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PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI 
LOCAL ŞIMAND DIN DATA DE 18.11.2019. 

 
 

Încheiat azi, 18.11.2019, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului 
Local Şimand, convocată prin Dispoziţia Primarului nr.182/14.11.2019. 
 

ORDINE DE ZI: 
 

 

1.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORDINII DE ZI A 
ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 18.11.2019.  
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
2.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROCESULUI-VERBAL 

AL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 04.11.2019. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 

      3.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ADERAREA COMUNEI ŞIMAND LA 
ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DE TRANSPORT 
PUBLIC ARAD. 

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 RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL 

COMUNEI ŞIMAND. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 

6.DIVERSE. 

INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 

 
 

La şedinţă sunt prezenţi 11 consilieri din cei 13 în funcţie. Sunt absenţi 
d-nii consilieri Bodnariu Sorin şi Neamţi Petru. Participă la şedinţă doamna 
Secretar Brîndaş Lavinia, d-na Fruja Monica, şef birou financiar-contabil, d-nul 
Luca Marius şi d-na Barbu Gabriela, reprezentanţi ADISIGD Arad.        

  Preşedinte de şedinţă este domnul Fruja Gheorghe. 
  
 
 



2 

 

 
1.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORDINII DE ZI A 
ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 18.11.2019.  
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 18.11.2019, aceasta fiind 
aprobată cu 11 voturi pentru (Barna, Bogdan, Capra, Ciobotă, Dudaş, 
Fruja, Groza, Lihor, Pocioian, Rus, Sodinca), devenind astfel 
Hotărârea nr.84. 
2.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROCESULUI-
VERBAL AL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 04.11.2019. 
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 Bogdan: Nu a fost consemnat în procesul verbal răspunsul   
d-nului Primar referitor la solicitarea mea ca Primăria să aibă program măcar 
o zi pe săptămână şi după masă, respectiv între orele 18,00-19,00 de 
depunere de către cetăţeni a documentelor cerute de întabularea gratuită. Nu 
a fost consemnată întrebarea mea adresată d-nului Primar şi anume dacă va 
face recurs la Hotărârea dată de Tribunalul în procesul cu privire la lista finală 
de priorităţi şi nici răspunsul acestuia prin care a confirmat faptul că va face 
recurs.  
d-na consilier Rus: Nu a confirmat că va face recurs. A spus suntem 
obligaţi prin lege. 
d-nul consilier Bogdan: Să ascultaţi înregistrarea d-na secretar. 
d-nul preşedinte Fruja supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind 
aprobat cu 10 voturi pentru (Bogdan, Capra, Ciobotă, Dudaş, Fruja, 
Groza, Lihor, Pocioian, Rus, Sodinca) şi o abţinere( Barna), devenind 
astfel Hotărârea nr.85. 

