mai trebuie făcute şi alte lucruri la nivelul comunei. 
Faţă de acest aspect vă propun să alocăm suma de 100.000 lei. 
Se supune la vot propunerea de alocare a sumei de 100.000 lei pentru transfer Club Sportiv 
Şoimii  Şimand  şi se aprobă cu 12 voturi pentru (Barna Lionel, Bodnariu Sorin, Bogdan 
Petru, Capra Vasile, Ciobotă Dimitrie, Dudaş Florea, Fruja Gheorghe, Groza Petru, Neamţi 
Petru, Pocioian Vasile, Rus Elisabeta, Sodinca Iustin). 
 

Cheltuieli de capital 
 

- introducere instalaţie încălzire cămin cultural   (  sala mică + bibliotecă )– 
suma propusă –50.000 lei  

D-nul preşedinte Bogdan: consider că prima dată ar trebui reabilitată clădirea şi apoi să 
facem investiţii la interior. 
Vă întreb dacă clădirea prezintă la acest moment, siguranţă în exploatare. Dacă tavanul nu 
prezintă cumva vreun pericol. 
D –nul viceprimar Şodinca: d – le Bogdan dacă aveţi dubii puteţi cere o expertiză. 
D-nul preşedinte Bogdan: d – le viceprimar nu eu cer expertiza ci voi. 
D – na Fruja: S –a făcut o expertiză când a fost d – nul Şimon primar. 
D-nul preşedinte Bogdan: Şi ce a spus expertul ? 
 D – na Fruja: Că  prezintă pericol. 
D-nul primar:  Atunci să introducem încălzirea în sala mică  şi la bibliotecă ca să nu mai 
facem foc cu lemne şi vă propun suma de 20.000 lei pentru introducere instalaţie încălzire 
sala mică + bibliotecă. 
Se supune la vot suma de 20.000 lei şi se aprobă cu 12 voturi pentru (Barna Lionel, 
Bodnariu Sorin, Bogdan Petru, Capra Vasile, Ciobotă Dimitrie, Dudaş Florea, Fruja Gheorghe, 
Groza Petru, Neamţi Petru, Pocioian Vasile, Rus Elisabeta, Sodinca Iustin). 
 

- procurat staţie amplificare cămin cultural– suma propusă – 20.000 lei. 
Se supune la vot propunerea de alocare a sumei de 20.000 lei pentru procurat staţie 
amplificare cămin culturalşi se aprobă cu 12 voturi pentru (Barna Lionel, Bodnariu Sorin, 
Bogdan Petru, Capra Vasile, Ciobotă Dimitrie, Dudaş Florea, Fruja Gheorghe, Groza Petru, 
Neamţi Petru, Pocioian Vasile, Rus Elisabeta, Sodinca Iustin). 
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- nocturnă teren cămin - suma propusă – 50.000 lei. 
D-nul Primar : Propun suma de 25.000 lei.Cred că o să ne încadrăm cu această sumă. 
Se supune la vot propunerea d-lui Primar de alocare a sumei de 25.000 lei pentru nocturnă 
teren căminşi se aprobă cu 12 voturi pentru (Barna Lionel, Bodnariu Sorin, Bogdan Petru, 
Capra Vasile, Ciobotă Dimitrie, Dudaş Florea, Fruja Gheorghe, Groza Petru, Neamţi Petru, 
Pocioian Vasile, Rus Elisabeta, Sodinca Iustin). 
 

- instalaţie de udat teren sport - suma propusă – 25.000 lei. 
Se supune la vot propunerea de alocare a sumei de 25.000 lei pentru instalaţie de udat teren 
sportşi se aprobă cu 12 voturi pentru (Barna Lionel, Bodnariu Sorin, Bogdan Petru, Capra 
Vasile, Ciobotă Dimitrie, Dudaş Florea, Fruja Gheorghe, Groza Liviu, Neamţi Petru, Pocioian 
Vasile, Rus Elisabeta, Şodinca Iustin). 
 

