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PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL ŞIMAND DIN DATA DE 
20.12.2021 

 

Încheiat azi, 20.12.2021, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Şimand, 
convocată prin Dispoziţia Primarului nr.245/16.12.2021. 
 

ORDINE DE ZI: 

 

1.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 

2.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORDINEI DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE 
DIN DATA DE 20.12.2021.  

INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 

3.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROCESULUI-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
ORDINARE DIN DATA DE 25.11.2021. 

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 NIVELURILOR IMPOZITELOR ŞI 
TAXELOR LOCALE PE ANUL 2022. 

INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PRELUĂRII ÎN DOMENIUL PUBLIC AL 
COMUNEI ȘIMAND A IMOBILULUI COMPUS DIN „SALĂ DE SPORT CU TRIBUNĂ DE 180 
LOCURI" ȘI TERENUL AFERENT CONSTRUCȚIEI ÎN SUPRAFAȚĂ TOTALĂ DE 3300 M2. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA CUANTUMULUI ȘI A NUMĂRULUI 
BURSELOR ȘCOLARE ACORDATE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT DIN 
COMUNA ȘIMAND PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021-2022. 

INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ A 
IMOBILULUI ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 309515 ȘIMAND CU NR.  TOP 309515 ȘIMAND, ÎN 
SUPRAFAȚĂ DE 67 MP.  
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 

9. DIVERSE. 

INIȚIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
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La şedinţă sunt prezenţi 13 consilieri din cei 13 în funcţie. Participă la şedinţă  d-

nul Primar Dema Florin-Liviu, doamna secretar general Brîndaş Lavinia, d-na Fruja 
Monica, șef birou financiar-contabil, d-na Chiș Codruța, inspector birou financiar-
contabil și d-nul Gencz Andronius, director Școala Gimnazială Șimand. 
Preşedinte de şedinţă este domnul Bogdan Petru. 
1.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 

d-nul consilier Fruja: Propun pe d-nul Bogdan Petru. 
      Se supune la vot propunerea d-lui consilier Fruja, privind alegerea d-lui Bogdan Petru 
ca președinte de ședință pentru următoarele 3 luni și se aprobă cu 13 voturi pentru 

(Andresi, Barna,Bodnariu,Bogdan,Capra,Cristea, Fruja,Haloș, Petrița Ana Maria, Petrița 
Ștefănuț, Rus, Sodinca,Vatamanu), devenind astfel Hotărârea 117. 
 
2.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORDINEI DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE 

DIN DATA DE 20.12.2021.  

INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 

d-nul președinte Bogdan: Înainte de a trece la ordinea de zi, am o singură doleanță, 
respectiv propunere sau recomandare.Nu ar fi fost rău ca pe ordinea de zi să se afle și 
organigrama astăzi, ca apoi să putem veni cu ROF-ul sălii de sport. Știți că nu putem 
angaja administrator până în momentul în care este prevăzut pe organigramă și până ce 
nu va fi elaborat și trecut prin Consiliul local, Reguamentul de organizare și funcționare a 
sălii de sport.Ar fi cazul să facem tot ceea ce ne stă în putință să o deschidem în mod legal 
și să aveți timp până la aprobarea bugetului să faceți și demersuri pentru ocuparea 
postului, respectiv scoaterea la concurs imediat după aprobarea bugetului. Dacă 
tergiversăm organigrama până la buget, e o problemă, se mai amână încă 2 luni. Știți că 
până la aprobarea bugetului nu se poate angaja administrator, chiar dacă transformăm 
un post, fiindcă nu sunt alocați bani pentru postul respectiv și până la aprobarea 
bugetului va trebui desemnat un personal, un salariat din cadrul Primăriei. Domnule 
Primar sunteți de acord cu cele expuse de către mine? 
d-nul Primar: Da. Vizavi de organigramă aș mai avea și eu o propunere. Știți că în 
ședințele trecute am discutat despre a renunța la contractul de asistență juridică și să 
angajăm jurist.Propun să rămânem la contractul de asistență juridică încă un an de zile, 
pentru că procesele pe care le avem s-au amânat și nu știu cât de bun ar fi un jurist să le 
poată duce la bun sfârșit. Asta dumneavoastră hotărâți. 
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d-nul președinte Bogdan: Eu sunt de acord cu propunerea dumneavoastră.Mai mult 
decât atât, dacă vrem un profesionist, poate că ar fi bine postul de consilier juridic să îl 
transformăm în specialist, să fie o persoană pregătită din punct de vedere profesional. 
d-na secretar general: Mai avem o problemă. La ultimul control al Curții de conturi, ne-a 
fost lăsată ca și măsură înființarea postului de auditor. Până în aprilie trebuie înființat în 
organigramă postul de auditor și nu avem decât 3 posturi vacante, 2 la biroul                 
financiar-contabil și postul de consilier juridic. 
d-nul președinte Bogdan: domnule Primar, organigrama se aprobă în fiecare an. De ce să 
nu duceți la sfârșit măsura dispusă de curtea de conturi și anul  viitor dacă considerați 
necesar, să revizuim organigrama. 
d-nul Primar: Sunt de acord. 
d-nul președinte Bogdan: domnule Primar, considerați că putem introduce suplimentar 
pe ordinea de zi proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei? 
d-nul Primar: Da, îl putem introduce pe ordinea de zi. 
d-nul președinte Bogdan: Asta înseamnă că la următoarea ședință să aprobăm și ROF-ul, 
astfel încât după cele 2 HCL, să puteți deschide oficial sala, deservită până la aprobarea 
bugetului de către un angajat al Primăriei. 
d-nul Primar: Sunt de acord. 
 

