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PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL ŞIMAND DIN 

DATA DE 31.05.2019. 
 

Încheiat azi, 31.05.019, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Şimand, 
convocată prin Dispoziţia Primarului nr.119/24.05.2019. 
 

ORDINE DE ZI: 
 

1.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORDINII DE ZI A ŞEDINŢEI 
ORDINARE DIN DATA DE 31.05.2019.  
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
2.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROCESULUI-VERBAL AL 
ŞEDINŢEI ORDINARE DIN DATA DE 18.04.2019. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
3.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REZILIERII CONTRACTULUI 
DE ÎNCHIRIERE NR.21/25.03.2019.   
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
4.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 
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CONTULUI ANUAL  DE  
EXECUŢIE AL BUGETULUI LOCAL, PE ANUL 2018. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACȚIUNI ȘI 
LUCRĂRI DE INTERES LOCAL, PENTRU REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCĂ, ÎN 
CURSUL ANULUI 2019, CĂTRE PERSOANELE MAJORE APTE DE MUNCĂ DIN 
FAMILIA BENEFICIARĂ DE AJUTOR SOCIAL. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
7.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ACORDĂRII TITLULUI DE 
”CETĂŢEAN DE ONOARE”  AL COMUNEI ŞIMAND, JUDEŢUL ARAD, D-LUI  
TIMOTEI SEVICIU 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
8.DIVERSE. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
 

La şedinţă sunt prezenţi 11 consilieri din cei 13 în funcţie. Sunt absenţi d-nii consilieri 
Capra Vasile şi Pocioian Vasile. La şedinţă participă domnul Primar Dema Florin-Liviu, 
doamna secretar Brîndaş Lavinia, doamna șef birou financiar-contabil Fruja Monica. 
Preşedinte de şedinţă este domnul Barna Lionel. 
 