- tribună teren sport cămin – suma propusă – 20.000 lei. 
Se supune la vot propunerea de alocare a sumei de 20.000 lei pentru tribună teren 
sportcămin şi se aprobă cu 12 voturi pentru (Barna Lionel, Bodnariu Sorin, Bogdan Petru, 
Capra Vasile, Ciobotă Dimitrie, Dudaş Florea, Fruja Gheorghe, Groza Petru, Neamţi Petru, 
Pocioian Vasile, Rus Elisabeta, Sodinca Iustin). 

- construcţie magazie teren sport cămin – suma propusă prin proiectul de 
buget – 30.000 lei. 

d-nul preşedinte Bogdan: este o sumă foarte mare pentru o magazie în spatele 
vestiarului. 
D – l primar:  Nu mai alocăm nimic, fiindcă o fac cu angajaţii primăriei. 
Se supune la vot suma de 30.000 lei şi se respinge cu 12 voturi împotrivă(Barna Lionel, 
Bodnariu Sorin, Bogdan Petru, Capra Vasile, Ciobotă Dimitrie, Dudaş Florea, Fruja Gheorghe, 
Groza Petru, Neamţi Petru, Pocioian Vasile, Rus Elisabeta, Sodinca Iustin). 
 
Cap.67.02 – total cultură – 452.000 lei 
Cap.68.02. – asistenţă socială 
Cheltuieli de personal 

 
- plata salariilor asistenţilor personali – suma propusă –500.000 lei. 

Se supune la vot propunerea de alocare a sumei de 500.000 lei pentru plata salariilor 
asistenţilor personali şi se aprobă cu 12 voturi pentru (Barna Lionel, Bodnariu Sorin, Bogdan 
Petru, Capra Vasile, Ciobotă Dimitrie, Dudaş Florea, Fruja Gheorghe, Groza Petru, Neamţi 
Petru, Pocioian Vasile, Rus Elisabeta, Sodinca Iustin). 
 

- Indemnizaţii persoane cu handicap – suma propusă – 350.000 lei. 
Se supune la vot propunerea de alocare a sumei de 350.000 lei pentru Indemnizaţii persoane 
cu handicap şi se aprobă cu 12 voturi pentru (Barna Lionel, Bodnariu Sorin, Bogdan Petru, 
Capra Vasile, Ciobotă Dimitrie, Dudaş Florea, Fruja Gheorghe, Groza Petru, Neamţi Petru, 
Pocioian Vasile, Rus Elisabeta, Sodinca Iustin). 
 

- ajutor încălzire conf.  Legii nr. 416/2001 – suma propusă –13.000 lei. 
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Se supune la vot propunerea de alocare a sumei de 13.000 lei pentru ajutor încălzire conf.  
Legii nr. 416/2001 şi se aprobă cu 12 voturi pentru (Barna Lionel, Bodnariu Sorin, Bogdan 
Petru, Capra Vasile, Ciobotă Dimitrie, Dudaş Florea, Fruja Gheorghe, Groza Petru, Neamţi 
Petru, Pocioian Vasile, Rus Elisabeta, Sodinca Iustin). 
 

- ajutoare sociale conf. Legii nr. 416 / 2001 ( ajutor înmormântare )   – suma 
propusă – 10.000 lei. 

Se supune la vot propunerea de alocare a sumei de 10.000 lei pentru ajutoare sociale conf. 
Legii nr. 416 / 2001 ( ajutor înmormântare ) şi se aprobă cu 12 voturi pentru (Barna Lionel, 
Bodnariu Sorin, Bogdan Petru, Capra Vasile, Ciobotă Dimitrie, Dudaş Florea, Fruja Gheorghe, 
Groza Petru, Neamţi Petru, Pocioian Vasile, Rus Elisabeta, Sodinca Iustin). 
 

- ajutor încălzire populaţie– suma propusă  - 5000 lei. 
Se supune la vot propunerea de alocare a sumei de 5.000 lei pentru ajutor încălzire 
populaţieşi se aprobă cu 12 voturi pentru (Barna Lionel, Bodnariu Sorin, Bogdan Petru, 
Capra Vasile, Ciobotă Dimitrie, Dudaş Florea, Fruja Gheorghe, Groza Petru, Neamţi Petru, 
Pocioian Vasile, Rus Elisabeta, Sodinca Iustin). 
 
