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PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI 
LOCAL ŞIMAND DIN DATA DE 04.11.2019. 

 
 

Încheiat azi, 04.11.2019, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local 
Şimand, convocată prin Dispoziţia Primarului nr.180/31.10.2019. 
 
 

          ORDINE DE ZI: 
 

1.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORDINII DE ZI A 
ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 04.11.2019.  
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
2.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROCESULUI-
VERBAL AL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 14.10.2019. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI ŞI 
A STATULUI DE FUNCŢII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL 
PRIMARULUI COMUNEI ŞIMAND. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
4.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ”REGULAMENTULUI 
DE INSTITUIRE ȘI ADMINISTRARE A TAXEI SPECIALE DE 
SALUBRIZARE ÎN COMUNA ŞIMAND”. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DECLARAREA DE INTERES 
PUBLIC LOCAL A UNOR BUNURI CE DESERVESC REŢEAUA DE 
ALIMENTARE CU APĂ A COMUNEI ŞIMAND ŞI DAREA ACESTORA ÎN 
CONCESIUNE LA COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
6.DIVERSE. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 

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

consilier Barna Lionel. Participă la şedinţă d-nul Primar Dema Florin-Liviu şi 
doamna Secretar Brîndaş Lavinia.         

 Preşedinte de şedinţă este domnul Fruja Gheorghe. 
 D-nul Primar propune suplimentarea ordinii de zi cu un proiect de hotărâre: 

