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PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL ŞIMAND DIN 
DATA DE 18.04.2019. 

 
Încheiat azi, 18.04.019, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Şimand, convocată 

prin Dispoziţia Primarului nr.106/12.04.2019. 
 

ORDINE DE ZI: 
 

La şedinţă sunt prezenţi 13 consilieri din cei 13 în funcţie. La şedinţă participă domnul 
Primar Dema Florin-Liviu, doamna secretar Brîndaş Lavinia, doamna șef birou financiar-
contabil Fruja Monica, domnul Bold Marius, consilier personal al primarului.  Mai participă: 
preot Gosta Gabriel, profesor Mărcuş Daniel, Goilean Dorina, Dobre Adelin, Cergan Mircea, 
Ruszka Ioan. 
Preşedinte de şedinţă este domnul Barna Lionel. 
 
1.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORDINII DE ZI A ŞEDINŢEI 
ORDINARE DIN DATA DE 18.04.2019. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
2.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROCESULUI-VERBAL AL 
ŞEDINŢEI ORDINARE DIN DATA DE 26.03.2019. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
3.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND REVOCAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL 
NR.12/28.02.2019, 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 
4.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND  APROBAREA MODIFICĂRII/ COMPLETĂRII 
HCL NR. 40/14.06.2013, PRIN CARE A FOST APROBAT  REGULAMENTUL PENTRU 
ACORDAREA TITLULUI DE “CETĂŢEAN DE ONOARE” AL COMUNEI ŞIMAND. 
INIŢIATOR, CONSILIER LOCAL BOGDAN PETRU 
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR.5 DIN 30.01.2018 
PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXEI LA HCL NR.121/28.11.2017, 
PRIVIND STABILIREA TARIFELOR DE BAZĂ PE METRU PĂTRAT PENTRU 
ÎNCHIRIEREA SPAŢIILOR CU ALTĂ DESTINAŢIE DECÂT LOCUINŢĂ ŞI A 
TERENURILOR APARŢINÂND DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI 
ȘIMAND. 
INIŢIATOR, CONSILIER LOCAL BOGDAN PETRU 
6.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PRIVIND APROBAREA ACTULUI ADIŢIONAL 
NR. 8/2019 LA ACTUL CONSTITUTIV ŞI LA STATUTUL ASOCIAŢIEI DE 
DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ APĂ CANALIZARE JUDEŢUL ARAD. 
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. 
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INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII PRIN LICITAŢIE 
PUBLICĂ A TERENULUI ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 305079 ȘIMAND NR.TOP 305079, ÎN 
SUPRAFAȚĂ DE 1934 MP. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
9.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII PRIN LICITAŢIE 
PUBLICĂ A TERENULUI ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 305083 ȘIMAND NR.TOP 305083, ÎN 
SUPRAFAȚĂ DE 1004 MP. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
10.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII PRIN LICITAŢIE 
PUBLICĂ A IMOBILULUI ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 305078 ȘIMAND CU NR.  TOP 
305078, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 93,15 MP. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
11. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND  REVOCAREA HOTĂRÂRII NR.85 DIN 
28.11.2018 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, CONSILIER LOCAL BOGDAN PETRU 
12.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND  APROBAREA MODIFICĂRII / COMPLETĂRII  
HCL NR. 45 DIN DATA DE 18.06.2018 PRIVIND APROBAREA CONSTRUIRII 
CAPELEI MORTUARE ÎN CIMITIRUL ORTODOX ŞIMANDUL DE JOS, COMUNA 
ŞIMAND, JUDEŢUL ARAD,  PE TERENUL APARŢINÂND PAROHIEI ORTODOXE 
ŞIMAND IDENTIFICAT PRIN C.F. / NR. TOPOGRAFIC 303654. 
INIŢIATOR, CONSILIER LOCAL BOGDAN PETRU 
13.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL AL 
COMUNEI ȘIMAND PE ANUL 2019. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
14.DIVERSE. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
 
1.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORDINII DE ZI A ŞEDINŢEI 
ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL ŞIMAND DIN DATA DE 18.04.2019. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN LIVIU 
d-nul președinte Barna: D-nul consilier Bogdan retrage de pe ordinea de zi proiectul de 
hotărâre care se regăsește la pct.11 pe ordinea de zi, și anume, proiectul de hotărâre privind 
REVOCAREA HOTĂRÂRII NR.85 DIN 28.11.2018 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 și 
propune introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea 
REVIZUIRII  INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI  OBIECTIVULUI DE 
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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, APROBAŢI PRIN HCL NR. 85 / 28.11.2018. 
 