Cap.68.02 – total asistenţă socială – 878.000 lei 
 
Cap 70.02 – servicii publice  
Cheltuieli de personal 

- pentru plata salariilor, a indemnizaţiei de hrană şi a tichetelor de vacanţă  – 
suma propusă –258.000 lei. 

Se supune la vot propunerea de alocare a sumei de 258.000 lei pentru plata salariilor, a 
indemnizaţiei de hrană şi a tichetelor de vacanţăşi se aprobă cu 12 voturi pentru (Barna 
Lionel, Bodnariu Sorin, Bogdan Petru, Capra Vasile, Ciobotă Dimitrie, Dudaş Florea, Fruja 
Gheorghe, Groza Petru, Neamţi Petru, Pocioian Vasile, Rus Elisabeta, Sodinca Iustin). 
 
Bunuri şi servicii 

- cheltuieli cu întreținerea iluminat public,curent iluminat public, procurat 
lămpi iluminat stradal şi alte cheltuieli pentru funcţionarea activităţii de 
gospodărie comunală– suma propusă –  305.383 lei. 

Se supune la vot propunerea de alocare a sumei de 305.383 lei pentru cheltuieli cu 
întreținerea iluminat public,curent iluminat public, procurat lămpi iluminat stradal şi alte 
cheltuieli pentru funcţionarea activităţii de gospodărie comunalăşi se aprobă cu 12 voturi 
pentru (Barna Lionel, Bodnariu Sorin, Bogdan Petru, Capra Vasile, Ciobotă Dimitrie, Dudaş 
Florea, Fruja Gheorghe, Groza Petru, Neamţi Petru, Pocioian Vasile, Rus Elisabeta, Sodinca 
Iustin). 
 

- cotizație la Asociația de Dezvoltare Sistem Integrat Deşeuri suma propusă – 
8.665 lei -  aprobat - 8665 lei. 

Se supune la vot propunerea de alocare a sumei de 8665lei pentru cotizaţie ADSID şi se 
aprobă cu 12 voturi pentru (Barna Lionel, Bodnariu Sorin, Bogdan Petru, Capra Vasile, 
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Ciobotă Dimitrie, Dudaş Florea, Fruja Gheorghe, Groza Petru, Neamţi Petru, Pocioian Vasile, 
Rus Elisabeta, Sodinca Iustin). 
 

- cotizație  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare - suma 
propusă – 9.452 lei. 

Se supune la vot propunerea de alocare a sumei de 9452lei pentru cotizaţie ADIACşi se 
aprobă cu 12 voturi pentru (Barna Lionel, Bodnariu Sorin, Bogdan Petru, Capra Vasile, 
Ciobotă Dimitrie, Dudaş Florea, Fruja Gheorghe, Groza Petru, Neamţi Petru, Pocioian Vasile, 
Rus Elisabeta, Sodinca Iustin). 
 

- cotizaţie Asociaţia Grup de Acţiune Locală (GAL)  - suma propusă – 25.000 
lei- aprobat – 25.000 lei. 

Se supune la vot propunerea de alocare a sumei de 25.000lei pentru cotizaţie GAL şi se 
aprobă cu 12 voturi pentru (Barna Lionel, Bodnariu Sorin, Bogdan Petru, Capra Vasile, 
Ciobotă Dimitrie, Dudaş Florea, Fruja Gheorghe, Groza Petru, Neamţi Petru, Pocioian Vasile, 
Rus Elisabeta, Sodinca Iustin). 
 