1.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORDINII DE ZI A ŞEDINŢEI 
ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL ŞIMAND DIN DATA DE 31.05.2019. 
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INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN LIVIU 
d-nul președinte Barna: Înainte de a supune la vot aprobarea ordinei de zi, avem 2 
propuneri de suplimentare a acesteia. Dacă sunteţi de acord cu suplimentarea, acestea vor 
fi introduce după pct.7 al ordinei de zi. 
1.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DIMINUĂRII SUPRAFEȚEI 
TERENULUI  ÎNSCRIS ÎN C.F NR. 304949, NR.TOP 103 – ŞIMANDUL DE SUS 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN LIVIU 
2.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNSUŞIRII PLANULUI 
URBANISTIC ZONAL”ZONĂ COMERŢ ŞI SERVICII”, BENEFICIAR S.C.. H.N.I. 
S.R.L. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN LIVIU 
d-nul preşedinte Barna supune la vot aprobarea ordinei de zi a şedinţei din data de 
31.05.2019, cu cele 2 suplimentări propuse de către d-nul Primar, aceasta fiind aprobată 
cu 11 voturi pentru(Barna, Bodnariu, Bogdan, Ciobotă, Dudaș, Fruja, Groza, Lihor, Neamți, 
Rus, Sodinca), devenind astfel Hotărârea nr.35. 
2.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROCESULUI-VERBAL AL 
ŞEDINŢEI ORDINARE DIN DATA DE 18.04.2019. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
d-nul preşedinte Barna: Înainte de a trece la aprobarea procesului verbal, aş vrea să vă 
aduc la cunoştinţă, că am adus şi cele 2 puncte pe care nu le-am dezbătut în cadrul 
şedinţei anterioare, când am aprobat bugetul local, referitor la cele 2 sentinţe civile. La 
diverse le putem discuta. 
d-nul consilier Ciobotă: Mai pot fi dezbătute, din moment ce bugetul local a fos 
aprobat? 
d-nul preşedinte Barna: Am promis că le voi aduce în discuţie şi m-am ţinut de cuvânt. 
d-nul consilier Ciobotă: Dacă este sentinţă definitivă, despre ce să mai discutăm? 
d-nul preşedinte Barna: Vreau să le discutăm la diverse. 
d-nul consilier Dudaş: La cap 51.02, eu am votat pentru, dar nu şi tichetele şi 
indemnizaţia de hrană. În rest am aprobat tot. Vă rog să faceţi această menţiune. 
d-nul consilier Lihor: La acest punct am o nelămurire. Menţionez că o să mă abţin. Am 
avut o discuţie cu părintele Dubeştean.Nu mi-am dat seama atunci ce vrea să spună. Ne-
am întâlnit în piaţă şi aşa scurt îmi zice, uite ce am păţit. Mi-a făcut plângere penală din 
Şimand cineva şi nu ştiu ce va fi. Nu am ştiut despre ce este vorba. Acuma mi-am dat 
seama şi vreau să întreb, având în vedere că anul trecut în data de 07.04.2017, tot noi, 
CL, am avut proiecte, care au devenit HCL, 41 şi 42, respectiv pentru Cultură şi sport, 
adică, să finanţăm ambele, la şedinţa precedentă, nu ştiu din ce cauză am fost indus 
consider eu în eroare, sau poate neatent, şi am votat să se aloce doar pentru sport bani, 
pentru că D-nul Primar a afirmat că există un dosar penal pe rol. 
d-na Fruja: Există 2 dosare penale, înaintate de către d-nul Şimon, referitor la finanţarea 
culturii. 
d-nul consilier Lihor: Împotriva cui? A preotului Dubeştean sau a Junilor Şimăndani?Nu 
am înţeles de la Părintele. 
d-na Fruja: Împotriva Primăriei, respectiv a mea şi a d-nului Primar şi împotriva d-nului 
Dubeştean. 
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d-nul consilier Lihor: În acest caz de ce nu putem să dăm drumul finanţării şi în cazul 
unor eventuale proiecte depuse de către oricare ONG, care nu au nici o legătură cu Junii 
Şimăndani sau Dubeştean? 
d-nul consilier Fruja: D-nul Părinte Dubeştean nu este ONG, ONG fiind Junii Şimăndani. 
d-nul consilier Lihor: Împotriva cui este acest dosar? 
d-nul consilier Fruja: Împotriva Junilor Şimăndani, reprezentaţi prin preot Dubeştean, 
care au accesat proiectul respectiv, la vremea respectivă. 