D-nul președinte Barna:Supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu acest proiect de 
hotărâre și propun ca acest proiect să fie trecut la pct.11 pe ordinea de zi. Se aprobă cu 13 
voturi pentru (Barna,Bodnariu, Bogdan, Capra, Ciobotă, Dudaș, Fruja,Groza, Lihor, Neamţi, 
Pocioian, Rus, Sodinca)  suplimentarea ordinei de zi cu PROIECTUL DE HOTĂRÂRE 
PRIVIND APROBAREA REVIZUIRII  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, APROBAŢI PRIN HCL NR. 85 / 28.11.2018. 
D-nul preşedinte Barna supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi, 
aceasta fiind aprobată cu 13 voturi pentru(Barna, Bodnariu, Bogdan, Capra, Ciobotă, Dudaș, 
Fruja,Groza, Lihor, Neamţi, Pocioian, Rus, Sodinca), devenind astfel Hotărârea nr. 22. 
2.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROCESULUI-VERBAL AL 
ŞEDINŢEI ORDINARE DIN DATA DE 26.03.2019. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
D-nul preşedinte Barna supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind aprobat cu 12 voturi 
pentru(Barna,Bodnariu, Bogdan, Capra, Ciobotă, Dudaș, Fruja,Groza, Lihor, Neamţi, Pocioian, 
Rus) şi o abţinere( Sodinca), devenind astfel Hotărârea nr. 23. 
3.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND REVOCAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL 
NR.12/28.02.2019, 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 Bodnariu: Avizul comisiei economice este favorabil. 
D-nul consilier Bogdan: Și comisia juridică a acordat aviz favorabil. 
D-nul preşedinte Barna supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind aprobat cu 13 
voturi pentru(Barna,Bodnariu, Bogdan, Capra, Ciobotă, Dudaș, Fruja,Groza, Lihor, Neamţi, 
Pocioian, Rus, Sodinca), devenind astfel Hotărârea nr. 24. 
4.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND  APROBAREA MODIFICĂRII/ COMPLETĂRII 
HCL NR. 40/14.06.2013, PRIN CARE A FOST APROBAT  REGULAMENTUL PENTRU 
ACORDAREA TITLULUI DE “CETĂŢEAN DE ONOARE” AL COMUNEI ŞIMAND. 
INIŢIATOR, CONSILIER LOCAL BOGDAN PETRU 
d-nul președinte Barna: Avizul comisiei de cultură este favorabil. 
d-nul consilier Bogdan: Proiectul de hotărâre survine ca urmare a solicitării d-lui preot 
paroh Gosta, pentru acordarea unui titlu de cetățean de onoare. Am discutat cu d-na 
secretar, cel mai corect ar fi ca proiectul respectiv să stea la transparență, perioadă în care 
se pot completa documentele necesare, prevăzute de Regulamentul de acordare a titlului, 
după care să fie pus pe ordinea de zi. Analizând conținutul Regulamentului de acordare a 
titlului de cetățean de onoare, trebuiau stipulate câteva aspecte care limitau acordarea 
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acestui titlu, strict la zilele Șimandului. Nu am făcut altceva decât să dăm posibilitatea ca 
acest titlu să nu fie condiționat. 
D-nul preşedinte Barna supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind aprobat cu 13 
voturi pentru(Barna,Bodnariu, Bogdan, Capra, Ciobotă, Dudaș, Fruja,Groza, Lihor, Neamţi, 
Pocioian, Rus, Sodinca), devenind astfel Hotărârea nr. 25. 
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR.5 DIN 30.01.2018 
PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXEI LA HCL NR.121/28.11.2017, 
PRIVIND STABILIREA TARIFELOR DE BAZĂ PE METRU PĂTRAT PENTRU 
ÎNCHIRIEREA SPAŢIILOR CU ALTĂ DESTINAŢIE DECÂT LOCUINŢĂ ŞI A 
TERENURILOR APARŢINÂND DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI 