- lucrare de mutare stâlpi de curent electric necesară pentru obţinerea 
avizului de aprobare PUZ  prin ridicarea interdicţiei pe zona centrală a 
comunei – suma propusă prin proiectul de buget – 50.000 lei. 

d-nul preşedinte Bogdan: d –l consilier Barna a depus un amendament cu privire la 
mutarea acestui stâlp prin care propune alocarea sumei 75.000 lei. 
Se supune la vot propunerea d– lui Barna şi se aprobă suma de 75.000 lei cu 12 voturi 
pentru (Barna Lionel, Bodnariu Sorin, Bogdan Petru, Capra Vasile, Ciobotă Dimitrie, Dudaş 
Florea, Fruja Gheorghe, Groza Petru, Neamţi Petru, Pocioian Vasile, Rus Elisabeta, Sodinca 
Iustin). 
 

- extindere reţea de gaz în comuna Şimand  - suma propusă – 100.000 lei. 
Se supune la vot propunerea de alocare a sumei de 100.000lei pentru extindere reţea de gaz 
în comuna Şimand  şi se aprobă cu 12 voturi pentru (Barna Lionel, Bodnariu Sorin, Bogdan 
Petru, Capra Vasile, Ciobotă Dimitrie, Dudaş Florea, Fruja Gheorghe, Groza Petru, Neamţi 
Petru, Pocioian Vasile, Rus Elisabeta, Sodinca Iustin). 
 
d-nul preşedinte Bogdan: la acest capitol vă propun ca la Cheltuieli de capital să alocăm 
suma de 130.000 lei pentru extindere reţea de apă curentă , lucrare care nu a fost cuprinsă 
în proiectul de buget. Tot pentru această lucrare a depus şi d – l consilier Barna un 
amendament. 
Se supune la vot suma de 130.000 lei pentru extindere reţea de apă curentă şi se aprobă cu 
12 voturi pentru (Barna Lionel, Bodnariu Sorin, Bogdan Petru, Capra Vasile, Ciobotă Dimitrie, 
Dudaş Florea, Fruja Gheorghe, Groza Petru, Neamţi Petru, Pocioian Vasile, Rus Elisabeta, 
Sodinca Iustin). 
 
 
Cap.84.02 – străzi şi drumuri 
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Bunuri şi servicii suma propusă 
 

- servicii de dezăpezire – suma propusă – 10.000 lei. 
Se supune la vot suma de 10.000 lei pentru servicii de dezăpezire şi se aprobă cu 12 voturi 
pentru (Barna Lionel, Bodnariu Sorin, Bogdan Petru, Capra Vasile, Ciobotă Dimitrie, Dudaş 
Florea, Fruja Gheorghe, Groza Petru, Neamţi Petru, Pocioian Vasile, Rus Elisabeta, Sodinca 
Iustin). 
 

- achiziţie piatră spartă şi prestări servicii  suma propusă - 50.000 lei  
 
d – l preşedinte Bogdan: Vă propun ca în această sumă să fie inclusă şi piatra spartă  
pentru drum de legătură Satu Nou - cimitirul ortodox . 
 
Se supune la vot suma de 50.000 lei pentru achiziţie piatră spartă şi prestări servicii ( inclusiv 
pentru drum de legătură Satu Nou - cimitirul ortodox ) şi se aprobă cu 12 voturi 
pentru(Barna Lionel, Bodnariu Sorin, Bogdan Petru, Capra Vasile, Ciobotă Dimitrie, Dudaş 
Florea, Fruja Gheorghe, Groza Petru, Neamţi Petru, Pocioian Vasile, Rus Elisabeta, Sodinca 
Iustin). 
 

- lucrări de reparaţii trotuare prin betonare  - suma propusă prin proiectul de 
buget -150.000 lei. 

d-nul preşedinte Bogdan: Propun suma de 80.000 lei. 
Se supune la vot propunerea d-lui preşedinte Bogdan de alocare a sumei de 80.000 lei 
pentru lucrări de reparaţii trotuare prin betonare şi se aprobă cu 12 voturi pentru(Barna 
Lionel, Bodnariu Sorin, Bogdan Petru, Capra Vasile, Ciobotă Dimitrie, Dudaş Florea, Fruja 
Gheorghe, Groza Petru, Neamţi Petru, Pocioian Vasile, Rus Elisabeta, Sodinca Iustin). 
 

