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PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI ORDINARE CONSILIULUI LOCAL ŞIMAND DIN 

DATA DE 28.02.2019 
 

Încheiat azi, 28.02.2019, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local 
Şimand, convocată prin Dispoziţia Primarului nr.84/22.02.2019. 
 

ORDINE DE ZI: 
 

1.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORDINII DE ZI A ŞEDINŢEI 
ORDINARE DIN DATA DE 28.02.2019.  
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
2.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROCESULUI-VERBAL AL 
ŞEDINŢEI ORDINARE DIN DATA DE 09.01.2019. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
3.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-
ECONOMICI AI  OBIECTIVULUI DE INVESTIȚIE „MODERNIZARE STRĂZI ÎN 
LOCALITATEA ȘIMAND, COMUNA ŞIMAND, JUD. ARAD”. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
4.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ASIGURĂRII FINANŢĂRII DE 
LA BUGETUL LOCAL A CHELTUIELIOR NEELIGIBILE, CARE NU SE FINANŢEAZĂ 
PRIN PNDL, PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII “MODERNIZARE STRĂZI ÎN 
LOCALITATEA ȘIMAND, COMUNA ȘIMAND, JUD. ARAD”. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
5.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REȚELEI UNITĂŢILOR DE 
ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT PENTRU ANUL ŞCOLAR 2019-2020. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII PRIN LICITAŢIE 
PUBLICĂ A IMOBILULUI ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 300175 ȘIMAND CU NR.  TOP 
57/a, ȘIMANDUL DE JOS, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 29,35 MP. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII PRIN LICITAŢIE 
PUBLICĂ A TERENULUI ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 301261 ȘIMAND NR.TOP 105/4 
ȘIMANDUL DE SUS, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 631 MP. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
8.DIVERSE. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 

 
 

La şedinţă sunt prezenţi 12 consilieri din cei 13 în funcţie. Este absent             
d-nul consilier Pocioian Vasile. 
La şedinţă participă d-nul Primar Dema Florin-Liviu, doamna Secretar Brîndaş Lavinia, d-na 
Vujde Roxana, reprezentant al Instituţiei Prefectului judeţul Arad,    d-nul Bold Marius, 
consilier personal al primarului.  
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Preşedinte de şedinţă este domnul Bodnariu Sorin. 
D-nul Primar propune suplimentarea ordinii de zi cu următorul proiect de hotărâre: 
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA  AMPLASĂRII UNEI TROIŢE 
PE DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI ŞIMAND. 
 INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
d-nul preşedinte Bodnariu: În primul rând doresc să urez bun venit d-nei Roxana 
Vujde, reprezentant al Instituţiei Prefectului judeţul Arad. 
1.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORDINII DE ZI A ŞEDINŢEI 
ORDINARE DIN DATA DE 28.02.2019.  
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
d-nul viceprimar: Noi nu aprobăm troiţa, noi aprobăm spaţiul, să fie clar. 
d-nul consilier Bogdan: Domnule preşedinte, vă rog să mai citiţi o dată art.1 din 
proiectul de hotărâre. Dacă suntem un pic mai atenţi, este clar. 
d-nul președinte Bodnariu supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
ordinei de zi, cu suplimentarea propusă de către d-nul Primar, acesta fiind aprobat cu 11 
voturi pentru(Barna,Bodnariu, Bogdan, Capra, Ciobotă, Dudaș, 
Fruja,Groza,Neamţi,Rus,Sodinca) şi 1 abţinere(Lihor), devenind astfel Hotărârea nr. 6. 
2.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROCESULUI-VERBAL AL 
ŞEDINŢEI ORDINARE DIN DATA DE 09.01.2019. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
d-nul preşedinte Bodnariu: Dacă aveți propuneri sau opinii care nu au fost menționate 
în conținutul procesului verbal, vă rog să le expuneți. 
d-nul viceprimar Sodinca: Eu nu am fost la şedinţa trecută, dar vreau o mică 
lămurire.Domnule consilier Bogdan, la pag.5, la pct.4, de pe ordinea de zi, aţi spus, 
“apariţia unor imixtiuni în activitatea comisiei de analiză”. În ce constau aceste 
imixtiuni? 
d-nul consilier Bogdan:După cum vă amintiţi, acest aspect s-a  discutat în urmă cu 
câteva şedinţe. Am făcut referire la punctajul care a fost obţinut la a doua evaluare. Prima 
dată, o anumită persoană declarată eligibilă a obţinut 85,6 pct iar la a doua evaluare, 
respectiv la a doua şedinţă, când cu insistenţă s-a pus pe ordinea de zi acest proiect de 
hotărâre, am întrebat cum se explică, că la prima evaluare, persoana X a avut 85,6 pct şi 
la a doua evaluare, făcută de către aceeaşi comisie, a avut un punctaj mai mic, respectiv 
80,6 pct. Dumneavoastră aţi făcut afirmaţia, că personal aţi calculat criteriile pentru o 
anumită persoană, făcând referire la somaj şi la condiţiile de pensionare, în condiţiile în 
care nu eraţi nominalizat prin HCL nr.53/31.07.2018, să faceţi parte din comisia 
respectivă, ca atare nu aveaţi ce căuta acolo. În asta a constat imixtiunea şi nu cred că 
este forţată noţiunea. Faptul că aţi dat curs solicitării în condiţiile în care ştiaţi că nu aveţi 
baza legală să interevniţi acolo, tot imixtiune este. Este punctul meu de vedere. 
