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PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL ŞIMAND 
DIN DATA DE 14.10.2019. 

 
 

Încheiat azi, 14.10.2019, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local Şimand, 
convocată prin Dispoziţia Primarului nr.169/10.10.2019. 
 
 

          ORDINE DE ZI: 
 

1.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORDINII DE ZI A ŞEDINŢEI 
EXTRAORDINARE DIN DATA DE 14.10.2019.  
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 

2.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROCESULUI-VERBAL AL 

ŞEDINŢEI ORDINARE DIN DATA DE 05.09.2019. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
3.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII ȘI SEMNĂRII 
CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII UNOR ACTIVITĂȚI COMPONENTE 
ALE SERVICIULUI DE SALUBRIZARE, RESPECTIV COLECTAREA SEPARATĂ ȘI 
TRANSPORTUL SEPARAT AL DEȘEURILOR MUNICIPALE DIN JUDEȚUL ARAD – 

ZONA  2 . 

INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL 

COMUNEI ŞIMAND. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 

5.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND  APROBAREA MODIFICĂRII HCL NR. 
88/25.08.2017, PRIN CARE A FOST APROBATĂ VALOAREA DE INVESTIŢIE A 
PROIECTULUI ” MODERNIZAREA REȚELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN 
COMUNA ȘIMAND, JUDEȚUL ARAD, L = 6.939,98 M”. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-

ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚIE “CONSTRUIRE CAPELĂ 
MORTUARĂ ÎN CIMITIRUL ORTODOX ŞIMANDUL DE JOS, COMUNA ŞIMAND, 
JUDEŢUL ARAD,  PE TERENUL APARŢINÂND PAROHIEI ORTODOXE ŞIMAND 
IDENTIFICAT PRIN C.F. / NR. TOPOGRAFIC 303654 

INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
7.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI 
CONSILIULUI LOCAL ŞIMAND ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL ŞCOLII 
GIMNAZIALE ŞIMAND, PENTRU ANUL ANUL ŞCOLAR 2019-2020 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 

8.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI 
CONSILIULUI LOCAL ŞIMAND ÎN COMISIA DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A 
CALITĂȚII EDUCAȚIEI A ŞCOLII GIMNAZIALE ŞIMAND, PENTRU ANUL ȘCOLAR 
2019-2020. 
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INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 

9.DIVERSE. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 

La şedinţă sunt prezenţi 11 consilieri din cei 13 în funcţie. Sunt absenţi d-nii consilieri Barna 
Lionel şi Neamţi Petru. 
Participă la şedinţă d-nul Primar Dema Florin-Liviu, doamna Secretar Brîndaş Lavinia,         
d-na Fruja Monica, şef birou financiar-contabil. 
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 APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-

ECONOMICI AI  OBIECTIVULUI DE INVESTIȚIE „MODERNIZARE STRĂZI ÎN 
LOCALITATEA ȘIMAND, COMUNA ŞIMAND, JUD. ARAD”. 

INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 

d-na secretar: Referitor la acest proiect de hotărâre, s-au modificat indicatorii şi devizul 
general la PNDL. A fost emisă HCL nr.8/28.02.2018, pe care trebuie să o revocăm şi să 
emitem o nouă hotărâre cu noua valoare şi noii indicatori. 
1.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORDINII DE ZI A ŞEDINŢEI 
EXTRAORDINARE DIN DATA DE 14.10.2019.  

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 14.10.2019, cu suplimentarea propusă de către d-nul Primar, aceasta 
fiind aprobată cu 11 voturi pentru, ( Bodnariu, Bogdan, Capra, Ciobotă, Dudaş, Fruja, 
Groza, Lihor, Pocioian, Rus, Sodinca), devenind astfel Hotărârea nr.70. 
2.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROCESULUI-VERBAL AL 

ŞEDINŢEI ORDINARE DIN DATA DE 05.09.2019. 
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 preşedinte Fruja supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind aprobat cu 10 
voturi pentru ( Bodnariu, Bogdan, Capra, Ciobotă, Dudaş, Fruja, Groza, Pocioian, 
Rus, Sodinca) şi o abţinere( Lihor), devenind astfel Hotărârea nr.71. 
3.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII ȘI SEMNĂRII 
CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII UNOR ACTIVITĂȚI COMPONENTE 
ALE SERVICIULUI DE SALUBRIZARE, RESPECTIV COLECTAREA SEPARATĂ ȘI 
TRANSPORTUL SEPARAT AL DEȘEURILOR MUNICIPALE DIN JUDEȚUL ARAD – 