- alte prestări de servicii pe străzi şi domeniul public  -suma propusă - 22.400 lei. 
Se supune la vot  propunerea de alocare a sumei de 22.400 lei pentru alte prestări de servicii 
pe străzi şi domeniul public şi se aprobă cu 12 voturi pentru (Barna Lionel, Bodnariu Sorin, 
Bogdan Petru, Capra Vasile, Ciobotă Dimitrie, Dudaş Florea, Fruja Gheorghe, Groza Petru, 
Neamţi Petru, Pocioian Vasile, Rus Elisabeta, Sodinca Iustin). 
 

- Lucrări de forare fîntână arteziană  - suma propusă - 50.000 lei. 
Se supune la vot  propunerea de alocare a sumei de 50.000 lei pentru lucrări de forare 
fîntână artezianăşi se aprobă cu 12 voturi pentru (Barna Lionel, Bodnariu Sorin, Bogdan 
Petru, Capra Vasile, Ciobotă Dimitrie, Dudaş Florea, Fruja Gheorghe, Groza Petru, Neamţi 
Petru, Pocioian Vasile, Rus Elisabeta, Sodinca Iustin). 
 
Cheltuieli de capital 

- lucrări de pavaj trotuare - suma propusă -  130.000 lei. 
Se supune la vot  propunerea de alocare a sumei de 130.000 lei pentru lucrări de pavaj 
trotuareşi se aprobă cu 12 voturi pentru (Barna Lionel, Bodnariu Sorin, Bogdan Petru, Capra 
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Vasile, Ciobotă Dimitrie, Dudaş Florea, Fruja Gheorghe, Groza Petru, Neamţi Petru, Pocioian 
Vasile, Rus Elisabeta, Sodinca Iustin). 
 

- investiția în curs din 2018 Modernizare străzi în Șimand 2215 m  pentru 
finalizarea investiţiei – suma propusă - 117.500 lei. 

Se supune la vot  propunerea de alocare a sumei de 117.500 lei pentru investiția în curs din 
2018 Modernizare străzi în Șimand 2215 m şi se aprobă cu 12 voturi pentru (Barna Lionel, 
Bodnariu Sorin, Bogdan Petru, Capra Vasile, Ciobotă Dimitrie, Dudaş Florea, Fruja Gheorghe, 
Groza Petru, Neamţi Petru, Pocioian Vasile, Rus Elisabeta, Sodinca Iustin). 
 

- investiția în curs Modernizare străzi în localitatea Șimand program PNDL  -
suma propusă - 140.000 lei. 

Se supune la vot  propunerea de alocare a sumei de 140.000 lei pentru investiția în curs 
Modernizare străzi în localitatea Șimand program PNDL  şi se aprobă cu 12 voturi pentru 
(Barna Lionel, Bodnariu Sorin, Bogdan Petru, Capra Vasile, Ciobotă Dimitrie, Dudaş Florea, 
Fruja Gheorghe, Groza Petru, Neamţi Petru, Pocioian Vasile, Rus Elisabeta, Sodinca Iustin). 
 

- investiție în curs Modernizare rețele de drumuri în comuna Șimand măsura 
7.2 - suma propusă - 5.113.800 lei. 

Se supune la vot  propunerea de alocare a sumei de 5.113.800 lei pentru investiție în curs 
Modernizare rețele de drumuri în comuna Șimand măsura 7.2 şi se aprobă cu 12 voturi 
pentru (Barna Lionel, Bodnariu Sorin, Bogdan Petru, Capra Vasile, Ciobotă Dimitrie, Dudaş 
Florea, Fruja Gheorghe, Groza Petru, Neamţi Petru, Pocioian Vasile, Rus Elisabeta, Sodinca 
Iustin). 
 

- investiția Construire trotuare din beton pe strada 12 şi 19, proiect pe Gal - 
suma propusă - 474.000 lei. 