d-nul viceprimar Sodinca:  Să vă spun cum m-am exprimat eu. Eu am spus că am fost 
rugat de către d-na secretar, care face parte din comisia de analiză, să verific vechimea în 
câmpul muncii, la un carnet de muncă, la o anumită persoană. Nu am intervenit eu, am 
fost rugat. Trebuie să avem responsabilitatea termenilor juridici. Eu nu am intervenit în 
punctajul stabilit de către comisie. Cuvântul imixtiuni, care este trecut în procesul verbal, 
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înseamnă ceva, înseamnă că există cel puţin 1 vinovat, dumneavoastră ziceţi imixtiuni, 
înseamnă că sunt 2 sau 3. 
d-nul consilier Bogdan: Imixtiunea poate fi făcută şi de o singură persoană. Nu 
înţelegeţi termenii juridici. Faptul că aţi intervenit acolo, este o imixtiune, este punctul meu 
de vedere. 
d-nul viceprimar Sodinca: Aşa consideraţi dumneavoastră. Imixtiunea este o intervenţie 
nedorită. Eu vă rog să aveţi responsabilitatea termenilor, când vă adresaţi membrilor 
Consiliului local, aici suntem toţi colegi, nu suntem unii mai sus şi alţii mai jos. 
d-na Vujde: Dacă îmi daţi voie, aş dori să intervin şi eu. De fapt, dumneavoastră 
domnule Bogdan, ce contestaţi, modul de calcul? 
d-nul consilier Bogdan: Eu propun să nu ne abatem de la ordinea de zi, să o discutăm 
la Diverse, fiindcă am expunerea aceasta pe 9 pag., dacă vreţi să mă ascultaţi bine, dacă 
nu iar e bine, acuma discutăm depre procesul-verbal. 
d-nul viceprimar Sodinca: Problema imixtiunii o aveţi la Diverse? 
d-nul consilier Bogdan: Nu. 
d-nul viceprimar Sodinca: Eu acest aspect din procesul-verbal am vrut să îl lămuresc.  
d-na Vujde: Domnule consilier Bogdan, despre punctaj vorbeaţi dumneavoastră, că 
dânsul a făcut o imixtiune, în urma căreia s-a modificat punctajul. Punctajul respectiv a 
schimbat ordinea din listă? 
d-nul consilier Bogdan: Nu a schimbat ordinea, dar dumneavoastră nu consideraţi că şi 
la prima şi la a doua evaluare, au fost aceleaşi documente? 
d-na Vujde: Aşa ar trebui să fie, aceleaşi documente, dar dacă există un temei justificat, 
să fi fost o greşeală, să se fi fost omis ceva când s-a făcut primul calcul, poate exista o 
explicaţie pe care putem să o acceptăm, dacă stă în picioare. 
d-nul consilier Bogdan: Stimată doamnă, dacă aţi fi citit procesele verbale de la 
şedinţele anterioare, v-aţi fi dat seama, că la a doua evaluare, comisia nu a justificat 
diferenţa de punctaj, ne-a pus în faţa faptului împlinit, să deducem noi, consilierii locali, 
care nu avem cunoştinţe juridice şi nu a fost asta o condiţie când am candidat la funcţia 
de consilier local, de unde este această diferenţă. 
d-na Vujde: Aţi solicitat ulterior să vi se explice această diferenţă? 
d-na secretar: La a treia şedinţă, am explicat diferenţa de punctaj. 
d-na Vujde: Dumneavoastră, consilierii, aţi făcut o cerere în scris în acest sens, sau în 
cadrul şedinţei de consiliu aţi solicitat? 
d-nul consilier Bogdan: În cadrul şedinţei am solicitat. 
d-na Vujde: În urma modificării punctajului s-a schimbat ordinea? 
d-na Vujde: Domnule Bogdan, dumneavoastră contestaţi obiectivitatea comisiei sau ce 
contestaţi? 
d-nul consilier Bogdan: Faptul de a fi constantă în deciziile pe care le ia. 
d-na Vujde: Nu vreau să se interpreteze că nu aş fi echidistantă, dar eu cred că a fost o 
eroare, ceva neintenţionat. Eu nu am venit aici nici să vă spun cum să votaţi, nici să vă 
impun anumite lucruri. 
d-nul consilier Bogdan: Eu cred altceva. 
d-na Vujde: Ar fi frumos să mă lăsaţi să termin. În primul rând sunt femeie, în al doilea 
rând am venit să reprezint o instituţie care impune respect, aşa că vă rog să mă 
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respectaţi. Eu am venit doar să vă spun că există o situaţie juridică, pe care o tergiversaţi 
şi o lăsaţi în aer. Oricum, în urma celor ce s-au descoperit trebuie suspendată procedura, 
pentru că în extrasul CF este o problemă. 
d-nul preşedinte Bodnariu: Haideţi să terminăm de discutat ordinea de zi şi la Diverse 
vom discuta pe această temă. 
d-nul viceprimar Sodinca: Un singur lucru vreau să mai adaug la procesul verbal. În 
situaţia în care noi consilierii, vom fi daţi în instanţă pentru ceea ce am hotărât până 
acuma, nu îmi asum responsabiliatea, pentru această frază. 
d-nul președinte Bodnariu supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind aprobat cu 
8 voturi pentru(Barna, Bodnariu, Bogdan, Capra, Ciobotă, Dudaș, Fruja,Rus)şi 4 
abţineri(Groza,Lihor,Neamţi,Sodinca), devenind astfel Hotărârea nr. 7.  