d-nul consilier Lihor: În acest caz, trebuie să se blocheze banii şi pentru alţii? 
d-nul Primar: Ori dăm la toată lumea, ori nu dăm la nimeni. 
d-na Fruja: A fost o propunere a d-nului Primar, care a fost votată de către dvs. 
d-na consilier Rus: Nu a fost o propunere, a fost o expunere. 
D-nul consilier Lihor: Am votat, însă nu ne-am contrazis oare cu ce am votat anul 
trecut? 
d-na Fruja: Regulamentul zice că se face selecţie de proiecte şi finanţare în momentul 
când ai asigurată sursa de finanţare. Sursă de finanţare nu există. Cum să angajăm 
selecţie de proiecte? 
d-na consilier Rus: Dacă sunt 2 linii, pe cultură şi sport, trebuiau împărţite. 
d-nul preşedinte Barna: ONG-urile să îşi aducă bani din sponsorizări, nu din bugetul 
local. 
d-na consilier Rus: Dacă CL a aprobat finanţarea pe proiecte, trebuia să se ţină de HCL. 
d-nul preşedinte Barna: În mandatul trecut am avut aceeaşi problemă. Am alocat şi am 
fost daţi în judecată de către aceeaşi persoană. 
d-nul consilier Bogdan: Nu ştiu cine v-a indus în eroare, domnule Lihor. Cel mai 
important aspect este că noi am votat, şi acuma este tardiv, indiferent ce am spune. La fel 
pot să vin şi eu să invoc acuma sau să aduc observaţii la o HCL din 29.12.2016, pentru 
care eu am fost chemat la Poliţia economică, şi dacă onoratul domn Şimon, ne-ar fi 
chemat pe fiecare de aici, poate eram la curent cu toate sesizările făcute la adresa 
Primăriei şi a Consilierilor locali.Eu am fost chemat pentru simplul fapt că în calitate de 
preşedinte al Comisiei Juridice, am dat un aviz favorabil, de  parcă l-aş fi dat pe persoană 
fizică, pentru un proiect de HCL, privind trecerea unui teren din extravilan, în intravilan, în 
condiţiile în care nici nu era pe ordinea de zi aşa ceva.Era un proiect de hotărâre privind 
introducerea în inventarul privat al comunei Şimand al unui teren intravilan. Cu titlu 
informativ eu vă spun că l-am acuzat pe d-nul Şimon, prin declaraţii, că a indus în eroare 
organele de cercetare, fiindcă pe ordinea de zi nu era aşa ceva, şi la acel moment, dânsul 
era consilier local, implicit a primit documentaţia de şedinţă. Ar fi bine d-nul Şimon să ne 
reclame pe toţi, şi atunci toţi am fi la curent cu ceea ce se întâmplă în comună. Să nu facă 
o selecţie.  
d-nul Primar: Este strigător la cer ca reprezentanţii care se ocupă de copii din Şimand, să 
meargă să dea cu subsemnatul la Poliţia economică, pentru mizeriile domnului Şimon. 
d-nul consilier Bogdan: Astea odată trebuia să ia sfârşit. Eu mă întreb cum poate d-nul 
Şimon să meargă în biserică şi să ştie că a făcut reclamaţie preotului respectiv? 
d-na consilier Rus: Şedinţa aceasta este făcută pentru cineva anume, că a degenerat 
discuţia. Să trecem mai departe. 
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d-nul consilier Bogdan: Dacă o să mai fiu chemat să dau cu subsemnatul,  o să chem 
ca martori toţi consilierii locali. 
d-nul preşedinte Barna: Dacă aveți propuneri sau opinii care nu au fost menționate în 
conținutul procesului verbal, vă rog să le expuneți. 
D-nul președinte Barna supune la vot proiectul de hotărâre, privind aprobarea 
procesului-verbal al şedinţei din data de 31.05.2019,  acesta fiind aprobat cu 9 voturi 
pentru (Barna, Bodnariu, Bogdan, Ciobotă, Dudaș, Fruja, Groza, Neamți,  Sodinca) şi 2 
abţineri( Lihor şi Rus), devenind astfel Hotărârea nr.36. 
3.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REZILIERII CONTRACTULUI 
DE ÎNCHIRIERE NR.21/25.03.2019.   
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
d-nul consilier Ciobotă: Eu nu am înţeles despre ce este vorba. 
d-nul consilier Bodnariu: A fost o greşeală în caietul de sarcini care a fost reparată. 
d-nul consilier Fruja: Citiţi expunerea de motive şi acolo  este explicat. 