ȘIMAND. 
INIŢIATOR, CONSILIER LOCAL BOGDAN PETRU 
D-nul consilier Bogdan:  Ultimele tarife au fost aprobate în luna noiembrie 2017 și ulterior 
completate prin HCL nr.5/30.01.2018. La momentul lunii noiembrie 2017, nu existau tarife 
pentru închiriere de curți-construcții pentru desfășurare de activități economice. S-a revenit 
ulterior. Pe parcursul perioadei, de la data respectivă și până în prezent, s-a constatat  faptul 
că, tariful aprobat pentru închiriere de curți-construcții pentru desfășurare de activități 
economice, este la nivel foarte scăzut și prin prezentul proiect de hotărâre, am căutat am 
majora acest tarif, încât să aducem venituri și la bugetul local. Vechiul tarif  era de 0,03 
euro/mp/lună, propunerea mea este de 0,06 euro/mp/lună. Analizați proiectul, și dacă aveți 
alte propuneri, puteți să veniți cu ele. 
d-nul preşedinte Barna: Dacă mai sunt şi alte propuneri, vă rog să le spuneţi. 
d-nul consilier Bodnariu: Eu cred că se face dreptate. Să primim și ceva bani, dacă tot 
închiriem. 
D-nul preşedinte Barna supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind aprobat cu 13 
voturi pentru(Barna,Bodnariu, Bogdan, Capra, Ciobotă, Dudaș, Fruja,Groza, Lihor, Neamţi, 
Pocioian, Rus,Sodinca), devenind astfel Hotărârea nr.26. 
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ACTULUI ADIŢIONAL NR. 
8/2019 LA ACTUL CONSTITUTIV ŞI LA STATUTUL ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITARĂ APĂ CANALIZARE JUDEŢUL ARAD. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
D-nul preşedinte Barna supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind aprobat cu 13 
voturi pentru(Barna,Bodnariu, Bogdan, Capra, Ciobotă, Dudaș, Fruja,Groza, Lihor, Neamţi, 
Pocioian, Rus,Sodinca), devenind astfel Hotărârea nr.27. 
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 Bogdan: Propun completarea art.1 cu destinația curți construcții. 
D-nul preşedinte Barna supune la vot proiectul de hotărâre,  cu completarea propusă de 
către d-nul consilier Bogdan, acesta fiind aprobat cu 13 voturi pentru(Barna,Bodnariu, 
Bogdan, Capra, Ciobotă, Dudaș, Fruja,Groza, Lihor, Neamţi, Pocioian, Rus,Sodinca) 
devenind astfel Hotărârea nr.28. 
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8. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII PRIN LICITAŢIE 
PUBLICĂ A TERENULUI ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 305079 ȘIMAND NR.TOP 305079, ÎN 
SUPRAFAȚĂ DE 1934 MP.   
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
D-nul preşedinte Barna supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind aprobat cu 13 
voturi pentru(Barna,Bodnariu, Bogdan, Capra, Ciobotă, Dudaș, Fruja,Groza, Lihor, Neamţi, 
Pocioian, Rus,Sodinca) devenind astfel Hotărârea nr.29. 
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII PRIN LICITAŢIE 
PUBLICĂ A TERENULUI ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 305083 ȘIMAND NR.TOP 305083, ÎN 
SUPRAFAȚĂ DE 1004 MP. 
D-nul preşedinte Barna supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind aprobat cu 13 
voturi pentru(Barna,Bodnariu, Bogdan, Capra, Ciobotă, Dudaș, Fruja,Groza, Lihor, Neamţi, 
Pocioian, Rus,Sodinca) devenind astfel Hotărârea nr.30. 
10. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII PRIN LICITAŢIE 
PUBLICĂ A IMOBILULUI ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 305078 ȘIMAND CU NR.  TOP 