 3.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ADERAREA COMUNEI ŞIMAND 
LA ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DE 
TRANSPORT PUBLIC ARAD. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
d-nul preşedinte Fruja supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind 
aprobat cu 11 voturi pentru (Barna, Bogdan, Capra, Ciobotă, Dudaş, 
Fruja, Groza, Lihor, Pocioian, Rus, Sodinca), devenind astfel 
Hotărârea nr.86. 
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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-na Barbu: Noi vi-am trimis un proiect de hotărâre, prin care să instituiţi 
taxa specială şi avem aici 2  situaţii, taxa specială pentru persoane fizice, care 
nu va mai încheia contract cu operatorul, ci va plăti această taxă la Primărie, 
şi taxa specială pentru persoanele juridice, care vor încheia contract cu 
operatorul, şi se va institui doar pentru acele persoane juridice care refuză să 
încheie contract cu operatorul. Să vedem ce nelămuriri aveţi dumneavoastră 
şi noi o să vă răspundem. 
d-nul consilier Bogdan: Proiectul de hotărâre a fost primit în forma 
redactată de la dumneavoastră? 
d-na Barbu: Da. 
d-nul consilier Bogdan: Am câteva nelămuriri în legătură cu proiectul de 
HCL. La documentaţia pe care am primit-o pentru şedinţă, avem anexat un 
acord privind plata serviciului public de salubrizare al UAT Şimand. Rog 
Primăria să îmi spună cât este în vigoare acest acord, fiindcă nu este semnat 
de către   d-nul Primar. 
d-nul viceprimar: Este o copie a acordului ce urmează să fie încheiat.          
d-na secretar a trimis doar la preşedinţii de comisii acest acord. 
d-nul Luca: O să vă spun care este scopul acestui acord. În documentaţie 
era prevăzut să intre toţi banii la Consult Soc Centrum şi de acolo se 
transferă către staţia de transfer. Ca să evităm problema care a fost cu GSU, 
care nu a mai plătit la FCC, am găsit o soluţie să împărţim plata în două, ce 
este pentru colectare la Consult Soc Centrum iar ce este pentru staţie, la FCC. 
Ăsta este obiectul acordului. 
d-nul consilier Bogdan: Dacă ne uităm la pct nr.2 din acord, se stipulează: 
Tariful serviciilor de preluare şi transport a deşeurilor, este în cuantum de 
211,70/tonă, care include contribuţia pentru economia circulară, care are o 
valoare de 30 lei/tonă, până la 31.12.2019. În proiectul de HCL se stipulează 
că intră în vigoare de la 01.01.2020. Aici este o problemă. Dacă intră în 
vigoare de la 01.01.2020, nu mai este această sumă, se mai adaugă încă 50 
de lei. 
d-na Barbu: Noi nu am transmis dată. Dumneavoastră trebuie să aprobaţi 
tariful pentru anul acesta. Tariful nu se va modifica. Ce se modifică este 
contribuţia la economia circulară, care anul acesta este 30 lei iar de la anul va 
fi 80 de lei. Dumneavoastră trebuie să aprobaţi taxa anul acesta, fiindcă 
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Consult Soc Centrum va începe operarea, are o perioadă de mobilizare de 15 
zile, fiindcă nu au reuşit să îşi încheie toate contractele cu FCC, cu autorizaţii, 
cu licenţe. Perioada de mobilizare expiră în 24.11.2019, aceştia urmând să 
înceapă colectarea din data de 25.11.2019. 
d-nul consilier Bogdan: Deci pentru anul 2020 va trebui să venim cu o altă 