1.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND EXPRIMAREA INTENȚIEI 
COMUNEI ŞIMAND PRIVIND INTRAREA ÎN CADRUL ASOCIAȚIEI DE 
DEZVOLTARE INTERCOMUNITARE PENTRU TRANSPORTUL PUBLIC 
LOCAL ARAD. 
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INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
d-nul Primar:Astăzi am participat la Consiliul judeţean Arad, la o şedinţă 
convocată de către Compania de Transport Public Arad. Din discuţiile avute, am 
înţeles că situaţia este destul de gravă la Compania de transport şi dânşii nu 
mai vor să subvenţioneze persoanele care au primit subvenţii la biletele de 
autobuz. Vor să facă un ADI, să acceseze proiecte pe fonduri europene, să 
mărească numărul de autobuze şi ni s-a garantat de către d-nul director de la 
Compania de transport, că vor fi puse la dispoziţie mijloace de transport pentru 
copii care fac naveta de la Şimand la Chişineu-Criş  şi de la Şimand la Arad.  
d-nul consilier Bogdan: Ce costuri implică? 
d-nul Primar: Vom avea o cotitaţie anuală de plătit. 
d-nul preşedinte Fruja dă citire adresei nr.469/10.10.2019, a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad. 
1.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORDINII DE ZI A 
ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 04.11.2019.  
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
d-nul preşedinte Fruja supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
ordinei de zi a şedinţei din data de 04.11.2019, cu suplimentarea propusă de 
către d-nul Primar, aceasta fiind aprobată cu 12 voturi pentru ( Bodnariu, 
Bogdan, Capra, Ciobotă, Dudaş, Fruja, Groza, Lihor, Neamţi, Pocioian, 
Rus, Sodinca), devenind astfel Hotărârea nr.79. 
2.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROCESULUI-
VERBAL AL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 14.10.2019. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
d-nul preşedinte Fruja: Dacă aveți propuneri sau opinii care nu au fost 
menționate în conținutul procesului verbal, vă rog să le expuneți. 
d-nul consilier Ciobotă: Am eu o problemă. S-a reparat Grădiniţa din 
Şimandul de Jos, însă nu au fost făcute legăturile cu camera de supraveghere. 
A avut loc un furt, nimeni nu s-a ocupat de ele. M-am întâlnit cu d-nul director 
care a promis că va rezolva această problemă, însă nici la ora actuală nu este 
rezolvată problema. Trebuie asigurată securitatea glădirii. Nu ştiu dacă este 
neglijenţă sau este foarte ocupat d-nul director, sau este superficial, nu vreau 
să îl categorisesc. Din punctul meu de vedere, şi din cel al doamnelor 
educatoare, cu care am avut o discuţie în acest sens, este o treabă foarte 
importantă. 
d-nul consilier Bogdan: Chiar dacă nu suntem la Diverse, poate că ar trebui 
să îi dau un răspuns d-nului consilier Ciobotă. A doua zi după şedinţa de 
Consiliu,    l-am sunat pe d-nul director, mi-a promis că în ziua respectivă va 
merge să vadă despre ce este vorba şi  va vorbi cu firma care asigură 
întreţinerea. De ce nu a făcut-o, urmează să îl întrebăm. Bani la dispoziţie a 
avut. 
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d-nul consilier Bodnariu: Vă pot spune că este un lucru de 10-20 min, dacă 
vrei să îl faci. 
d-nul consilier Bogdan: De când a început şcoala, din septembrie şi până 
acuma, nu s-a întrunit nici o dată Consiliul de administraţie al Şcolii. 
d-nul Primar: Astăzi am fost şi am plantat nişte pomi ornamentali la Grădiniţa 
din Şimandul de Sus şi întâlnindu-mă cu părinţii copiilor, aceştia m-au rugat, 
dacă s-ar putea face şi acolo o copertină. Le-am spus că voi vorbi cu directorul 
şi când va fi Consiliul de Administraţie să pună în discuţie şi această problemă.  
d-nul consilier Bogdan: Se poate face  şi din bugetul local, clădirea fiind a 
Primăriei. 
d-nul consilier Ciobotă: Părerea mea este că distanţa dintre tuia este mică, 
tuia se dezvoltă şi va ajunge pe trotuar. 
d-nul preşedinte Fruja supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind 
aprobat cu 11 voturi pentru ( Bodnariu, Bogdan, Capra, Ciobotă, Dudaş, 
Fruja, Groza, Lihor, Pocioian, Rus, Sodinca) şi o abţinere( Neamţi), 
devenind astfel Hotărârea nr.80. 
3.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI ŞI A 
STATULUI DE FUNCŢII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL 