Se supune la vot  propunerea de alocare a sumei de 474.000 lei pentru investiția Construire 
trotuare din beton pe strada 12 şi 19, proiect pe Galşi se aprobă cu 12 voturi pentru (Barna 
Lionel, Bodnariu Sorin, Bogdan Petru, Capra Vasile, Ciobotă Dimitrie, Dudaş Florea, Fruja 
Gheorghe, Groza Petru, Neamţi Petru, Pocioian Vasile, Rus Elisabeta, Sodinca Iustin). 
 

- lucrări de pavaj pe centru ( proiectare + executie) suma propusă - 128.000 
lei. 

D – l primar: O să facem doar partea de proiectare pentru 10.000 lei. 
Se supune la vot suma de 10.000 lei pentru proiectare lucrare pavaj zona centru şi se 
aprobă cu 12 voturi pentru(Barna Lionel, Bodnariu Sorin, Bogdan Petru, Capra Vasile, Ciobotă 
Dimitrie, Dudaş Florea, Fruja Gheorghe, Groza Petru, Neamţi Petru, Pocioian Vasile, Rus 
Elisabeta, Sodinca Iustin). 
 
d-nul preşedinte Bogdan: în proiectul de buget nu a fost prevăzută nici o sumă pentru 
asfaltare străzi deşi mai sunt destule străzi de asfaltat drept pentru care vă propun aprobarea 
sumei de 140.000 lei pentru proiectare + asfaltare străzi. 
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Se supune la vot propunerea d – lui Bogdan şi se aprobă cu 12 voturi pentru((Barna Lionel, 
Bodnariu Sorin, Bogdan Petru, Capra Vasile, Ciobotă Dimitrie, Dudaş Florea, Fruja Gheorghe, 
Groza Petru, Neamţi Petru, Pocioian Vasile, Rus Elisabeta, Sodinca Iustin). 
 
 
Cap.84.02 –total străzi şi drumuri  -6.337.740 lei 
Cap.87.02 – alte acţiuni economice 
Bunuri şi servicii 

- lucrări de acoperire / înfundare a fostei gropi de gunoi – suma propusă - 
20.000 lei. 

Se supune la vot  propunerea de alocare a sumei de 20.000 lei pentru lucrări de acoperire / 
înfundare a fostei gropi de gunoi şi se aprobă cu 12 voturi pentru (Barna Lionel, Bodnariu 
Sorin, Bogdan Petru, Capra Vasile, Ciobotă Dimitrie, Dudaş Florea, Fruja Gheorghe, Groza 
Petru, Neamţi Petru, Pocioian Vasile, Rus Elisabeta, Sodinca Iustin). 

- lucrări de amenajare, curăţare şi depunere proiect pescărie la groapa de la 
şosea DN 79 ( proiectare pescarie ) – suma propusă prin proiectul de buget 
– 100.000 lei. 

d-nul preşedinte Bogdan: Anul trecut v –am aprobat în Consiliul local suma de 25.000 lei 
pentru acelaşi lucru şi anume pentru lucrări de amenajare, curăţare şi depunere proiect 
pescărie la groapa de la şosea DN 79. Aţi folosit toţi banii pentru o singură activitate şi 
anume aceea de curăţare. 
Eu vă rog ca prima dată să faceţi proiectul şi abia apoi să alocăm suma necesară pentru 
celelalte lucrări drept pentru care vă propun suma de 30.000 lei pentru depunere proiect  
pescărie la groapa de la şosea DN 79. 
Se supune la vot propunerea de alocare a sumei de 30.000 lei pentru depunere proiect şi se 
aprobă cu 12 voturi pentru (Barna, Bodnariu, Bogdan, Capra, Ciobotă, Dudaş, Fruja, Groza, 
Neamţi, Pocioian, Rus, Sodinca). 
 

- prestări servicii salubrizare a comunei şi depozitare deşeuri la groapa de 
gunoi  -suma propusă - 240.000 lei. 