ZONA  2 . 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 

d-nul consilier Bogdan: Comisia juridică acordă aviz favorabil acestui proiect de hotărâre 
cu rmătoarele propuneri sau recomandări: 
1. Deşi în preambulul proiectului de HCL au fost invocate, integral şi prevederile art. 26 din 
Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, articol care prevede, la lit. c) , alin. ( 3) că ,, Autorităţile 
administraţiei publice locale au obligaţia să instituie taxe speciale, conform prevederilor alin. 
1 lit. c) şi să deconteze lunar operatorilor, direct din bugetul local, contravaloarea prestaţiei 
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efectuate la utilizatorii fără contract,, ţinând cont de unele plângeri penale făcute de către 
un anumit cetăţean al comunei la adresa comisiei juridice, în speţă la adresa preşedintelui 
comisiei, pentru asigurarea cadrului necesar înţelegerii şi asimilării corecte şi depline a 
conţinutului HCL de către toţi cetăţenii comunei Şimand şi a cadrului legal invocate în 
preambulul proiectului de HCL,  art. 2 din HCL va fi completat cu alin. ( 8 ) cu următorul 
conţinut ,, Contravaloarea prestaţiilor efectuate la utilizatorii fără contract şi anume a celor 
prestate în beneficial utilizatorilor, achitată lunar de către UAT Şimand conform prevederilor 
art. 2, alin. ( 2 ), lin. 2 din prezenta HCL pentru activitatea prevăzută la pct. 2.9 din 
Documentaţia de atribuire pentru Contractul de delegare a gestiunii unor activități 
componente ale serviciului de salubrizare, respective colectarea separată și 
transportul separat al deșeurilor municipal în zona 2 Arad, va fi recuperată de la 
beneficiarii prestaţiilor ( cetăţenii comunei Şimand )prin instituirea de taxe special aprobate 
prin HCL al comunei Şimand. 
d-nul consilier Bogdan: Fie că ne place sau nu, trebuie să vorbim şi de gunoaie. Am 
ajuns din nou în instanţă, şi o să vă citesc că acuma face referire la toţi consilierii locali, nu 
doar la mine, legat de banii care au fost alocaţi pentru gunoi. În plângerea care se face la 
instanţă, se spune că nu s-a făcut referire într-o hotărâre de Consiliu local că taxa va fi 
recuperată de la cetăţenii comunei Şimand. Când invoci în preambulul unei hotărâri de 
Consiliu local, art.26 din Legea 101/2006, atunci degeaba ai fost 4 ani Primar şi câţiva ani 
consilier, fiindcă e clar că de acolo pleacă. Nu era necesar după părerea mea, să spunem că 
se recuperează de la cetăţeni, când scrie în preambulul HCL, şi asta scrie în lege, că se 
recuperează prin instituirea de taxe speciale. Acest lucru îl solicit eu, să fie menţionat în HCL 
că se recuperează de la beneficiarii prestaţiilor prin instituirea de taxe speciale aprobate prin 
HCL. 
2. În cadrul şedinţei de Consiliu local aferentă discutării acestui proiect de HCL va fi 

prezentat actul din care rezultă tarifele / tonă consemnate la art. 2 din proiectul de 
HCL. 

d-nul consilier Bogdan: Dacă vă uitaţi în documentaţia ce ne-a fost anexată, este un 
singur tarif. I-am cerut doamnei secretar să ne prezinte de unde rezultă tarifele care apar în 
proiectul de hotărâre. 

3. După semnarea de către  Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de 
Gestionare a Deşeurilor, a contractului cu operatorul economic declarat câştigător, este 
necesară iniţierea, de către primarul comunei Şimand a unuiproiect de HCL privind 
aprobarea taxei speciale de salubrizare la nivelul comunei Şimand şi de actualizare / 
modificare a Regulamentului de aplicarea stfel încât acesteprevederi să fie întocmai cu cele 
prevăzute în Documentaţia de atribuire pentru Contractul de delegare a gestiunii unor 