d-nul Primar propune suplimentarea ordinei de zi cu proiectul de hotărâre privind 
aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului 
comunei Șimand. 
 

d-nul președinte Bogdan:  Urmare a discuțiilor avute, propun să introducem pe 
ordinea de zi, proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii 
al aparatului de specialitate al Primarului comunei Șimand, la pct.9 iar pct. 9 care este 
Diverse, să devină pct.10. 
 
d-nul președinte Bogdan supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea ordinei 
de zi cu suplimentarea propusă de către d-nul Primar și se aprobă cu  13 voturi pentru 

(Andresi,Barna,Bodnariu,Bogdan,Capra,Cristea,Haloș,Petrița Ana Maria, Petrița 
Ștefănuț, Rus, Sodinca,Vatamanu), devenind astfel Hotărârea nr.118. 

3.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROCESULUI-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
ORDINARE DIN DATA DE 25.11.2021. 

INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
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d-nul președinte Bogdan:Dacă vizavi de conţinutul procesului-verbal, aveţi sugestii care 
nu au fost consemnate în procesul-verbal şi pe care le-aţi exprimat data trecută, vă rog să 
le expuneți. 
d-nul președinte Bogdan: La pag.3 din procesul verbal este consemnat următorul 
lucru:Dacă se aprobă suma de 1000 de lei pentru serviciile medicale din nota de 
fundamentare,anul viitor nu veți mai putea merge cu contract de prestări servicii  pe 
asistență medicală. Nu este negativ aici. Dacă se aprobă suma, vor putea merge, ca să nu 
reiasă altceva. 
d-nul președinte Bogdan supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre, acesta fiind 
aprobat cu 13 voturi pentru (Andresi, Barna,Bodnariu,Bogdan,Capra,Cristea, 

Fruja,Haloș, Petrița Ana Maria, Petrița Ștefănuț, Rus, Sodinca,Vatamanu), devenind 

astfel Hotărârea 119. 
 

4.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI 

ŞIMAND. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 

d-nul președinte Bogdan: La majorări, la cap.84.02.20 - străzi, bunuri și servicii cu suma 
de 90.000 lei. Am următoarea întrebare. Noi cât am alocat prin buget pentru lucrări de 
deszăpezire? 
d-na Fruja: 10.000 lei. 
d-nul președinte Bogdan: Din suma de 90.000 lei putem lua tot pentru străzi la servicii 
de deszăpezire? 
d-na Fruja: Se poate. 
d-nul Primar:Propun să luăm 10.000 lei. 
d-nul consilier Barna: Eu mai am propunere. La dispensar ar mai trebui alocați niște 
bani. 
d-nul Primar:Propun să mai alocăm 5000 pentru lucrarea de la dispensar. 
d-na Fruja: Deci din cei 90.000 lei, 10.000 de lei trec la la servicii de deszăpezire iar 5000 
de lei  la lucrarea de la dispensar. Mai rămân 75.000 lei la străzi. 
d-nul Primar: Acuma seara se publică în Monitorul Oficial hotărârea prin care ne-au 
foost alocați 20.000 lei din fondul de rezervă.Propun ca acești bani să îi alocăm pentru 
asfaltări, pentru că acolo avem proiecte. 
d-na Fruja:Eu mâine dimineață trebuie să merg cu bugetul la vizat, pentru a putea da 
ajutorul de încălzire.Dacă apare până mâine H.G. și e înainte de data de astăzi, sunteți 
de acord să o trecem în rectificarea de astăzi? 
d-nul consilier Barna: H.G. este dată în 17.12.2021, doar că nu este publicată în 
Monitorul Oficial. 
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d-nul Primar: Acuma la ora 18: 00 va apărea.  
d-na Fruja: Dacă apare cu data de astăzi, să o suplimentăm și să o punem la 
cap.84.02.71. Banii oricum nu se mai cheltuiesc.O să îi reportăm în buget până la anul. 
d-nul președinte Bogdan: Legat de ceea a a spus d-na Fruja, vizavi de suma de 20.000 lei 
pe care trebuie să o primim, vă cer un vot de principiu, dacă sunteți de acord să fie luată 
în discuție sau nu.  
d-nul președinte Bogdan: Supun la vot dacă sunteți de acord să luăm în discuție și suma 
de 20.000 lei. Se supune la vot și se aprobă cu 13 voturi pentru (Andresi, 