Se supune la vot  propunerea de alocare a sumei de 240.000 lei pentru prestări servicii 
salubrizare a comunei şi depozitare deşeuri la groapa de gunoişi se aprobă cu 12 voturi 
pentru (Barna Lionel, Bodnariu Sorin, Bogdan Petru, Capra Vasile, Ciobotă Dimitrie, Dudaş 
Florea, Fruja Gheorghe,Groza Petru, Neamţi Petru, Pocioian Vasile, Rus Elisabeta, Sodinca 
Iustin). 

- taxă mediu la Administrația Fondului pentru Mediu Bucuresti  rezultată în 
urma depunerii declarației/ an 2019  și calculată conf.lit. p) alin.(1),art.9 
din  OUG nr.196/2005  -suma propusă - 7800 lei. 

Se supune la vot  propunerea de alocare a sumei de 7800 lei pentru taxă mediu la 
Administrația Fondului pentru Mediu Bucurestişi se aprobă cu 12 voturi pentru (Barna 
Lionel, Bodnariu Sorin, Bogdan Petru, Capra Vasile, Ciobotă Dimitrie, Dudaş Florea, Fruja 
Gheorghe,Groza Petru, Neamţi Petru, Pocioian Vasile, Rus Elisabeta, Sodinca Iustin). 
 

- cotizaţie ADI Transport   - suma propusă -  288.000 lei 



26 

 

d-nul preşedinte Bogdan: Vă propun să aprobăm suma necesară acoperiri cotizaţiei pe 
primele 8 luni ale anului şi anume suma de 192.000 lei, nu pe întreg anul 2020. 
Se supune la vot propunerea de alocare a sumei de 192.000 lei pentru cotizaţie ADI 
Transport  şi se sprobă cu 12 voturi pentru(Barna Lionel, Bodnariu Sorin, Bogdan Petru, 
Capra Vasile, Ciobotă Dimitrie, Dudaş Florea, Fruja Gheorghe,Groza Petru, Neamţi Petru, 
Pocioian Vasile, Rus Elisabeta, Sodinca Iustin). 
 
Cap.87.02 – total alte acţiuni economice 
Total buget - 12.965.100 lei 
Cap.87.10 Alte acţiuni economice  

- 18.730 lei din care suma de 1.730  lei reprezintă excedentul bugetul de venituri 
proprii de la sfârșitul anului 2019 și se propune raportarea lui pentru secțiunea de 
funcționare a bugetului de venituri proprii din 2020, din care se suporta cheltuieli cu 
întreţinere tractorului cu reparaţii si combustibil, benzina pentru cositori pentru 
curățarea domeniului public, reparații cositori, cheltuieli cu întreținerea microbusului, și 
alte cheltuieli aferente acestui capitol. 