d-nul consilier Lihor: Nu era  mai simplu să se facă un act adiţional între chiriaş şi 
Primărie? Este obligatoriu să reziliem? Nu este şi o perioadă de tapon între reziliere şi 
reacordare spaţiu care să o afecteze ca şi activitate? 
d-nul consilier Neamţi: Noi acuma aprobăm rezilierea şi apoi închirierea. Magazinul va 
trebui închis. 
d-nul consilier Bogdan: Intrăm în nişte amănunte pe care nu le stăpânim. Din moment 
ce se emit cele 2 HCL, rezilierea se poate face astăzi, mâine licitaţia. Rezilierea se poate 
face înainte cu o zi de data licitaţiei. 
d-na consilier Rus: Nu putem vota fără să le discutăm. Să îşi exprime fiecare punctul de 
vedere. 
d-nul consilier Lihor:  Să ne explice cineva paşii, că de aia întrebăm. 
d-nul preşedinte Barna: Aveţi documentaţia în faţă, domnule Lihor. 
d-nul consilier Lihor: O am, dar o discutăm. Data viitoare o să spun că mă abţin, pentru 
că nu am înţeles. 
d-na consilier Rus: Eu m-am abţinut şi la comisie. Mă abţin şi aici. Tocmai pentru că nu 
stăpânesc şi din acest material nu găsesc amănunte. 
d-nul preşedinte Barna supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind aprobat cu 9 
voturi pentru(Barna, Bodnariu, Bogdan, Ciobotă, Dudaș, Fruja, Groza, Neamți, Sodinca) şi 
2 abţineri( Lihor şi Rus), devenind astfel Hotărârea nr.37. 
4.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 consilier Bodnariu: Nu cred că ar trebui să existe astfel de discuţii când vorbim  
de o tânără care vrea să facă un business în comuna Şimand. Este un cetăţean al comunei 
Şimand.  Să o scoatem atunci afară. 
d-nul consilier Bogdan: Cam până la ce dată ar fi necesar să parcurgeţi paşii legali, 
adică să scoateţi la licitaţie imobilul? 
d-na secretar: Eu zic ca până la data de  20.06.2019 am reuşi să organizăm licitaţia. 
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d-nul consilier Bogdan: Ca să nu mai existe discuţii, ar trebui să fie o concordanţă între 
acest proiect şi ceea ce am votat anterior, astfel încât să existe continuitate. Adică propun 
să aprobăm rezilierea începând cu data de 19.06.2019 iar închirierea începând cu data de 
20.06.2019. D-nul preşedinte Barna supune la vot propunerea d-nul consilier Bogdan, 
aceasta fiind aprobată cu 9 voturi pentru(Barna, Bodnariu, Bogdan, Ciobotă, Dudaș, Fruja, 
Groza, Neamți, Sodinca) şi 2 abţineri(Lihor şi Rus).  
d-nul consilier Neamţi: Noi suntem de acord, dar să fie în temeiul legii. Să nu se 
contrazică o hotărâre cu alta. 
d-nul preşedinte Barna supune la vot proiectul de hotărâre, cu propunerea d-nului 
consilier Bogdan, respectiv rezilierea să se facă începând cu data de 19.06.2019 iar 
închirierea începând cu data de 20.06.2019.  acesta fiind aprobat cu 9 voturi 
pentru(Barna, Bodnariu, Bogdan, Ciobotă, Dudaș, Fruja, Groza, Neamți, Sodinca) şi 2 
abţineri(Lihor şi Rus), devenind astfel Hotărârea nr.38. 
5.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CONTULUI ANUAL  DE  
EXECUŢIE AL BUGETULUI LOCAL, PE ANUL 2018. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
d-na Fruja prezintă raportul întocmit. 
d-nul consilier Bogdan: O singură întrebare am. Avem certitudinea că în anul 2019 se 
recuperează rămăşiţele de la impozite şi taxe? Se fac ceva demersuri? 
d-na Fruja: S-au trimis somaţii. 
d-nul consilier Bogdan: Astea cred că s-au trimis în fiecare an. Nu e o soluţie. 
d-nul preşedinte Barna supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind aprobat cu 11 
voturi pentru(Barna, Bodnariu, Bogdan, Ciobotă, Dudaș, Fruja, Groza, Lihor, Neamți, Rus, 
Sodinca), devenind astfel Hotărârea nr.39. 
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACȚIUNI ȘI 
LUCRĂRI DE INTERES LOCAL, PENTRU REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCĂ, ÎN 
CURSUL ANULUI 2019, CĂTRE PERSOANELE MAJORE APTE DE MUNCĂ DIN 
FAMILIA BENEFICIARĂ DE AJUTOR SOCIAL. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