hotărâre de consiliu. 
d-na Barbu: Da. Dumneavoastră trebuie acuma să vă instituiţi taxa specială, 
fiindcă nu veţi avea cu ce plăti prestarea serviciului. 
d-nul viceprimar: Noi avem colectare tot la două săptămâni. Trebuie să 
vedem să nu ne suprapunem. Atunci în proiect nu va fi nu 01.01.2020, ci 
01.12.2019. 
d-nul consilier Bogdan: În ideea că se va încheia acordul, la pct nr.1 se 
specifică: UAT va achita către operatorul de salubrizare, Consult Soc 
Centrum, tariful serviciului de salubrizare şi de la lit. a până la e inclusiv, zice: 
Pentru activitatea de colectare şi transport a deşeurilor, pe tipuri de deşeuri. 
Dacă vă uitaţi la pct. 2, se stipulează: Tarifele serviciilor de preluare şi 
transport a deşeurilor. Mai o dată transport? De ce nu se stipulează în acord 
aceiaşi termeni ca şi în legislaţie? 
D-na Barbu: Aşa a fost făcut contractul. Este vorba de  transportul 
deşeurilor de la staţia de transfer la depozit. 
d-nul consilier Bogdan: În proiectul de HCL, după părerea mea, art. 2 este 
în contradicţie cu prevederile O.U.G nr.74/2018. Dacă noi astăzi stabilim 6 
lei/persoană, acoperă şi partea de hârtie şi de sticlă, fiindcă suntem obligaţi 
de lege să facem şi această colectare? 
d-nul Luca: Pe partea de sticlă, hârtie şi plastic, o să încheiem un contract 
cu un OTR, care preia responsabilitatea de reciclare a producătorilor de 
ambalaje. 
d-nul consilier Bogdan: Lumea va fi foarte reticentă, când o să audă că 
pentru colectarea cartonului, sticlei, fierului vechi, va trebui să plătească, în 
condiţiile în care altă dată se făcea gratuit. 
d-nul Luca: E stabilită, doar că plăteşte altcineva. Pentru cantitatea care 
chiar nu se poate recicla, pentru aia se va plăti. 
d-nul consilier Bogdan: De unde rezultă asta? 
d-nul Luca: Din O.U.G nr.74/2018, care reglementează şi funcţionarea OTR-
urilor.  
d-nul consilier Bogdan: Atunci aici în proiectul de HCL, să apară în mod 
clar taxa specială de salubrizare pentru deşeurile reziduale, să reiasă clar 
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pentru ce este această taxă, fiindcă noi în şedinţa trecută, am aprobat tarifele 
şi pentru celelalte produse. 
d-nul consilier Bogdan: Din calculele pe care le-am făcut eu şi le-a făcut şi  
d-nul viceprimar, luând în calcul media lunilor iulie-octombrie, rezultă 44 de 
tone lunar colectate, şi aici vorbim de deşeuri reziduale, taxele aferente 
colectării, transportului şi staţiei de transfer, ar veni 5,86 lei/persoană pentru 
anul 2019 şi 6,40 lei pentru anul 2020, după majorarea contribuţiei la 
economia circulară. Nu cred că ar fi o sumă extraordinară. Problema este 
alta. Din regulamentul de instituire a taxei, am văzut cumva că UAT este 
obligată cumva să accepte cantităţile confirmate de către ADI, fără ca 
Primăria să aibe vreun reprezentant, care să confirme efectiv care a fost 
cantitatea. 
d-nul Luca: ADI este delegată. Cantităţile le primim şi de la operatorul de 
colectare şi de la cel de transfer. 
d-nul consilier Bogdan: Eu aş delega un angajat al Primăriei care să 
verifice efectiv cantităţile. 
d-nul consilier Lihor: Care cantităţi se iau de bune, cele de la operator sau 
de la transfer? 
d-nul Luca: Trebuie să fie la fel, ce transmite operatorul cu ceea ce 
raportează cel de la transfer. 