305078, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 93,15 MP. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
D-nul preşedinte Barna supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind aprobat cu 13 
voturi pentru(Barna,Bodnariu, Bogdan, Capra, Ciobotă, Dudaș, Fruja,Groza, Lihor, Neamţi, 
Pocioian, Rus,Sodinca) devenind astfel Hotărârea nr.31. 
11. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND  APROBAREA REVIZUIRII  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, APROBAŢI PRIN HCL NR. 85 
/ 28.11.2018. 
INIŢIATOR, CONSILIER LOCAL BOGDAN PETRU 
d-nul consilier Bogdan: Am discutat şi aseară în cadrul şedinţelor pe comisii,      
necesitatea introducerii pe ordinea de zi a acestui proiect de hotărâre. Singurul scop pentru 
care am iniţiat acest proiect de hotărâre, este aducerea în concordanţă cu HCL nr.45/20108, 
prin care s-a aprobat construirea capelei. 
D-nul preşedinte Barna supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind aprobat cu 13 
voturi pentru(Barna,Bodnariu, Bogdan, Capra, Ciobotă, Dudaș, Fruja,Groza, Lihor, Neamţi, 
Pocioian, Rus,Sodinca) devenind astfel Hotărârea nr.32. 
12.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII/ COMPLETĂRII  
HCL NR. 45 DIN DATA DE 18.06.2018 PRIVIND APROBAREA CONSTRUIRII 
CAPELEI MORTUARE ÎN CIMITIRUL ORTODOX ŞIMANDUL DE JOS, COMUNA 
ŞIMAND, JUDEŢUL ARAD,  PE TERENUL APARŢINÂND PAROHIEI ORTODOXE 
ŞIMAND IDENTIFICAT PRIN C.F. / NR. TOPOGRAFIC 303654. 
INIŢIATOR, CONSILIER LOCAL BOGDAN PETRU 
d-nul consilier Bogdan: Aşa cum ştim, în cadrul şedinţei de astăzi se discută bugetul 
pentru anul 2019. În cuprinsul HCL nr.45/2018, prin care s-a aprobat construirea capelei 
mortuare, se făcea trimitere la bugetul aferent anului 2018. Am considerat necesar a fi pusă 
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în concordanţă şi hotărârea respectivă, cu hotărârea prin care se aprobă bugetul pe anul 
acesta. 
D-nul preşedinte Barna supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind aprobat cu 13 
voturi pentru(Barna,Bodnariu, Bogdan, Capra, Ciobotă, Dudaș, Fruja,Groza, Lihor, Neamţi, 
Pocioian, Rus,Sodinca), devenind astfel Hotărârea nr.33. 
13.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL AL 
COMUNEI ȘIMAND PE ANUL 2019. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
d-nul preşedinte Barna: În bugetul pe anul 2019, am primit şi o sumă de 100.000 lei de la 
CJA şi vreau să le mulţumim pe această cale. 
d-nul preşedinte Barna: Având în vedere că am discutat aseară pe comisiii proiectul de 
buget, doriţi ca d-na Fruja să dea citire raportului privind aprobarea bugetului sau începem 
să mergem pe capitole? 
d-nul consilier Bogdan: Eu aş propune un aspect. Aseară timp de 2 ore jumate, am 
aprofundat raportul de specialitate, de la început până la sfârşit, pe fiecare punct în parte.  Nu 
ştiu dacă consideraţi necesar încă o dată să îl mai citim, în condiţiile în care am şi formulat un 
amendament în sensul acesta şi efectiv colegii care au anumite nelămuriri, să discute strict 
pe problema pe care o au. Cum consideraţi dumneavoastră. 
d-nul consilier Ciobotă:  Se dă citire amendamentului, vedem ce a mai rămas şi discutăm. 
d-nul preşedinte Barna: D-nul consilier Bogdan va da citire amendamentului.  
d-nul consilier Bogdan: Aseară la şedinţa pe comisii, colegii consilieri care au participat, şi-
au exprimat acordul pentru întocmirea acestui amendament, la care o să îi dau citire. 
Amendament: 