d-nul consilier Bogdan: Eu propun să eliminăm din plan nr.crt 6, lucrări de întreţinere a 
cimitirelor, fiindcă nu este pe domeniul public.  
d-nul viceprimar: Propun să îl reformulăm în lucrări de întreţinere a zonelor învecinate 
cimitirelor. 
d-nul preşedinte Barna supune la vot proiectul de hotărâre, cu propunerea de 
reformulare a d-nului viceprimar, acesta fiind aprobat cu 11 voturi pentru(Barna, Bodnariu, 
Bogdan, Ciobotă, Dudaș, Fruja, Groza, Lihor, Neamți, Rus, Sodinca), devenind astfel 
Hotărârea nr.40. 
7.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ACORDĂRII TITLULUI DE 
”CETĂŢEAN DE ONOARE”  AL COMUNEI ŞIMAND, JUDEŢUL ARAD, D-LUI  
TIMOTEI SEVICIU 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
d-nul preşedinte Barna supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind aprobat cu 11 
voturi pentru(Barna, Bodnariu, Bogdan, Ciobotă, Dudaș, Fruja, Groza, Lihor, Neamți, Rus, 
Sodinca), devenind astfel Hotărârea nr.41. 
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8.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DIMINUĂRII SUPRAFEȚEI 
TERENULUI  ÎNSCRIS ÎN C.F NR. 304949, NR.TOP 103 – ŞIMANDUL DE SUS 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN LIVIU 
d-nul preşedinte Barna supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind aprobat cu 11 
voturi pentru(Barna, Bodnariu, Bogdan, Ciobotă, Dudaș, Fruja, Groza, Lihor, Neamți, Rus, 
Sodinca), devenind astfel Hotărârea nr.42. 
9.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNSUŞIRII PLANULUI 
URBANISTIC ZONAL”ZONĂ COMERŢ ŞI SERVICII”, BENEFICIAR S.C.. H.N.I. 
S.R.L. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN LIVIU 
d-nul preşedinte Barna supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind aprobat cu 11 
voturi pentru(Barna, Bodnariu, Bogdan, Ciobotă, Dudaș, Fruja, Groza, Lihor, Neamți, Rus, 
Sodinca), devenind astfel Hotărârea nr.43. 
10.DIVERSE. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
d-nul consilier Dudaş: Prelata de la capela din Şimandul de Sus, se rupe. Mai avem 
nevoie de 4 stâlpi. E distanţa foarte mare între stâlpi. 
d-nul consilier Lihor: Doresc să vă aduc la cunoştinţă ceea ce am fost întrebat de mulţi 
oameni. Am fost rugat dacă s-ar putea până ce se va asfalta, să fie băgată o lamă sau 
umplute străzile. 
d-nul consilier Neamţi: După ce se opresc ploile, trebuie stropit de ţânţari.Cu gunoiul 
cum stăm? 
d-nul viceprimar: Contractul merge în continuare. 
d-nul preşedinte Barna: Referitor la cele 2 sentinţe pe care am promis că le vom dicuta 
la diverse. 
d-na consilier Rus: Eu sunt avizată la fiecare şedinţă ca şi cum eu aş fi fata lui Şimon şi 
eu m-am săturat de această poveste. Pe mine nu mă  interesează nici Şimon, şi nici restul. 
Eu nu vreau să fiu părtaşă la nici un război. Dar vreau să fie legea egală pentru toată 
lumea. De ce plăteşte Primăria penalităţile pentru cele 2 sentinţe? 
d-nul consilier Lihor: Legea prevede că se plătesc dările, dar nu şi penalizările. 
d-na Fruja: Ne putem îndrepta împotriva d-nului Şimon că să plătească penalităţile. 
d-na consilier Rus: Asta vreau şi eu. Dacă Şimon este vinovat, să plătească. Dacă nu 
este Şimon vinovat, să plătească cine este vinovat. Eu nu sunt de acord să se plătească 
penalităţile din bugetul local. Eu de aia nu am votat procesul verbal. 
d-na Fruja: Eu le-am trecut în raportul de buget, nu le-am ascuns. 
d-na consilier Rus: Au fost lăsate neclarificate. 

Epuizându-se punctele de pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă încheie lucrările 
şedinţei ordinare din data de 31.05.2019, drept pentru care am încheiat prezentul proces-
verbal. 

 
  
 Preşedinte de şedinţă,                   Avizat de legalitate, 

         Barna Lionel                 Secretar Brîndaş Lavinia 