Cap. 87.10 / Art. 3 Bugetul activităţii autofinanţate din venituri proprii – Total – 
18.730 lei 
d-nul președinte Bogdan supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele şi 
propunerile făcute, acesta fiind aprobat cu 12 voturi pentru,(Barna Lionel, Bodnariu Sorin, 
Bogdan Petru, Capra Vasile, Ciobotă Dimitrie, Dudaş Florea, Fruja Gheorghe, Groza Petru, 
Neamţi Petru, Pocioian Vasile, Rus Elisabeta, Sodinca Iustin),devenind astfel Hotărârea 
nr.12. 
5.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND  APROBAREA CONTRACTULUI DE 
ADMINISTRARE A UNITĂŢILOR INDIVIDUALE DE COMPOSTARE, CARE SE VA 
ÎNCHEIA ÎNTRE CONSILIUL JUDEŢEAN ARAD ŞI CONSILIUL LOCAL ŞIMAND. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
d-nul președinte Bogdan supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind aprobat cu 12 
voturi pentru(Barna Lionel, Bodnariu Sorin, Bogdan Petru, Capra Vasile, Ciobotă Dimitrie, 
Dudaş Florea, Fruja Gheorghe, Groza Petru, Neamţi Petru, Pocioian Vasile, Rus Elisabeta, 
Sodinca Iustin), devenind astfel Hotărârea nr.13. 
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA UNUI MANDAT  
REPREZENTANTULUI COMUNEI ŞIMAND  ÎN ADUNAREA GENERALĂ A 
ASOCIAȚILOR, PENTRU MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV ȘI A STATUTULUI 
ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DE TRANSPORT PUBLIC ARAD. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
d-nul președinte Bogdan supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind aprobat cu 12 
voturi pentru(Barna Lionel, Bodnariu Sorin, Bogdan Petru, Capra Vasile, Ciobotă Dimitrie, 
Dudaş Florea, Fruja Gheorghe, Groza Petru, Neamţi Petru, Pocioian Vasile, Rus Elisabeta, 
Sodinca Iustin)devenind astfel Hotărârea nr.14. 
7.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA UNUI MANDAT 
REPREZENTANTULUI COMUNEI ŞIMAND ÎN ADUNAREA GENERALĂ A 
ASOCIAŢILOR ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DE TRANSPORT 
PUBLIC ARAD, ÎN VEDEREA APROBĂRII MODIFICĂRII CONTRACTULUI DE 
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DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL NR. 
750/03.12.2019 – ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL NR. 704/02.12.2019, ASTFEL 
CUM A FOST MODIFICAT PRIN ACTELE ADIȚIONALE NR. 1/20.12.2019 ȘI NR. 
2/21.01.2020. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
D-nul președinte Bogdan supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind aprobat cu 12 
voturi pentru(Barna Lionel, Bodnariu Sorin, Bogdan Petru, Capra Vasile, Ciobotă Dimitrie, 
Dudaş Florea, Fruja Gheorghe, Groza Petru, Neamţi Petru, Pocioian Vasile, Rus Elisabeta, 
Şodinca Iustin)devenind astfel Hotărârea nr.15. 
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA UNUI MANDAT SPECIAL, 
REPREZENTANTULUI COMUNEI ŞIMAND, ÎN ADUNAREA GENERALĂ A 
ASOCIAȚILOR LA ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ TRANSPORT 
PUBLIC ARAD, SĂ VOTEZE CUANTUMUL ANUAL AL COTIZAŢIEI COMUNEI ŞIMAND 
PENTRU ANUL 2020 LA ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ 
TRANSPORT PUBLIC ARAD ȘI PROIECTUL  BUGETULUI DE VENITURI ŞI 
CHELTUIELI AL ASOCIAȚIEI PENTRU ANUL 2020. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
D-nul președinte Bogdan supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind aprobat cu 12 
voturi pentru(Barna Lionel, Bodnariu Sorin, Bogdan Petru, Capra Vasile, Ciobotă Dimitrie, 
Dudaş Florea, Fruja Gheorghe, Groza Petru, Neamţi Petru, Pocioian Vasile, Rus Elisabeta, 
Sodinca Iustin)devenind astfel Hotărârea nr.16. 
9.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA  MODIFICĂRII HCL NR. 57 DIN 
DATA DE 11.07.2019 REFERITOARE LA APROBAREA COMPONENŢEI CONSILIULUI 
DE  ADMINISTRAŢIE AL CLUBULUI POLISPORTIV DE DREPT PUBLIC DENUMIT 
CLUB SPORTIV ,, ŞOIMII ŞIMAND”. 
INIŢIATOR, CONSILIER LOCAL BOGDAN PETRU 
D-nul președinte Bogdan supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind aprobat cu 12 
voturi pentru(Barna Lionel, Bodnariu Sorin, Bogdan Petru, Capra Vasile, Ciobotă Dimitrie, 
Dudaş Florea, Fruja Gheorghe, Groza Petru, Neamţi Petru, Pocioian Vasile, Rus Elisabeta, 
Sodinca Iustin)devenind astfel Hotărârea nr.17. 
10. DIVERSE. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
 
 Epuizându-se punctele de pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă încheie lucrările 
şedinţei ordinare din data de 27.02.2020, drept pentru care am încheiat prezentul proces-
verbal. 
 

Preşedinte de şedinţă,     Avizat de legalitate, 
  Bogdan Petru      Secretar general  
         Brîndaş Lavinia 