 

Prin prezenta consilierii locali din cadrul Consiliului Local al comunei Şimand, menţionaţi 
mai jos, întruniţi la data de 17.04.2019 la sediul Primăriei comunei Şimand, în vederea 
desfăşurării şedinţelor pe comisii Juridică, Economică şi Cultură, după anal izarea 
conţinutului Proiectului de HCL privind aprobarea bugetului pe anul 2019, de comun acord, 
formulăm următoarele AMENDAMENTE la acest proiect: 
 
I. La Cap 51.02 Autorităţi publice  - bunuri şi servicii propunem următoarele: 
1. Pentru lucrări de reparaţii curente la Şcoala I - IV Şimandul de Jos, propunem suma de 
165.000 lei în loc de 150.000 lei aşa cum s - a propus iniţial prin proiectul de HCL, 
diferenţa de 15. 000 lei provenind de la lucrările de reparaţie curentă clădire cu Poşta 
unde a fost propusă iniţial suma de 70.000 lei şi care ulterior, în urma diminuării, va fi de 
55.000 lei. 
d-nul consilier Bogdan: Credeţi că este important să votăm pentru fiecare apect din 
regulament, sau îl votăm la grup? 
d-nul consilier Ciobotă: La grup. 
2. Pentru lucrări de servicii aviochimice, propunem suma de 35.000 lei în loc de 30.000 lei, 
diferenţa de 5.000 lei provenind de la diminuarea sumei propuse iniţial de 25.000 lei 
pentru procurat aparat sudură, 3 bucăţi motocoase şi o maşină de tuns iarba, unde va 
rămâne 15.000 lei iar cealaltă diferenţă de 5.000 lei va fi alocată pentru lucrări de realizare 
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de plăci betonate sub rastelele de biciclete de la cele 2 Şcoli I - IV şi de la Şcoala 
Gimnazială. 
II. La Cap 51.02 Autorităţi publice - cheltuieli de capital propunem 
următoarele: 
1. Pentru executat gard grădiniţa PN 2 suma de 50.000 lei în loc de 60.000 lei, diferenţa 
de 10.000 lei urmând a fi alocată pentru construirea capelei, în completarea la suma de 
600.000 lei de la acelaşi capitol şi sub capitol, suma finală / total capitol urmare a acestei 
propuneri, rămânând la aceiaşi valoare şi anume 2.930.700 lei. 
 
III. La Cap 67.02 Cultură  - alte cheltuieli, propunem următoarele: 
1. Pentru sprijin financiar culte religioase, în loc de suma de 75.000 lei din proiectul de 
HCL, propunem ca suma de 20.000 lei să fie alocată pentru cultul religios ortodox în 
vederea tencuirii la exterior a Bisericii iar diferenţa de 55.000 lei să fie alocată pentru 
construirea capelei, în completarea la suma de 610.000 lei compusă din suma de 600.000 
lei prevăzută iniţial la care se adaugă suma de 10.000 lei diminuată de la lucrarea executat 
gard grădiniţă PN 2, suma pentru capelă ajung astfel la valoarea de 665.000 lei  
 
IV. La Cap 67.02 Cultură  - cheltuieli de capital propunem următoarele: 
1. Pentru sistem de supraveghere parc central a fost prevăzută prin proiectul de HCL, 
suma de 50.000 lei. Consilierii, iniţiatori ai prezentului amendament, propun eliminarea din 
proiect a aceste lucrări şi redistribuirea sumei de 50 .000 lei pentru alte lucrări astfel : 
 - 15.000 lei pentru lucrări de reparaţii mobilier şi complexe joacă parc central şi 
întreţinere/ plantare flori. 
- 5.000 lei pentru achiziţionare / montare parapeţi de siguranţă, acolo unde este cazul, pe 
străzile asfaltate din Şimand. 
- 30.000 lei pentru construirea capelei, în completarea sumei de 665.000 lei, suma pentru 
capelă ajung astfel la valoarea de 695.000 lei. 
 