Barna,Bodnariu,Bogdan,Capra,Cristea, Fruja,Haloș, Petrița Ana Maria, Petrița 
Ștefănuț, Rus, Sodinca,Vatamanu).   
d-nul președinte Bogdan supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre, cu propunerile 
formulate, acesta fiind aprobat cu 13 voturi pentru (Andresi, 

Barna,Bodnariu,Bogdan,Capra,Cristea, Fruja,Haloș, Petrița Ana Maria, Petrița Ștefănuț, 
Rus, Sodinca,Vatamanu), devenind astfel Hotărârea 120. 
 

5.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA NIVELURILOR IMPOZITELOR ŞI 
TAXELOR LOCALE PE ANUL 2022. 

INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 

d-na Chiș: Noi am propus să mergem pe același nivel cu impozitele și taxele, la care 
suntem obligați să aplicăm cota de inflație de 2,6%. 
d-na Fruja: Trebuie să vedem ce facem cu taxa de gunoi.Factura pentru colectare e între 
20.000 lei și 24.000 lei și depozitarea cam tot aceeași sumă, fiind un total 40-45.000 de lei 
pe lună. 
d-na Chiș: Eu am scos debitul pe care îl avem la începutul anului pe salubritate rezultând 
1900 de persoane. 
d-nul președinte Bogdan: Nu aveți 2900 de persoane? 
d-na Chiș: Nu.Eu am scos acuma centralizatorul. 
d-nul președinte Bogdan: Credeți că oamenii pe noi ne înțeleg că majorăm taxa la 10 lei 
și sunt 2000 de persoane care nu plătesc? 
d-nul președinte Bogdan: Domnule Primar, trimiteți o persoană din Primărie, care să  
meargă cu o listă, împreună cu mașina care ridică gunoiul. Dacă nu e trecut pe listă, nu I 
se mai ia gunoiul. 
d-na consilier Rus: La noi nu e problema tarifului, e problema colectării. 
d-nul președinte Bogdan: Majorăm taxa și plătesc tot aceia care au plătit și până acuma. 
d-nul președinte Bogdan: Propunerea mea este următoarea. Dacă s-a ajuns la 10 
lei/persoană taxa de gunoi, noi trebuie să facem în așa fel încât să scădem din altă 
parte.Propun ca taxa PSI să fie diminuată la 5 lei.  



6 
 

d-nul președinte Bogdan: În anexa la proiectul de hotărâre vă rog să corectați la taxa 
pentru cositori, care în anul 2020 nu a fost 50 de lei, a fost tot 0,5 lei/m2. 
d-nul președinte Bogdan: Legat de taxele propuse, la pag.20 propun pentru persoane 
fizice taxa specială PSI la 5 lei. 
d-nul Primar: Propun să majorăm taxa de salubrizare de la 6 lei la 9 lei, cu condiția să 
clarificăm situația din Registrul agricol. 
d-nul președinte Bogdan: Propun ca în proiectul de hotărâre, la ultimul art. să facem 
referire la taxele aferente utilizării  sălii de sport, care vor fi stabilite prin hotărârea de 
consiliu privind aprobarea ROF. 
d-nul președinte Bogdan supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre, cu 
modificările și completările propuse, acesta fiind aprobat cu 13 voturi pentru (Andresi, 

Barna,Bodnariu,Bogdan,Capra,Cristea, Fruja,Haloș, Petrița Ana Maria, Petrița Ștefănuț, 
Rus, Sodinca,Vatamanu), devenind astfel Hotărârea 121. 

 
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PRELUĂRII ÎN DOMENIUL PUBLIC AL 
COMUNEI ȘIMAND A IMOBILULUI COMPUS DIN „SALĂ DE SPORT CU TRIBUNĂ DE 180 
LOCURI" ȘI TERENUL AFERENT CONSTRUCȚIEI ÎN SUPRAFAȚĂ TOTALĂ DE 3300 M2. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 

d-nul președinte Bogdan: În procesul verbal de recepție la pag.2, la pct.9, se stipulează 
următorul aspect: Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri: 

- Clădirea va fi pusă în funcțiune numai după obținerea autorizației de Securitate la 
incendiu, demers care va fi realizat de către beneficiar după recepția la 
terminarea lucrărilor; 