activități componente ale serviciului de salubrizare, respective colectarea 

separată și transportul separat al deșeurilor municipal în zona 2 Arad. 
d-nul consilier Bogdan: Noi în Regulamentul de aplicare al taxei, nu avem prevăzute 
multe aspecte care se regăsesc în documentaţia de atribuire. Dacă v-aţi uitat în 
documentaţie, acolo scrie inclusiv faptul că se colectează trimestrial, plastic şi alte materiale 
reciclabile, prin punerea la dispoziţie de către operator a recipienţilor, ori lumea trebuie să 
ştie acest aspect. Noi, comisia juridică, considerăm că este necesar a fi actualizat 
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Regulamentul de aplicare a taxei, încât să corespundă cu documentaţia care o aprobăm 
astăzi. 
4. Pentru a nu se afecta bugetul local al comunei Şimand, perioade îndelungate de timp 
prin alocarea unor sume necesare achitării contravalorii prestaţiilor effectuate şi pentru 
recuperarea operativă a sumelor achitate din bugetul local conform legislaţiei în vigoare 
,Primăria comunei Şimand va analiza oportunitatea şi legalitatea încasării taxei de 
salubrizare şi lunar, acest aspect contribuind inclusiv la plata uşoară a taxei de către 
cetăţeni. 

d-nul consilier Bogdan: Am primit oferta financiară de la Consult Soc Centrum, dar nu 
înseamnăcă este agreată de ADISIGD.  Nu văd un act de la aceştia. 

d-nul Primar: Aceştia au câştigat, fiind singurii care s-au înscris. 

d-nul consilier Bogdan: Ar mai trebui discutat un aspect. Fiecare dintre noi cred că a 
făcut un calcul. La nivelul comunei Şimand, per total an, sunt 665 de tone de deşeuri. Pe 
noi ne interesează deşeurile menajere reziduale şi alea reciclabile.  Dacă v-aţi uitat în 
documentaţie, s-a estimat la nivelul comunei Şimand, deşeuri reciclabile, 68 de tone anual. 
În proiectul de hotărâre şi în oferta agentului economic preţurile nu sunt identice pe tipuri 
de material reciclabile, diferă tarifele.  Noi nu putem să ajunge la tariful pe tonă, decât dacă 
facem o medie la sumele respectiv. Eu zic că nu o să iasă mai mult, decât este taxa specială 
de salubrizare la ora actuală, cu tot cu taxa pentru staţia de transfer. 

d-nul consilier Bogdan: Mie îmi este frică că nu vom face nr. de locuitori de 3900.De 
unde au ajuns la cifra aceasta? 

d-na secretar: Este populaţia rezultată la ultimul recensământ, din anul 2011. 

d-nul preşedinte Fruja supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările propuse de 
către comisia juridică, acesta fiind aprobat cu 11 voturi pentru (Bodnariu, Bogdan, 

Capra, Ciobotă, Dudaş, Fruja, Groza, Lihor, Pocioian, Rus, Sodinca), devenind 
astfel Hotărârea nr.72. 
 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL 

COMUNEI ŞIMAND. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 

d-na Fruja prezintă raportul întocmit. 
d-nul consilier Lihor: În calitate de membru al comisiei de cultură, în idea în care 
ansamblul Garofiţa, nu cheltuie aceşti bani, sunt de accord să fie mutaţi şi folosiţi cum 
trebuie, dar nu sunt întru-totul de acord cu ultimul capitol, 70.02.20, de a fi luaţi de la 
iluminatul public, acolo ar trebui completat. 
d-na Fruja: De la întreţinere am luat. Avem economie la curent. 
d-nul consilier Lihor: Deci nu se diminuează bugetul de la iluminatul public? 
d-na Fruja:  Se diminuază cu 10.000 de lei, de la întreţinere. Avem economie la plata 
curentului. 
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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), devenind astfel Hotărârea nr.73. 
5.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND  APROBAREA MODIFICĂRII HCL NR. 
88/25.08.2017, PRIN CARE A FOST APROBATĂ VALOAREA DE INVESTIŢIE A 
PROIECTULUI ” MODERNIZAREA REȚELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN 
COMUNA ȘIMAND, JUDEȚUL ARAD, L = 6.939,98 M”. 

INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 

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), devenind astfel Hotărârea nr.74. 
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-
ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚIE “CONSTRUIRE CAPELĂ 
MORTUARĂ ÎN CIMITIRUL ORTODOX ŞIMANDUL DE JOS, COMUNA ŞIMAND, 
JUDEŢUL ARAD,  PE TERENUL APARŢINÂND PAROHIEI ORTODOXE ŞIMAND 
IDENTIFICAT PRIN C.F. / NR. TOPOGRAFIC 303654 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 

d-nul consilier Bogdan: Ideea este ca în aceste 2 luni să faceţi tot ceea este legal cu 
putinţă, că să se desfăşoare licitaţia, încât să nu pierdem banii până la sfărşitul anului. 
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), devenind astfel Hotărârea nr.75. 
7.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI 
CONSILIULUI LOCAL ŞIMAND ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL ŞCOLII 
GIMNAZIALE ŞIMAND, PENTRU ANUL ANUL ŞCOLAR 2019-2020 

INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
d-nul consilier Pocioian: Propun pe d-nul consilier Bogdan. 
d-nul preşedinte Fruja supune la propunerea d-nului consilier Pocioian, privind alegerea 
d-nului consilier Bogdan în consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Şimand, aceasta  
fiind aprobată cu 11 voturi pentru (Bodnariu, Bogdan, Capra, Ciobotă, Dudaş, Fruja, 
Groza, Lihor, Pocioian, Rus, Sodinca), devenind astfel Hotărârea nr.76. 
d-nul consilier Bogdan: Probabil că vă amintiţi, pentru şcoala din Şimandul de Sus, fiind 
defectă o centrală, a fost alocată prin buget suma de 13.000 lei, pentru a fi cumpărată o 
centrală. Iniţial s-a mers pe o centrală mare, apoi a fost contactat un prestator de servicii 
autorizat, acesta considerând că este mai bine pe 2 centrale mici. Va face lucrarea 
respectivă şi doamnele educatoare  de la grădiniţa din Şimandul de Sus au mai avut o 
doleanţă, au vrut şi un  termostat de ambient.  A fost cerută o situaţie de la contabila, ce 
bani mai sunt la dispoziţie, să vedem ce se mai poate lua, fiindcă la grupa 0, copii nu au 
televizoare în clasă, nu e mare lucru, dar ceilalţi au şi nu putem face diferenţe, clasa 0 fiind 
mai aproape de grădiniţă decât de şcoală. 
d-nul consilier Lihor: Referitor la cele 2 centrale, care este costul de achiziţie? 

d-nul consilier Bogdan: Nu depăşeşte 13000 lei. 
d-nul consilier Lihor: Există centrală clasă de top, gen Buderus, undeva la 7000-8000 de 
lei, long live. Ar fi mai mai avantajoasă Buderus. 
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d-nul consilier Capra: Dacă se defectează una, rămâne cealalată. Dacă se defectează 
Buderusul, nu mai rămâne niciuna. 
d-nul consilier Ciobotă: Trebuie neaparat cumpărate în fiecare clasă camere de luat 
vederi, care să supravegheze. 
8.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI 

CONSILIULUI LOCAL ŞIMAND ÎN COMISIA DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A 
CALITĂȚII EDUCAȚIEI A ŞCOLII GIMNAZIALE ŞIMAND, PENTRU ANUL ȘCOLAR 
2019-2020. 

INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
    d-nul consilier Bogdan: Propun pe d-nul consilier Bodnariu. 

d-nul preşedinte Fruja supune la vot propunerea d-nului consilier Bogdan, aceasta fiind 
aprobată cu 11 voturi pentru (Bodnariu, Bogdan, Capra, Ciobotă, Dudaş, Fruja, 
Groza, Lihor, Pocioian, Rus, Sodinca), devenind astfel Hotărârea nr.77. 
9. 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 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), devenind astfel Hotărârea nr.78. 

10.DIVERSE. 

INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
d-nul consilier Bogdan: Vreau să vă citesc pe scurt din plângerea formulată de către     
d-nul Şimon Ioan-Dan împotriva soluţiei procurorului.  În plângere se specifică faptul: Chiar 
preşedintele comisiei juridice, consilierul local Bogdan Petru, a avizat favorabil proiectul de 
HCL nr.39 din 18.04.2017, prin care serviciul de salubrizare să fie achitat din bugetul local  
şi să nu fie încasată taxa de salubritate de la cetăţeni.  HCL nr.39 se referă la taxa specială, 
noi nu am votat aşa ceva. Se mai specifică faptul, ca  a votat favorabil alături de ceilalţi 
consilieri locali în planul consiliului local Şimand, chiar dacă avertizează ulterior, faptul  că în 
eventualitatea unui control, vor fi consecinţe juridice negative, fapt consemnat în procesul 
verbal al şedinţei CL din data de 18.04.2018, deci după un an.  
     Epuizându-se punctele de pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă încheie lucrările 
şedinţei extraordinare din data de 14.10.2019, drept pentru care am încheiat prezentul 
proces-verbal. 
 
 
      Preşedinte de şedinţă,                     Avizat de legalitate, 

        Fruja Gheorghe                 Secretar Brîndaş Lavinia 