V. La Cap 84.02 străzi şi drumuri, propunem următoarele: 
 
1. Pentru procurat coşuri de gunoi stradale, suma de 15.000 lei să fie utilizată pentru  
coşuri de  gunoi dar de tip metalic. 
2. Pentru lucrări de reparaţii trotuare prin betonare, suma pe care o propunem este de 
90.000 lei în loc de 150.000 lei, diferenţa de 60.000 lei să fie completată la suma de 
695.000 lei propusă pentru construirea capelei, în final suma totală pentru capelă, 
ajungând la valoarea de 755.000 lei. 
d-nul preşedinte Barna supune la vot amendamentul la proiectul de HCL privind 
aprobarea bugetului pe anul 2019, acesta fiind aprobat cu 13 voturi pentru(Barna,Bodnariu, 
Bogdan, Capra, Ciobotă, Dudaș, Fruja,Groza, Lihor, Neamţi, Pocioian, Rus). 
d-nul consilier Lihor: Ţin să mulţumesc colegilor şi tuturor care aţi fost de acord pentru 
iniţiativa mea, de a susţine cultul ortodox, de a ne pune în rând cu lumea şi de a merge mai 
departe în interesul şi în folosul comunităţii. 
d-nul preşedinte Barna: După cum am discutat şi în şedinţa pe comisii, voi da citire doar 
acelor lucrări asupra cărora am avut unele neclarităţi. 
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Cap 51.02 - Autorități publice  - cheltuielile au fost estimate la suma de 3.075.700 
lei din care: 
-lucrări de reparații curente exterior și interior primărie -30.000 lei - 13 voturi pentru 
d-nul preşedinte Barna: Domnule Primar, vă rog să ne explicaţi ce anume doriţi să faceţi 
la clădirea Primăriei. 
d-nul Primar: Ştiţi că Primăria a fost renovată. Până la urmă a trebuit să plătim ceea ce noi 
nu am bugetat. Dorim să renovăm partea din spate, şi să zugrăvim interiorul. 
-reparații curente gard Grădinița PN1-25.000 lei - 13 voturi pentru(Barna,Bodnariu, Bogdan, 
Capra, Ciobotă, Dudaș, Fruja, Groza, Lihor, Neamţi, Pocioian, Rus, Sodinca).  
d-nul consilier Neamţi: Eu personal am fost la grădiniţă, să văd ce trebuie reparat la acel 
gard. Ştiu că a fost efectuat anul trecut. Nu am văzut să necesite vreo reparaţie. 
d-nul viceprimar Sodinca: Trebuie tencuit. 
d-nul consilier Neamţi: Una este tencuire, alta este reparaţie. 
d-na Fruja: Tot la reparaţii intră. 
d-nul consilier Groza: Eu zic să nu mai punem nici un ban acolo, pentru că au fost bagaţi 
destui bani. 
d-nul consilier Neamţi: Anul trecut când s-a discutat despre acel gard, ştiţi că noi am 
discutat cum să se facă acel gard, până la urmă s-a făcut cum s-a făcut,banii pe care       i-
am alocat noi trebuiau să ajungă şi de tencuială. Acuma vi-am făcut eu necesarul de material 
la tencuit, şi este o diferenţă enormă, de la câţi bani au fost alocaţi, la cât necesar s-a făcut. 
Dacă vreţi cu 10.000 lei manoperă+material, sunt de acord. 
d-nul consilier Fruja: Vreau să întreb dacă în aceşti 10.000 lei ai luat în calcul şi dările la 
stat, salarii, absolut tot. 
d-nul consilier Neamţi: Da. 
d-nul consilier Lihor: Ţin minte că anul trecut când am discutat despre gard eu am fost cel 
care a propus d-nului Primar să îl renovăm cât de repede putem, să nu  fie probleme pentru 
începerea anului şcolar cu copii, cu animalele. Am venit cu idea ca să îl facem cu plasă 
sudată. După aceea, cineva a zis tablă, pentru că doamnele vor să facă copii graffiti , şi în 
final s-a făcut din piatră. Gardul acela trebuie terminat. 
d-nul preşedinte Barna supune la vot aprobarea sumei de 25.000 lei pentru reparații 
curente gard Grădinița PN1 şi se aprobă cu 12 voturi pentru (Barna,Bodnariu, Bogdan, Capra, 
Ciobotă, Dudaș, Fruja, Lihor, Neamţi, Pocioian, Rus, Sodinca) şi o abţinere(Groza).  