d-na Barbu: La factură vom anexa şi bonurile de cântar. Dumneavoastră le 
vedeţi şi de la unii şi de la alţii. 
d-nul consilier Bogdan: Eu aş dori ca în momentul în care e încărcată 
maşina, un reprezentant al Primăriei, să meargă la cântar. Asta poate fi 
reglementată la noi intern şi nu cred că încurcă niciunul din operatorii 
implicaţi. Aspectul acesta dacă îl asimilăm cu o altă situaţie, Primăria nu 
plăteşte nici o lucrare până nu verifică, măsoară şi face recepţia respectivă. 
Tot aşa şi aici. 
d-nul consilier Bogdan: La noi va mai exista o problemă. Nu am 
certitudinea că banii vor fi recuperaţi de la cele 3912 persoane, astfel încât să 
ne putem păstra la valoarea de 6 lei/persoană. Asta este o problemă internă, 
de asta am fost noi atât de rezervaţi. Dacă în anul 2017, când s-au completat 
declaraţiile de impunere, erau făcute la modul serios, astăzi nu mai aveaţi 
probleme. 
d-nul viceprimar: Numărul de persoane au fost luate de la Direcţia de 
statistică. 
d-nul Luca: Asta este o problemă. Peste tot în ţară pe unde am fost, ca un 
serviciu să funcţioneze, trebuie taxă. 
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d-nul consilier Bogdan: În regulament mai scrie un aspect. Pentru 
deşeurile abandonate pe domeniul public, tarifele colectării şi transportului 
vor fi suportate de la bugetul local. Trebuie să reglementăm la nivel local 
fapul că Primăria are obligaţia să depisteze pe cel care le-a aruncat şi să îi 
aplice o amendă, inclusive taxele aferente, pe care le-a suportat Primăria. 
d-na Barbu: Noi am trimis un model. Dacă consideraţi că îl puteţi modifica 
mai bine, o puteţi face. 
d-nul consilier Bogdan: Asta înseamnă să venim cu o modificare sau 
completare, peste o lună sau două, când aprobăm taxa pe anul 2020. 
d-nul preşedinte Fruja: Dacă în hotărâre vom modifica data, va trebui şi în 
Regulament să fie aceeaşi dată, fiindcă acolo apare data de 01.01.2020. 
d-nul consilier Bogdan: A fost completat de către d-na secretar, neştiindu-
se data. Regulamentul va fi actualizat cu aceeaşi dată, respectiv 01.12.2019. 
d-nul consilier Bogdan: La utilizatorii non-casnici care refuză încheierea 
contractului, cum stabilim noi suma, în baza a ce? 
d-nul Luca: Aveţi pârghii, nu le mai daţi autorizaţii de funcţionare. 
d-nul consilier Bogdan: Dar deşeurile tot trebuie ridicate. 
d-nul viceprimar: Aceştia sunt obligaţi prin lege să aibă contract, că vine 
Garda de Mediu şi îi amendează. 
d-nul consilier Bogdan: Aici ar trebui stabilită taxa/tonă. Propun 520/tonă. 
d-nul consilier Bogdan: Până la următoarea hotărâre de consiliu când vom 
aproba tarifele pentru anul 2020, ar trebui să aveţi deciziile de impunere. Nu 
lăsaţi la aprecierea omului, să vină omul să depună decizia, că nu o s-o 
depună. Mai bine vă duceţi pe acasă pe la fiecare om. Nu vor veni în 30 de 
zile şi iar vom avea probleme cu gunoiul. 
d-nul consilier Bogdan: Să fie consemnate în procesul verbal discuţiile pe 
care le-am avut cu cei de la ADISIGD şi în luna decembrie indiferent că va fi 
şedinţa pe sfârşitul anului, să fie iniţiat proiectul de HCL privind aprobarea 
taxei speciale de salubrizare pentru anul 2020. 
d-nul preşedinte Fruja supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările 
propuse, respectiv: 