3.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-
ECONOMICI AI  OBIECTIVULUI DE INVESTIȚIE „MODERNIZARE STRĂZI ÎN 
LOCALITATEA ȘIMAND, COMUNA ŞIMAND, JUD. ARAD”. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
d-nul consilier Bogdan: Comisia juridică, întrunită aseară la ora 19,00 la sediul 
Primăriei, ocazie cu care a trebuit să discute şi alte proiecte care nu erau pe ordinea de zi, 
a acordat aviz favorabil acestui proiect. 
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,Sodinca), devenind astfel Hotărârea nr.8. 
d-nul consilier Lihor: Am o întrebare. Dacă pe următoarele străzi care vor fi asfaltate, s-
a ţinut cont şi s-au confruntat cu atenţie hărţile vechi cu apa şi cu gazul, cu ce va veni 
acuma. 
4.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ASIGURĂRII FINANŢĂRII DE 
LA BUGETUL LOCAL A CHELTUIELIOR NEELIGIBILE, CARE NU SE FINANŢEAZĂ 
PRIN PNDL, PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII “MODERNIZARE STRĂZI ÎN 
LOCALITATEA ȘIMAND, COMUNA ȘIMAND, JUD. ARAD”. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
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,Sodinca), devenind astfel Hotărârea nr.9. 
5.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REȚELEI UNITĂŢILOR DE 
ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT PENTRU ANUL ŞCOLAR 2019-2020. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
d-nul consilier Barna: Comisia de cultură a acordat aviz favorabil acestui proiect de 
hotărâre. 
d-nul consilier Bogdan: Comisia juridică a acordat aviz favorabil acestui proiect de 
hotărâre. Vreau să spun că este a treia oară consecutiv, când nu suntem capabili să 
defalcăm Şcoala Primară din Şimandul de Jos şi să nu mai fie prinsă la Şcoala Gimnazială 
Şimand, pentru că sunt clădiri separate. Primăria ar trebui să facă un act la Inspectoratul 
şcolar  şi întrucât şcoala din Şimand, figurează pe alt C.F., nu ştiu în ce măsură putem 
aloca bani pentru clădirea asta. 
d-nul Primar: Vom face adresă la inspectoratul şcolar. 
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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,Sodinca), devenind astfel Hotărârea nr.10. 
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII PRIN LICITAŢIE 
PUBLICĂ A IMOBILULUI ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 300175 ȘIMAND CU NR.  TOP 
57/a, ȘIMANDUL DE JOS, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 29,35 MP. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
d-nul preşedinte Bodnariu: Comisia economică a acordat aviz favorabil acestui proiect 
de hotărâre. Mă bucur să aud că fac se fac închirieri prin licitaţie publică, pentru că vin 
bani la bugetul local. Un singur lucru am observat, că cererea nu este semnată. 
d-nul viceprimar Sodinca: Ataşarea celor 2 cereri la proiectul de hotărâre, este o 
cutumă pe care d-na secretar a respectat-o pentru prezentarea proiectului. 
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,Sodinca), devenind astfel Hotărârea nr11. 
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII PRIN LICITAŢIE 
PUBLICĂ A TERENULUI ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 301261 ȘIMAND NR.TOP 105/4 
ȘIMANDUL DE SUS, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 631 MP. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
d-nul consilier Ciobotă: Am o întrebare. Nu este cumva conflict de interese? 
d-nul preşedinte: D-na secretar şi d-na Vujde ne pot ajuta. 
d-na Vujde: Înainte de a mă pronunţa, vă rog să îmi spuneţi şi mie despre ce este vorba. 
d-nul consilier Barna: Cererea pentru închirierea acestui teren este depusă de către 
băiatul d-nei Chiş Codruţa, care este funcţionar public în cadrul Primăriei comunei Şimand. 
d-nul consilier Fruja: Noi în momentul de faţă nici nu ne uităm la cererea d-nului Chiş. 
Se scoate terenul la licitaţie iar acolo se poate prezenta orice persoană. 
d-nul viceprimar Sodinca: Dacă băiatul face cerere şi mama este în comisia de licitaţie, 
atunci este conflict de interese. 
d-na Vujde: Dumneavoastră aprobaţi doar închirierea. Este  apriori să discutăm despre 
un conflict de interese. Acuma se stabileşte doar cadrul general în care va avea loc licitaţia 
pentru închirierea respectivului imobil, fără a fi nominalizată o persoană. 
d-na Rus: Poate ar fi de luat în calcul preţul. 
d-nul consilier Capra: Este curţi-construcţii. Nu are nimic pe el. Nu poţi să îi ceri 1 euro 
ca şi la cel care are pereţi, curent, apă şi gaz. 
d-nul preşedinte Bodnariu: Preţul este stabilit conform anexei pe care tot noi am 
aprobat-o. 