-procurat secții de vot și urne pentru cele 3 secții de votare -12.000 lei  
d-nul consilier Lihor: De ce discutăm despre urne? Nu avem momentan urne?Decât urnele 
alea, mai bine facem o stradă sau asfaltăm ceva – se supune la vot şi se aprobă cu 10 voturi 
pentru (Barna,Bodnariu, Bogdan, Capra, Dudaș, Fruja, Groza, Neamţi, Pocioian, Sodinca) şi 3 
abţineri(Cobotă, Lihor, Rus). 
Cap 67.02 Cultura - cheltuielile au fost estimate  la suma de 208.000 lei din care: 
d-nul Primar: Având în vedere că referitor la sumele care au fost acordate pentru     O.N.G-
uri există un dosar penal, propun ca până la soluţionarea acestui dosar penal să nu mai 
alocăm bani pentru O.N.G.-uri, adică la formaţiile de dansuri. 
d-nul consilier Capra: Cine a făcut plângere împotriva cui? 
d-nul Primar: D-nul Şimon împotriva Junilor Şimăndani. După ce se soluţionează acest 
dosar, putem face rectificare bugetară. Dumneavoastră decideţi. 
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d-nul preşedinte Barna supune la vot propunerea d-nului Primar şi se aprobă cu 13 voturi 
pentru (Barna,Bodnariu, Bogdan, Capra, Ciobotă, Dudaș, Fruja, Groza, Lihor, Neamţi, 
Pocioian, Rus, Sodinca). 
d-nul consilier Lihor: Chiar dacă există un dosar penal, d-na Monica Mureşan ar dori să ne 
spună ceva. Pe când va fi posibilă finanţarea a ceea ce doreşte dânsa. 
d-na Monica Mureşan: Nu mă deranjează foarte tare că nu primim bani pe ONG-uri, eu 
oricum banii pe care îi primeam am vrut să îi investesc în sala mică, pentru că şi eu fac 
repetiţii aici. Aş fi vrut să achiziţionez nişte oglinzi ca să avem şi noi o sală ca lumea de 
repetiţii şi să ne punem 2 panouri pe care să ne expunem realizările noastre.  
d-na Fruja: Astea intră la dotări la noi şi le prevedem la cap.67.02. 
-45.000 lei pentru asociații sportive de pe raza comunei Şimand –  
d-nul Primar: Ştiţi foarte bine că pe lângă banii pe care i-am dat la asociaţia sportivă, în 
fiecare an, atât cât am putut, 40% a fost suportat de către d-nul Cordoş Daniel cu societatea 
sa. Din câte am înţeles dânsul s-a retras sau vrea să se retragă şi d-nul Mărcuş făcând 
bugetul, o să vă spună de câţi bani au nevoie. 
d-nul  Mărcuş: Am avea nevoie de 80.000 lei numai pentru indemnizaţia de efort. Vreau să 
vă spun că la ora actuală, am plătit din buzunarul meu arbitrajele la copii junori şi am 
asigurat transportul. Noi am vrut să facem proiectul să treacă această echipă seniorii, juniorii 
şi copii, pe Primărie. Noi am avut 7 competiţii într-o singură asociaţie. Eu la minifotbal nu dau 
indemnizaţie de efort, doar o masă, sau un suc. Nu ştiu cât o să mai pot face lucrul acesta. O 
fac din plăcere. 
d-nul preşedinte Barna supune la vot suma de 45.000 lei pentru asociaţii sportive şi se 
aprobă cu 13 voturi pentru(Barna,Bodnariu, Bogdan, Capra, Ciobotă, Dudaș, Fruja, Groza, 
Lihor, Neamţi, Pocioian, Rus, Sodinca). 
d-nul consilier Dudaş: D-na secretar, vă rog să menţionaţi în procesul verbal faptul că la 
cap. 61.02. eu şi d-nul consilier Capra ne abţinem iar la cap.51.02 se abţine d-nul consilier 
Fruja. 
d-nul preşedinte Barna: Referitor la consumul lunar de carburant. Aseară, la întrunirea pe 
comisii, am stabilit că majorăm consumul lunar la 250 l carburant pentru maşina primăriei.  
d-nul consilier Bogdan: O singură doleanţă am avut. Angajaţii să meargă însoţiţi la bancă 
şi cu maşina Primăriei. 
d-nul preşedinte Barna supune la vot majorarea consumului lunar de carburant la 250 l şi 
se aprobă cu 13 voturi pentru(Barna,Bodnariu, Bogdan, Capra, Ciobotă, Dudaș, Fruja, Groza, 
Lihor, Neamţi, Pocioian, Rus, Sodinca). 