- Se aprobă, începând cu data de 01.12.2019, taxa specială de 
salubrizare în sarcina utilizatorilor casnici, conform ”Regulamentului de 
instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în cuantum de 6 
lei/persoană/lună; 

- Se instituie, taxa specială de salubrizare datorată de Utilizatorii non-
casnici ai serviciului de salubrizare care refuză încheierea contractelor 
de prestări servicii cu operatorul Consult Soc Centrum S.R.L., în 
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cuantum de 520 lei/tonă, acesta fiind aprobat cu 10 voturi pentru 
(Barna, Bogdan, Capra, Ciobotă, Dudaş, Fruja, Groza, Pocioian, 
Rus, Sodinca) şi o abţinere(Lihor), devenind astfel Hotărârea 
nr.87. 

 
 
5.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI 
LOCAL AL COMUNEI ŞIMAND. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
d-na Fruja prezintă raportul întocmit.  
d-na Fruja: Încă nu am primit o notă de fundamentare de la Clubul sportiv 
Şimand. Sper să cheltuie banii cum trebuie şi să nu avem probleme. 
d-na Fruja: Mai am o notă de fundamentare depusă astăzi de către Şcoala 
Gimnazială Şimand, în care nu doresc suplimentarea bugetului, dar doresc 
modificări între aliniate, respectiv rectificarea pentru plata materiale pentru 
reparaţii curente la Grădiniţa PN1 şi Şcoala Primară Şimandul de Sus, la 
copertine, efectuarea de reparaţii la sistemele de supraveghere video la 
Grădiniţa PN2 şi Şcoala Primară Şimandul De Jos, achiziţionarea a 2 buc 
televizoare la şcolile primare, achiziţionarea de componente IT, şi plata unor 
facturi existente sau care se vor primi în lunile noiembrie şi decembrie. 
d-nul consilier Bogdan: Pe mine nu mă surprinde faptul că este foarte 
artistic redactată nota de fundamentare. Nu ştiu când a avut loc şedinţa 
Consiliului de administraţie, eu nu am participat la aşa ceva. Toată cinstea că 
au reuşit ca la sfârşitul anului să achiziţioneze, tot ceea ce şi-au propus şi să 
mai rămână şi cu bani. Dar asta nu înseamnă că cineva trebuie să speculeze 
şi să ia banii de la ei, să facă altceva ce ţine de ei. Părerea mea că trebuiau 
făcute de către  Primărie copertinele, nicidecum şcoala.                
d-nul viceprimar: Noi nu mai avem bani. 
d-na Fruja: Acolo nu s-a luat o copertină, s-au luat nişte materiale, eu nu 
pot să înregistrez copertina la investiţii. Trebuie modificată nota de 
fundamentare cu materiale copertină. 
d-nul consilier Bogdan: Pe noi în Consiliul local nu ne interesează tabelul 
cu plus şi minus, ne interesează suma. Ştiţi că la Grădiniţa PN 2 au fost furate 
laptop-urile. Acolo trebuie cumpărate 3 laptop-uri. Nu au fost găsiţi bani 
pentru aşa ceva. 
d-nul consilier Bogdan: La Grădiniţa PN2 s-au făcut copertine din bugetul 
local, fără să afecteze bugetul care a fost alocat la şcoală, şi celelealte cadre 
didactice au putut să îşi facă treaba. Acuma procedăm invers. Când mai avem 
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bani la şcoală, îi băgăm în copertinele de aici şi defavorizăm pe ceilalţi de 
dincolo. Propun să luăm de la sport, să dăm la copertine şi să îşi cumpere 
laptop-uri în loc la alea ce au fost furate. 
d-nul preşedinte Fruja: Atunci luăm de la sport şi îi trecem la copertine? 
d-nul consilier Bogdan: Da. 
d-nul preşedinte Fruja: Cât sunt copertinele? 
d-na Fruja: 6000 lei. 
d-nul preşedinte Fruja: Supun la vot să luăm 6000 lei de la sport şi să îi 
trecem la copertine. Se supune la vot şi se aprobă cu 11 voturi pentru 
(Barna, Bogdan, Capra, Ciobotă, Dudaş, Fruja, Groza, Lihor, 
Pocioian, Rus, Sodinca). 
d-nul consilier Dudaş: Eu şi d-nul consilier Capra ne abţinem la pct. b din 
raportul de specialitate referitor la majorarea cap. 61.02.10 – ordine publică. 
d-nul preşedinte Fruja supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările 
propuse, acesta fiind aprobat cu 11 voturi pentru (Barna, Bogdan, Capra, 
Ciobotă, Dudaş, Fruja, Groza, Lihor, Pocioian, Rus, Sodinca), 
devenind astfel Hotărârea nr.88. 
d-nul preşedinte Fruja: Până la şedinţa viitoare pentru banii care rămân la 
sport să aducă acte doveditoare. 
6.DIVERSE. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
d-nul consilier Bogdan: Nu până la şedinţa viitoare. Cât mai repede. 
d-nul consilier Bogdan: Ce ştiţi în legătură cu licitaţia pentru capela? 
d-nul viceprimar: S-au înscris 5 firme. 
d-nul preşedinte Fruja: Sunt 3 lideri de ofertă şi 2 terţi susţinători. 
d-nul consilier Bogdan: După ce se încheie şi se stabileşte câştigătorul, 
dacă unul dintre ei face contestaţie, bănuiesc că nu se mai poate pune în 
aplicare ordonanţa din vară, iar excedentul să treacă la bugetul de stat. Asta 
ar trebui să dea de gândit. 
d-na Fruja: Nu are cum să treacă, din moment ce este o licitaţie în curs. 
d-nul consilier Bogdan: Atunci asta trebuie finanţată până la sfârşitul 
anului.  
d-nul consilier Lihor: Data trecută la şedinţă am întrebat ce se întâmplă cu 
calea de la Adi Bânci. Trebuie rezolvată cumva. Ştiu că în Şimand sunt multe 
becuri lipsă. S-au pus pentru Zilele Şimandului cele 3 corpuri mari. Chiar e 
nevoie de ele să fie permanent aprinse? 
d-na consilier Rus: Trecerea de pietoni de lângă magazinul Ideal este 
foarte prost iluminată. 



9 

 

     Epuizându-se punctele de pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă 
încheie lucrările şedinţei extraordinare din data de 18.11.2019, drept pentru 
care am încheiat prezentul proces-verbal. 
 
 
      Preşedinte de şedinţă,         Avizat de legalitate, 
   Fruja Gheorghe                 Secretar general  

          Brîndaş Lavinia 