d-na Vujde: Amendamentele ar trebui să ştiţi că se fac în momentul în care este pus pe 
ordinea de zi un proiect de hotărâre. Presupun că anexa a fost aprobată într-o şedinţă 
anterioară, la un alt proiect, la o altă hotărâre. Ar trebui  să cunoaşteţi Regulamentul 
cadru şi prevederile Legii 215/2001, care sunt paşii şi când se pot formula amendamente 
la proiectele de hotărâri. Ce am constatat eu, cu părere de rău, este faptul că nu se citesc 
proiectele de hotărâri, nu ne însuşim toate afirmaţiile gratuit, fiecare avem o judecată 
proprie şi fiecare suntem obligaţi să cunoaştem legea, pentru că sunteţi aici ca să 
respectaţi legea şi să adoptaţi hotărârile cu respectarea legii. Ce constat eu cu părere de 
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rău, este că nu se citesc proiectele de hotărâri, le aveţi puse la dispoziţie de către d-na 
secretar în timp util, de aceea o să fac o menţiune cu privire la suplimentarea ordinii de zi. 
Ar trebui să stiţi că art. 43 alin.1 din Legea nr.215/2001, spune clar, ordinea de zi nu se 
suplimentează decât pentru probleme urgente, care nu se pot discuta decât în şedinţa de 
faţă. 
d-nul consilier Bogdan: În primul rând vreau să vă mulţumesc pentru mustrarea făcută 
la adresa consilierilor locali, poate ne subevaluaţi puţin, fiindcă să ştiţi că ne pregătim 
suficient de mult şi ca dovadă nu am aprobat multe proiecte de hotărâri care au încălcat 
legislaţia în vigoare. În legătură cu difuzarea din timp a documentaţiei pentru şedinţele de 
consiliu local, dacă aţi fi citit procesele verbale ale şedinţelor Consiliului local Şimand, v-aţi 
fi dat seama ce probleme sunt la Şimand. V-aţi fi dat seama că în urmă cu 2 ani, noi în 
formula asta am fost convocaţi la Prefectură. Lucrurile nu stau chiar aşa. În luna 
decembrie şi poate să vă confirme toţi consilierii locali, am primit documentaţia a 2 zi de 
Crăciun, când fiecare ar fi vrut să stea acasă cu familia, în data de 26, pentru data de 28. 
Nu s-a încadrat ca şi timp nici măcar pentru şedinţă extraordinară. În condiţiile respective, 
şi nu cred că cineva poate să îmi impute vreun aspect în sensul acesta, consilierii locali au 
respins proiectele de hotărâre, întrucât nu au avut timp să se pregătească. 
Pentru informarea prefecturii, vă spun că la Şimand, este un caz general, netransmiterea 
documentaţiei la timp. Că este o regulă generală pot să o confirme toţi consilierii. 
d-nul consilier Barna: Eu nu pot să spun asta. Este părerea dumneavoastră. 
d-nul consilier Bogdan: În legătură cu proiectul introdus suplimentar pe ordinea de zi, 
este în favoarea cetăţenilor comunei Şimand. 
d-nul consilier Barna: Şi când am introdus la şedinţa trecută suplimentar pe ordinea de 
zi, proiectul de hotărâre iniţiat de către dumneavoastră domnule consilier Bogdan, a fost 
tot în interesul cetăţenilor comunei Şimand? 
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,Sodinca), devenind astfel Hotărârea nr.12. 
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA  AMPLASĂRII UNEI TROIŢE 
PE DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI ŞIMAND. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
d-nul consilier Bogdan: În legătură cu acest proiect de hotărâre, rog să faceţi 
demersurile legale necesare construirii pe domeniul public, în aşa fel încât să fie respectată 
legislaţia în vigoare şi să fie evitate orice sesizări sau reclamaţii. Mai mult decât atât, v-aş 
ruga domnule Primar să aduceţi la cunoştinţa personalului din cadrul Primăriei, 
competenţele pe care le au potrivit legii 270/2017 şi a HG 33/2018. 
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,Sodinca), devenind astfel Hotărârea nr.13. 
9. DIVERSE. 
INIŢIATOR PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
d-nul preşedinte Bodnariu: Dau cuvântul d-nei Vujde. Aş dori domnule Bogdan să îmi 
expuneţi dumneavoastră punctul de vedere ca să pot să mă pronunţ. 
d-nul consilier Bogdan: O să fie puţin mai lung. 
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d-na Vujde. Aş vrea să fiţi cât se poate de concis. Ce anume contestaţi dumneavoastră, 
ce vă nemulţumeşte? 
d-nul consilier Bogdan: Eu nu contest nimic. Eu vreau să prezint situaţia de fapt. 