PRIMARULUI COMUNEI ŞIMAND. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
d-nul consilier Bogdan: Comisia juridică a acordat aviz favorabil acestui 
proiect de hotărâre, cu rugămintea să faceţi corecturile de rigoare, să coincidă 
numărul din statul de funcţii cu numărul din organigramă, aţi pierdut pe drum 
un asistent personal. 
d-nul preşedinte Fruja supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind 
aprobat cu 12 voturi pentru ( Bodnariu, Bogdan, Capra, Ciobotă, Dudaş, 
Fruja, Groza, Lihor, Neamţi, Pocioian, Rus, Sodinca), devenind astfel 
Hotărârea nr.81. 
4.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ”REGULAMENTULUI 
DE INSTITUIRE ȘI ADMINISTRARE A TAXEI SPECIALE DE 
SALUBRIZARE ÎN COMUNA ŞIMAND”. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
d-nul consilier Bodnariu: Văd aici în Regulament că operatorul va veni să 
încheie contracte. Este un lucru bun. 
d-nul consilier Bogdan: În proiectul de HCL la art. 1 scrie: Se aprobă, 
începând cu data de _____ , taxa specială de salubrizare în sarcina utilizatorilor 
casnici, conform ”Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale 
de salubrizare în cuantum de _____ lei/persoană/lună. Data este probabil data 
HCL, dar cuantumul, care este? Dacă noi propunem la momentul de faţă o 
sumă, contravine art.3 din Regulament, care spune următoarele: În vederea 
calculării taxei speciale de salubrizare, beneficiarii serviciului  au obligaţia 
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depunerii Declaraţiei de impunere, dată pe proprie răspundere, conform Anexei 
1, până la data de____, ori noi nu avem declaraţii de impunere. Cum stabilim 
taxa? Noi nu putem stabili la momentul acesta o sumă/persoană. 
d-nul viceprimar Sodinca: Noi nu putem stabili cu data de astăzi o sumă. 
Aceasta se va stabili anual. În funcţie de cantitatea de gunoi pe care o avem pe 
anul 2019, va fi stabilită taxa pe anul 2020. 
d-nul consilier Bodnariu: Art.8 din Regulament spune clar că taxa va fi 
stabilită de către ADISIGD. 
d-nul preşedinte Fruja: Noi la momentul actual avem aprobată o taxă 
specială. 
d-nul consilier Bogdan: Abia după ce ADISIGD va da cantitatea şi 
preţul/total, împărţit la nr. de persoane care rezultă din declaraţiile de 
impunere, se va putea stabili cuantumul. 
d-nul consilier Bogdan: În regulament sunt multe obligaţii în sarcina 
oamenilor. Eu aş fi pus 10 zile la transparenţă Regulamentul, fiindcă sunt multe 
obligaţii care cad în sarcina oamenilor. 
d-nul Primar: Retrag acest proiect de pe ordinea de zi. Vom pune la 
transparenţă Regulamentul şi îi voi invita şi pe cei de la ADISIGD la şedinţa 
următoare. 
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DECLARAREA DE INTERES 
PUBLIC LOCAL A UNOR BUNURI CE DESERVESC REŢEAUA DE 
ALIMENTARE CU APĂ A COMUNEI ŞIMAND ŞI DAREA ACESTORA ÎN 
CONCESIUNE LA COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
d-nul preşedinte Fruja supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind 
aprobat cu 12 voturi pentru ( Bodnariu, Bogdan, Capra, Ciobotă, Dudaş, 
Fruja, Groza, Lihor, Neamţi, Pocioian, Rus, Sodinca), devenind astfel 
Hotărârea nr.82. 
6.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND EXPRIMAREA INTENȚIEI 
COMUNEI ŞIMAND PRIVIND INTRAREA ÎN CADRUL ASOCIAȚIEI DE 
DEZVOLTARE INTERCOMUNITARE PENTRU TRANSPORTUL PUBLIC 
LOCAL ARAD. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
d-nul preşedinte Fruja supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind 
aprobat cu 12 voturi pentru ( Bodnariu, Bogdan, Capra, Ciobotă, Dudaş, 
Fruja, Groza, Lihor, Neamţi, Pocioian, Rus, Sodinca), devenind astfel 
Hotărârea nr.83. 
7.DIVERSE. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
d-nul consilier Capra: Maşina de pompieri are  o problemă. Trebuie reparată. 
Costurile unei maşini de pompieri sunt până în 30.000 de euro. 
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d-nul Primar: Avem promisiuni că vom primi o maşină de pompieri. Dacă nu, 
vom aloca bani anul viitor, şi vom cumpăra o maşină de pompieri. 
d-nul consilier Pocioian: Eu am o problemă cu curăţenia de toamnă. La 
cimitirul din Satu-Nou, frunzele din parc sunt strânse grămezi. Când bate 
vântul, toate frunzele sunt împrăştiate. Sunt saci menajeri, unde ar putea fi 