d-nul preşedinte Barna: Propun alocarea sumei de 15.000 lei pentru introducerea 
instalaţiei de gaz Cămin Cultural Şimand şi 35.000 lei pentru extindere de gaz în comună.  
Se supune la vot şi se aprobă 13 voturi pentru(Barna,Bodnariu, Bogdan, Capra, Ciobotă, 
Dudaș, Fruja, Groza, Lihor, Neamţi, Pocioian, Rus, Sodinca). 
D-nul preşedinte Barna supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind aprobat cu 12 
voturi pentru(Barna,Bodnariu, Bogdan, Capra, Ciobotă, Dudaș, Fruja,Groza, Lihor, Neamţi, 
Pocioian, Rus)şi o abţinere(Rus), devenind astfel Hotărârea nr.34. 
14. DIVERSE. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
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d-nul preot Gosta: Pentru noi, tot ceea ce vreţi dumneavoastră să faceţi este o prioritate. 
Vrem să faceţi capela, am luptat pentru ea, înţeleg că este nevoie şi de o alocare mai mare 
de bani, pentru ca să iasă în cele din urmă un lucru bun. Nu cred că vă vor condamna 
şimăndanii că aţi pus nişte bani în plus, în clipa în care vor vedea un lucru bun făcut. Ştiţi 
prea bine câte discuţii sunt legate de cealalată capelă.În ceea ce priveşte ajutorul pentru 
biserică, mulţumesc că ne-aţi alocat anul acesta bani. Într-adevăr anul acesta este un an 
important pentru noi, că avem centenarul de la moartea preoţilor martiri, avem câteva 
evenimente pe care le organizăm în anul acesta şi sigur că şi aspectul bisericii contează. 
Sperăm ca până la evenimentul pe care îl vom avea în iunie, dacă ne-aţi acordat această 
sumă, probabil că noi vom merge mai departe şi vom termina biserica, nu vom rămâne doar 
la stadiul de tencuială. 
d-nul Primar: În primul rând vreau să vă mulţumesc pentru faptul că am votat acest buget, 
pentru că aţi demonstrat că vreţi binele comunei Şimand şi aţi căzut de comun acord  în 
toate. Tot timpul am afirmat că toate investiţiile care se fac în comună, nu sunt meritul 
Primarului sau a viceprimarului, ci a tuturor, începând cu angajaţii Primăriei, şi continuând cu 
dumneavoastră, cu mine şi d-nul viceprimar. 
d-nul consilier Lihor: Continui dacă îmi permiteţi, discursul d-nului preot Gosta. Rămân tot 
la subiectul biserică. D-nul Primar, am rugămintea dacă credeţi că se va putea, cel târziu 
când vom implementa proiectele europene pentru drumuri, pământul  care se va lua de pe 
drumuri, am putea duce câteva remorci, în spatele bisericii. 
d-nul consilier Bogdan: Am o singură doleanţă. Să urgentaţi, dacă se poate, plăcile alea 
de beton la şcoli, să punem rastele, să nu se încheie perioada de vară şi să nu punem 
rastelele. Le avem la şcoală şi ar trebui să le punem. 
d-na consilier Rus: Am primit o sugestie de la Jurcă Petru. Este foarte necăjit. Are pământ 
aproape de gunoiul din pustă.  
d-nul Primar: O vom rezolva. 
d-nul preşedinte Barna: Aş mai avea şi eu o problemă. Referitor la sesizarea lui Ciobanu 
Marius. 
d-nul Primar: Eu vă spun că am căzut într-o situaţie proastă. Are dreptate, s-a intrat la 
dânsul pe proprietate, dar nu e vina mea. Cine a făcut acolo lucrarea, a făcut-o aşa cum a 
făcut-o. 
d-nul consilier Lihor: Eu şi cu d-nul consilier Bodnariu ne-am întâlnit la Primărie cu           
d-nul Ciobanu. Este foarte supărat şi cere să rezolvăm problema. 

Epuizându-se punctele de pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă încheie lucrările 
şedinţei ordinare din data de 18.04.2019, drept pentru care am încheiat prezentul proces-
verbal. 

 
 
Preşedinte de şedinţă,                   Avizat de legalitate, 

         Barna Lionel                 Secretar Brîndaş Lavinia 