Apreciez faptul că sunteţi aici alături de noi ca să ne mai deschideţi mintea, pentru că nu 
suntem jurişti de profesie. Sper că acelaşi lucru îl faceţi şi în alte localităţi, ca să fie tratată 
toată lumea cu aceeaşi monedă, nu doar la Şimand. 
d-na Vujde: Consideraţi că v-am jignit cu ceva, sau că mi-am depăşit atribuţiile? 
d-nul consilier Bogdan: Nu am spus aşa ceva. Eu doar vreau să vă aduc la cunoştinţă 
ceea ce s-a întâmplat cu acest păcătos proiect de hotărâre. 
d-nul viceprimar Sodinca: Eu consider că ceea ce doriţi să prezentaţi este un memoriu. 
d-nul consilier Bogdan: Consideraţi-l cum vreţi.Este punctul meu de vedere. 
d-na Vujde: Este foarte mult 9 pag. Nu aţi putea să faceţi un rezumat? 
d-nul consilier Bogdan: Ba da. La data de 31.07.2018 a fost aprobată prin HCL nr.53 
constituirea unei comisii formată din angajaţi din cadrul Primăriei pentru selecţia dosarelor 
în vederea repartizării unei locuinţe. Prin HCL 54 din 2018  au fost aprobate criteriile. În 
anexa de la această hotărâre erau prevăzute 2 aspecte contrar legii 114 prin limitarea 
termenului, pe raza localităţii Şimand.  
d-na Vujde: Asta am şi sesizat. 
d-nul consilier Bogdan: În data de 28.10.2018, după ce comisia şi-a încheiat activitatea, 
a venit în Consiliul local pentru aprobarea listei finale de priorităţi. La data respectivă au 
fost mai multe neconcordanţe privitor la legislaţia în vigoare. Anexa la proiectul de 
hotărâre era  semnată de către angajaţii din cadrul Primăriei, în condiţiile în care ştim cu 
toţii că o anexă face parte integrantă din hotărâre, iar un proiect de hotărâre nu poate fi 
iniţiat de către angajaţi din cadrul Primăriei, ci doar de către Primar, cetăţeni sau consilieri, 
nu a existat un proces verbal din care să rezulte punctajul final consemnat în listă, nu au 
putut să ne dovedească cum au ajuns la punctajul respectiv, câte puncte a îndeplinit 
fiecare solicitant, pentru fiecare criteriu în parte. Am cerut d-nei secretar să ne prezinte 
dacă are un proces verbal în acest sens. Dânsa s-a deplasat în birou, a revenit după o 
perioadă, a venit fără proces verbal şi ni s-a spus că nu are un proces verbal semnat, 
decât în formă electronic, care nu este semnat de către comisie. Cum s-a ajuns la acest 
rezultat, de la dosarul unui solicitant s-a scos o foaie, pe care v-o prezint, acesta este 
calculul criteriilor, care a stat la baza întocmirii listei finale, în care nu este specificat la cine 
se referă şi nu este semnat de nici un membru al comisiei. Dacă cuiva i se pare acel act 
corect, mie nu mi se pare. 
d-na Vujde: Să presupun că la fiecare dosar exista un calcul de acest gen. L-aţi luat 
întâmplător de la unul din dosare? 
d-nul consilier Bogdan: Nu l-am luat eu, ni s-a dat. Eu lucrez de 20 de ani într-o 
instituţie centrală în Timişoara. Niciodată la un act oficial, nu stă în spate o ciornă. Acesta 
este punctul meu de vedere. Dacă greşesc să ne arătaţi textul de lege unde scrie altfel. 
Mai mult decât atât, la întrunirea comisiei de analiză, nu au participat toţi cei nominalizaţi. 
Lipsea reprezentantul compartimentului achiziţii, fiind în concediu de odihnă. Întrunirea 
comisiei s-a făcut în perioada cât acesta era în concediu de odihnă. Având în vedere 
aceste aspecte, la data respectivă acest proiect de hotărâre nu a fost aprobat de către 
Consiliul local. La următoarea şedinţă, în 28.11.2018, a apărut situaţia cu  diferenţa de 
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punctaj. Pentru data de 28.11, s-a întocmit un proces-verbal, de către comisia constituită 
conform HCL nr.53/2018, dar era schimbat punctajul final, la cel care obţinuse 85,2 pct de 
data aceasta erau 80,6 pct, diferenţe rezultate, după cum urmează: la prima analiză s-a 
luat în calcul acordarea unor punctaje pentru criteriul pensionari prin împlinirea vârstei-
standard de pensionare, 5 pct, iar la a doua analiză acest criteriu nu a fost punctat. Păi 
prima dată a fost pensionar şi a doua oară nu?Pentru vechimea în muncă la prima 
evaluare, 5,2 pct şi la a doua 5,6 pct, pentru repatriat la prima analiză 8 pct iar la a doua 
analiză nu se mai regăseşte acest criteriu, ca fiind punctat ci alt criteriu şi anume 
refugiat.Deci prima dată a fost repatriat şi a doua oară refugiat. 
d-nul consilier Bogdan: La data de 31.12.2018 a fost repus pe ordinea de zi acest 
proiect, fiind respins întrucât documentaţia a fost transmisă cu 44 de ore înainte de 
şedinţă. La data de 09.01.2019, din nou a fost repus pe ordinea de zi proiectul de hotărâre 
şi asta în condiţiile în care HCL 54 după părerea mea, la data de 31.12.2018, ora 24.00, a 
devenit caducă. 
d-na Vujde: Vă referiţi la termenul de 1 noiembrie? 
d-nul consilier Bogdan: Mă refer la următorul aspect: Locuinţele sociale se repartizează 
de către Consiliul local pe baza criteriilor stabilite anual. Noi în luna iulie am stabilit pentru 
anul 2018. La 31.12.2018 a devenit caducă. Asta este părerea mea. Poate să vină oricine 
acuma să ne spună revocaţi-o. Pentru ce, pentru că nu mai poate fi pusă în aplicare. Aşa 
consider eu, în condiţiile în care legea spune anual. 