puse şi duse cu tractorul.În fiecare an se întâmplă la fel. Am zis că doar ne mai 
emancipăm şi noi.  
d-nul viceprimar Sodinca: Am dus o remorcă pline de frunze. 
d-nul consilier Pocioian: Crengile sunt tăiate şi lăsate pe şanţ. 
d-nul viceprimar Sodinca: Trebuie să avem o cotă de motorină la tractor mai 
mare, să ne putem deplasa. 
d-nul consilier Pocioian: Ca să faci un lucru cum trebuie, nu îţi trebuie cotă 
de motorină. 
d-nul viceprimar Sodinca: Şi dacă punem frunzele în saci, unde aruncăm 
sacii? 
d-nul consilier Neamţi: Unde aţi aruncat şi frunzele. 
d-nul consilier Neamţi: În legătură cu crengile de la pomii care stau în 
stradă, am ridicat problema de foarte multe ori. Nu există benzină, nu există 
voinţă, nu ştiu ce nu există. Să le puneţi în vedere oamenilor să îşi toaleteze 
pomii, pentru că nu se poate circula pe străzi, iar dacă aceştia nu pot, să se 
facă de către Primărie lucrarea şi aceştia să fie taxaţi. 
d-nul consilier Lihor: Am fost întrebat de către o persoană că de ce nu facem 
nimic cu porţiunea de la Adi Bînci până la pod?  
d-nul viceprimar Sodinca: Prindem bani în bugetul de anul viitor şi facem 
trotuarul. 
d-nul Primar: Adevărul este că este foarte deteriorat acolo trotuarul. 
d-nul consilier Bogdan: În legătură cu întabularea gratuită. Oamenii au 
primit acasă un act din care rezultă, să se prezinte cu documentele justificative 
în intervalul 9-15 la Primărie. Mulţi dintre ei nu mai au concediu, fiind şi sfârşit 
de an. V-aş ruga să analizaţi, dacă se poate, măcar o zi pe săptămână, să aveţi 
programul 18-19, încât să adunaţi documentele şi de la cei care lucrează în altă 
parte. Dacă consideraţi că este posibil, să fie şi anunţaţi oamenii în acest sens. 
d-nul Primar: Facem, nu se pune problema. 
d-nul consilier Bogdan: Am înţeles că în data de 31.10.2019, Primăria a 
pierdut încă un proces, 7 consilieri locali am întocmit un act către Primărie, 
Prefectură şi d-nul av. Jurcă Sever, prin care am solicitat să facă recurs. Noi nu 
vrem să planeze asupra noastră nici o suspiciune. În cuprins am cerut să fie 
prezentate în instanţă mai multe documente, începând de la procese verbale şi 
până la alte documente, care pot conduce la soluţionarea justă a cauzei.  Ce mă 
surprinde, şi parcă am anticipat acest lucru, dacă vă amintiţi d-na secretar, în 
data de 16.09.2019, am cerut să-mi comunicaţi anumite aspecte, ca să lămurim 
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odată situaţia asta. Nu am primit răspuns, nu vă condamn pentru asta, fiindcă 
ştiu că aveţi foarte mult de lucru, dar efectiv parcă am anticipat ceea ce se 
întâmplă. Personal consider că dacă actul Prefecturii s-ar pus  în aplicare, nu 
mai eram în această situaţie de astăzi. Ştiţi că noi Consiliul local nu avem un 
jurist la nivelul Consiliului local care să ne reprezinte, fiindcă tot mai des văd că 
suntem acţionaţi în instanţă. În cazul pe care l-am prezentat aici, chiar nu ne-a 
consultat nimeni, deşi eram parte în proces. Nu ar fi rău, ca pe viitor, printr-o 
HCL, să stabilim o componenţă din consilieri locali, care efectiv să fie în relaţia 
cu avocatul, în condiţiile în care vom fi acţionaţi în instanţă. Am fost parte în 
proces, nu ne-a cerut nimeni părerea, în condiţiile în care trebuia să fim 
consultaţi, nu am mandatat pe nimeni care să ne reprezinte. Am vaga impresie 
că nu au fost depuse în instanţă toate documentele.  
d-nul Primar: Bineînţeles, nu se pune poblema, eşti obligat prin lege să faci 
recurs. 
d-nul consilier Pocioan: Există comisia juridică, iar avocatul ar putea să 
colaboreze cu aceasta. Propun ca atunci când un consilier local sau mai mulţi, 
fac parte dintr-un proces ca şi respectivul, d-nul avocat Jurcă să ia legătura cu 
comisia juridică,  şi să colaboreze cu aceştia. 
d-nul consilier Bogdan: Ar trebui o HCL prin care mandataţi comisia juridică 
în acest sens. 
d-nul Primar: Aşteptăm sentinţa să vedem motivarea. 
     Epuizându-se punctele de pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă încheie 
lucrările şedinţei extraordinare din data de 04.11.2019, drept pentru care am 
încheiat prezentul proces-verbal. 
 
 
      Preşedinte de şedinţă,           Avizat de legalitate, 
        Fruja Gheorghe            Secretar general  

  Brîndaş Lavinia 