d-na Vujde: Practic toate actele subsecvente, nu îşi mai găsesc aplicarea, inclusiv comisia 
specială de verificare. Ar trebui reluată procedura de la început. 
d-nul consilier Bogdan: Apreciez încă o dată faptul că aţi venit aici şi poate că nu ar fi 
rău să veniţi mai des. Mai vreau să întreb un aspect. În condiţiile în care o hotărâre de 
consiliu local, este redactată cu alt conţinut, decât ceea ce s-a aprobat în consiliul local şi 
consemnat în procesul verbal, se poate lovi de nulitate? 
d-na Vujde: Categoric da. 
d-nul consilier Bogdan: Pot să vă dau şi un exemplu? O astfel de situaţie este HCL 
nr.3/2018. La data respectivă noi am votat majorarea cu 25% a salariilor de bază, iar 
hotărârea este redactată sub altă formă, la art. 1, fiind menţionat faptul: Începând cu data 
de 1 ianuarie 2018, se aprobă coeficienții de ierarhizare și salariile de bază pentru funcţiile 
publice şi contractuale din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” , utilizate în cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Șimand, conform anexelor nr.1 şi nr.2, 
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Dacă ne uităm în procesul-verbal, inclusiv 
d-na secretar a propus un procent de 20% iar la final consilierii locali, au aprobat 
majorarea de 25%. Nicidecum art. 1 nu face referire la ceea ce s-a votat. 
d-na secretar: Unde se regăseşte în procesul verbal, faptul că se modifică art. 1 al 
proiectului de hotărâre iniţiat de către d-nul Primar? Nu scrie nicăieri. Coeficienţii au fost 
diminuaţi, dar nu am renunţat la ei. 
d-nul consilier Bogdan: La art. 2 din hotărâre, se menţionează faptul că:Drepturile 
salariale ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Șimand se stabilesc prin dispoziţia primarului comunei Șimand, în temeiul art.1. Noi nu am 
discutat aşa ceva şi nu am lăsat la latitudinea Primarului să stabilească salariile prin 
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dispoziţie de primar, în condiţiile în care art.11 din Legea 153/2017, spune că acest lucru 
se face prin hotărârea consiliului local, nu altfel. 
d-na Vujde: Acesta este cadrul general în baza căruia se majorează. Pentru fiecare 
angajat în parte se emite o dispoziţie de Primar. 
d-na secretar: Unde scrie în procesul verbal că aţi modificat şi reformulat proiectul de 
hotărâre în forma transmisă de către mine, că aţi renunţat la coeficienţi? Nu scrie nicăieri. 
d-nul consilier Bogdan: Nu ştiu asta fiindcă nu am încredere.  
d-na Vujde: Aţi făcut o cerere scrisă în care să vi se explice toate aceste lucruri? 
d-nul consilier Bogdan: Nu am făcut o cerere scrisă. 
d-na secretar: Problema dumneavoastră este că am majorat salariile prin dispoziţie de 
Primar şi nu am venit cu ele în consiliu. 
d-nul consilier Capra: Şi de ce nu aţi venit cu ele în consiliu? 
d-na secretar: Pentru că am avut şi punctul de vedere al avocatului Primăriei şi nu este 
nevoie. 
d-nul consilier Bogdan: Eu vă rog să vă sesizaţi din oficiu în legătură cu această 
hotărâre de consiliu. 
d-na Vujde: Există un termen în care poate fi atacată. Eu nu am avut acces la ea, nu am 
văzut-o. Eu am Şimandul la control de 6 luni. Voi studia problema. 
d-nul Bogdan: Luna viitoare cu siguranţă va fi discutat bugetul şi o să trebuiască să 
aprobăm şi partea de cheltuieli de personal. Eu nu ştiu ce s-a întâmplat cu salariile,  nu 
ştiu dacă s-au respectat prevederile OUG nr.114/2018, nu ştiu dacă sporurile au fost 
menţinute la nivelul lunii decembrie 2018. În caz contrar, este o problemă pentru 
ordonatorul principal de credite, amendă între 50-100.000 lei şi este pe persoană fizică. 
Aşa scrie în lege. 
d-na Vujde: Formulaţi o cerere în acest sens şi veţi primi răspuns. 
d-nul Capra: Ieri în jurul orei 5, am fost solicitaţi cu Serviciul de voluntari la un incendiu 
pe raza localităţii Şimand. Cu câteva luni în urmă ni se promitea faptul că la maşina de 
pompieri i se va pune geamul acela amărât în faţă. Nici în ziua de astăzi nu s-a pus. 
Nimeni nu este curios. Sincer, venim pentru că ne place şi pentru comunitate. Dar băieţii 
simt că nu au nici un sprijin, că sunt amăgiţi cu vorbe şi nu se întâmplă nimic.O altă 
problemă. Pe canalul militar, tot canalul este plin cu gunoaie, s-au dat foc gunoaielor, 
arzând o suprafaţă destul de mare. Toată lumea ştie că am votat un proiect de 
gospodărire comunală. Nimeni din Primărie cu responsabilităţi, nu a luat nici o măsură 
împotriva nimănui. Se aruncă televizoare, maşini de spălat, gunoi menajer.Facem proiecte 
şi hotărâri de consiliu şi nu le pune nimeni în aplicare. Nu o să ajungem niciodată să fim o 
ţară civilizată dacă nu se va lua măsuri împotriva celor care fac. Nimeni nu riscă să piardă 
voturi. Mai bine să fie Şimandul pe margini invadat, pe orice canal  de gunoaie. Ieri a fost 
pus în pericol oarecum grajdul lui Cergan şi merg eu şi se iau oamenii de mine. 
d-nul consilier Bodnariu: Dacă ne poate ajuta d-nul viceprimar cu geamul de la maşina 
de pompieri. 
d-nul viceprimar: Într-adevăr am zis că o să îl rezolvăm şi am luat legătura cu Laura, dar 
şi tu ai promis că o să rezolvi problema şi nu ai făcut nimic. 
d-nul consilier Capra: Când o să fiu plătit şi o să iau bani de la Primărie, o să fac. 
d-nul consilier Bodnariu: Până la următoarea şedinţă se rezolvă problema?  
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d-nul viceprimar: Zilele astea o rezovăm. 
d-nul consilier Capra: Cu gunoaiele cum se rezolvă? 
d-nul viceprimar: Tot aşa mergem şi le adunăm. 
d-na Vujde: Aş vrea să îmi spun şi eu punctul de vedere la problema ridicată de către      
d-nul Bogdan. Într-adevăr sunt nişte lucruri care ridică semne de întrebare, dar sunt 
convinsă că nu a fost cu rea intenţie. Să zicem, nu aş vrea să calific treaba asta, dar ceea 
ce mă interesează este dacă s-a modificat clasamentul, dacă consideraţi că cineva a vrut 
să favorizeze pe cineva, asta este important. Aici este vorba să fie lucrurile pe dreptate, 
adică cine merită acela să ia, cine se încadrează în criteriile stabilite de către 
dumneavoastră. Singura mea rezervă vizavi de criteriile respective, mă deranja pe raza 
comunei Şimand, legea 114 nu face distincţie doar pe raza UAT unde se încredinţează 
locuinţe. Dacă am avut o locuinţă în Bucureşti, şi o vând, pot să cumpăr alta în altă parte.  
Aici era o paranteză. Mă interesează, aici este de punctat, cu privire la faptul că 
dumneavoastră contestaţi că hotărârea nu ar mai fi legală, că nu îşi mai găseşte obiectul 
fiindcă a trecut în alt an. Dacă observaţi cererile se analizează până la data de 1 noiembrie 
a anului în curs. Dumneavoastră credeţi că s-a stabilit data respectivă, ca să se aprobe 
locuinţe pentru o singură lună, două luni? Nu. Este făcută pentru cei care au nevoie de o 
locuinţă socială anul în curs şi li se va închiria locuinţa pe o anumită perioadă. 
d-nul consilier Bogdan: Aşa spune legea, anual. 
d-na Vujde: Eu ştiu, dar legea trebuie interpretată. 
d-nul consilier Bogdan: Eu nu am voie să o interpretez.  
d-na Vujde: E o procedură începută, condiţiile de eligibilitate nu le-aţi contestat. Toate au 
fost votate cu votul majorităţii consilierilor. Ar trebui suspendată procedura pentru că 
există o neclaritate cu privire la construcţie. Tocmai am văzut C.F. ¾  este pe statul 
român. 
d-nul consilier Bogdan: Cum să vii 4 luni la rând să nu ştii că este proprietatea ta, că 
nu ai un act pe ea? 
d-na Vujde: Am vorbit cu d-na secretar, persoanele care au un sfert din locuinţa 
respectivă, sunt decedate şi fără moştenitori. Este succesiune vacantă, automat trece în 
proprietatea statului, doar că trebuie sesizat notarul, care să constate vacantă 
succesiunea. Practic trebuie suspendată procedura. 
d-nul consilier Bogdan: Consiliul local nu poate vota ceva ce nu este legal. Puneţi-vă în 
locul nostru. Aţi ridica mâna să închiriaţi o casă, care nu vă aparţine? 
d-na Vujde: Sunteţi proprietari pe ¾, deci aţi putea să faceţi o ieşire din indiviziune. 
Dacă vreţi să tergiversaţi, şi vreţi să fiţi de rea credinţă, puteţi să o faceţi. Dumneavoastră 
trebuie să faceţi ca lucrurile să meargă în interesul urbei. 
d-nul consilier Bogdan: Stimată doamnă, dacă noi nu am făcut lucrurile să meargă în 
interesul urbei, nu a făcut nimeni  în comuna asta. Suntem aici şi respectăm legea, 
indiferent ce spun alţii, sau ce le place să vă spună. Nu noi umblăm să facem aceste 
demersuri, să umble să le facă, şi o aprobăm.  
d-na Vujde: Să ştiţi că eu nu pot decât să îmi spun punctul de vedere. Dumneavaoastră 
sunteţi cei care decideţi.  
d-nul consilier Capra: Dar dacă nu sunt în concordanţă cu legislaţia, puteţi să le atacaţi. 
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d-na Vujde: Când ajung la noi la Prefectură noi le punem viza de legalitate. Chiar dacă 
îmi depăşesc atribuţiile, vă spun că simt o ostilitate din partea dumneavoastră.  
d-nul consilier Bogdan: În aplicarea legii, nu în altceva. 
d-nul consilier Bogdan: V-aş ruga să îmi răspundeţi la o întrebare. Când aţi constatat 
nelegalitatea HCL 54? 
d-na Vujde: Nu ştiu să vă spun exact.  După ce mi s-a comunicat, la o săptămână am 
constatat că sintagma pe raza comunei Şimand nu este în regulă, şi am propus 
modificarea ei. 
d-nul consilier Bogdan: De ce nu am primit această solicitare? 
d-nul preşedinte Bodnariu: Cred că eu am spus acest lucru, că pe raza comunei 
Şimand, este o greşeală. 
d-na Vujde: De ce nu aţi sesizat acest lucru, când aţi votat criteriile? 
d-nul consilier Bogdan: Vi-am spus că nu suntem jurişti. 
d-na Vujde: Când vi-aţi dat seama că nu este în regulă?  
d-nul consilier Bogdan: De exempu când am făcut o adresă la Prefectura Arad, pe care 
am trimis-o pe email, prin care am solicitat să ni se spună dacă este legal sau nu, adresă 
la care chiar dacă am dat date de identificare, şi trebuia să mi se răspundă, nu mi s-a 
răspuns nici în ziua de astăzi. Înseamnă că şi Prefectura mai are scăpări. 
d-na Vujde: Aveţi nr. de înregistrare la adresă? 
d-nul consilier Bogdan: Nu am. Pe adresa de email am transmis. 
d-na Vujde: La mine nu a ajuns. 
d-nul consilier Bogdan: Nu la dumneavoastră. 
d-na Vujde: Ajunge la instituţie şi mi se repartizează mie, pentru că eu răspund de 
Şimand. 
d-nul consilier Bogdan: Atunci am sesizat că nu este legal. 
d-na Vujde: Deci în 17.11.2018, aţi făcut o sesizare în aces sens pe email? 
d-nul consilier Bogdan: Da. Este impropriu spus sesizare. O adresă prin care am cerut 
să spună dacă este legală sau nu noţiunea aia. Nu am contestat altceva. Tare mă tem că 
acela a fost momentul în care cineva s-a sesizat.  
d-na Vujde: Cine să se sezizeze? Prefectura? 
d-nul consilier Bogdan: Nu ştiu. 
d-na Vujde: Eu vă spun. La mine este repartizat Şimandul şi mă surprinde foarte mult ce 
îmi spuneţi mie acuma. O să verific la registratură. 
d-nul consilier Bogdan: Dacă aveam un răspuns de la Prefectură, astăzi nu mai eram în 
situaţia asta. 
d-na Vujde: Da. 
d-na secretar: După ce se rezolvă problema cu extrasul C.F. se poate face o altă sesiune 
de depunere a dosarelor? 
d-na Vujde: Asta înseamnă să reluaţi întreaga procedură. Dacă modificaţi criteriiile de 
eligibilitate şi modificaţi sintagma pe raza comunei Şimand, automat se face o nouă 
sesiune de depunere a dosarelor, pentru că sunt alte criterii. 
d-nul consilier Capra: Am înţeles că sunt mult mai mulţi doritori acuma.  



12 

 

d-na consilier Rus: Tot la criteriile de eligibilitate, unde aşa cum spuneţi dumneavoastră 
a fost o scăpare, mai este încă ceva ce eu zic că nu este legal, e vorba de teren mai mare 
de 250 m2, care în lege nu se specifică. 
d-nul consilier Bogdan: Scrie în 114. 
d-na Vujde: Criteriile trebuie să fie conforme cu legea. 
d-na consilier Rus: Legea nu vorbeşte de terenuri, spune să nu deţină o locuinţă, pentru 
că dacă omul deţine un teren de 1000 m2 poate să locuiască pe terenul respectiv? Unul 
dintre participanţi a fost descalificat pentru că deţinea un teren. Este adevărat că am citit 
târziu legea, după ce d-nul consilier Bodnariu a sesizat pe teritoriul comunei Şimand. Eu 
vreau să văd articolul din lege care spune teren. Dacă tot o să se ia criteriile de la început 
o să ne mai uităm şi o să facem altele. 
d-na Vujde: Discuţiile astea trebuiau să aibe loc în cadrul şedinţei, nu să votaţi automat. 
d-nul consilier Bogdan: Mai am o întrebare: Atât de discutata comisie specială de 
analiză şi verificare. Au tot felul de discuţii, ba că nu se poate face comisie la comisie. 
Pentru liniştea mea am intrat pe mai multe HCL, elaborate de către alte consilii din ţară. 
d-na Vujde: Articolul acesta îşi găseşte locul. 
d-nul consilier Capra: Deci se poate face comisie la comisie. 
d-na Vujde: Trebuie să reluaţi toată procedura, să vă faceţi temele aşa cum trebuie şi să 
fiţi mai atenţi. 
d-nul consilier Bogdan: Există transparenţă, dar cred că ar trebui să avem şi mai multă 
siguranţă când vedem semnătura de legalitate.  
d-na Vujde: Recunosc, singura chestie ce mi-a scăpat a fost pe raza comunei Şimand. 

Epuizându-se punctele de pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă încheie lucrările 
şedinţei ordinare din data de 28.02.2019, drept pentru care am încheiat prezentul proces-
verbal.  
 
 
                Preşedinte de şedinţă,      Avizat de legalitate, 

                     Bodnariu Sorin                                  Secretar Brîndaş Lavinia 