- Urmărirea comportării în timp a construcției conform normativului P130/1999; 
- Respectarea de către proprietar a obligațiilor și răspunderilor prevăzute în Legea 

nr.10/1995, privind calitatea în construcții; 
- Completarea de către proprietar a cărții tehnice:Capitolul D – Documentația 

privind exploatarea, repararea, întreținerea și urmărirea comportării în timp și 
jurnalul evenimentelor; 

- Intervențiile pentru reparații și întreținere se vor efectua de personal calificat; 
- Beneficiarul(comuna Șimand, județul Arad), va încheia o poliță facultativă de 

asigurare pentru incendii și alte calamități, suma asigurată fiind proporțională cu 
valoarea obiectivului de investiții recepționat. 

d-nul președinte Bogdan: Propun ca proiectul de hotărâre să fie completat cu art. 2, 
după cum urmează: “Primăria comunei Șimand răspunde prin aparatul de specialitate 
de efectuarea demersurilor necesare: 
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- Remedierii neconformităților constatate la suprafața de joc a Sălii de sport cu 
tribună de 180 de locuri, consemnate în actul nr.4350/19.10.2021 al societății S.C. 
SIMBAC S.A cu privire la existența unor zone izolate cu diferență de textură și 
deformări în 3 zone transversale; 

- Punerii în aplicare a măsurilor recomandate de către comisia de recepție la pct.9 
din procesul verbal de recepție; 

d-nul președinte Bogdan: Propun ca proiectul de hotărâre să fie completat cu art.3, 

după cum urmează: 
- Remedierea se va face în perioada de garanție, fără afectarea bugetului local  și în 

termenul de 6 luni asumat de S.C SIMBAC S.A.  prin actul nr.4350/19.10.2021; 
d-nul președinte Bogdan supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre, cu 
completările propuse de către acesta, respectiv art. 2 și 3, fiind aprobat cu 13 voturi 

pentru (Andresi, Barna,Bodnariu,Bogdan,Capra,Cristea, Fruja,Haloș, Petrița Ana Maria, 
Petrița Ștefănuț, Rus, Sodinca,Vatamanu), devenind astfel Hotărârea 122. 
 

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA CUANTUMULUI ȘI A NUMĂRULUI 
BURSELOR ȘCOLARE ACORDATE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT DIN 
COMUNA ȘIMAND PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021-2022. 

INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 

d-nul președinte Bogdan: L-aș ruga pe d-nul director să ne explice de ce suma care a 
fost alocată data trecută nu se mai utilizează pentru burse. 
d-nul director Gencz: Inițial m-am gândit să plătim bursele acuma înainte de sărbători. 
M-am și interesat la inspectoratul școlar și mi s-a spus că putem plăti. Problema era 
faptul că semestrul I nu se încheie acum, se încheie la 15 ianuarie și atunci am hotărât să 
așteptăm să treacă semestrul I și apoi să le plătim. 
d-nul președinte Bogdan supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre, acesta fiind 
aprobat cu 13 voturi pentru (Andresi, Barna,Bodnariu,Bogdan,Capra,Cristea, 

Fruja,Haloș, Petrița Ana Maria, Petrița Ștefănuț, Rus, Sodinca,Vatamanu), devenind 

astfel Hotărârea 123. 
 

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ A 
IMOBILULUI ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 309515 ȘIMAND CU NR.  TOP 309515 ȘIMAND, ÎN 
SUPRAFAȚĂ DE 67 MP.  
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 

d-nul președinte Bogdan supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre, acesta fiind 
aprobat cu 13 voturi pentru (Andresi, Barna,Bodnariu,Bogdan,Capra,Cristea, 
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Fruja,Haloș, Petrița Ana Maria, Petrița Ștefănuț, Rus, Sodinca,Vatamanu), devenind 

astfel Hotărârea 124. 

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI ŞI A STATULUI DE 
FUNCŢII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI ŞIMAND 
INIȚIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 

d-nul președinte Bogdan: În anexa nr.1, la compartimentul administrativ, apare postul de 
administrator sală de sport ca post vacant, în condițiile în care s-a transformat postul de 
muncitor necalificat. 
d-nul președinte Bogdan: La compartimentul juridic, la momentul de față, funcția de 
consilier juridic asistent este vacantă.  Propunerea d-lui Primar este de transformare a 
acestuia în auditor, grad profesional principal. 
 
d-nul președinte Bogdan supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre, cu cele 2 
modificări propuse de către d-nul Primar, acesta fiind aprobat cu 13 voturi pentru 

(Andresi, Barna,Bodnariu,Bogdan,Capra,Cristea, Fruja,Haloș, Petrița Ana Maria, Petrița 
Ștefănuț, Rus, Sodinca,Vatamanu), devenind astfel Hotărârea 125. 

 

10. DIVERSE. 

INIȚIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 

d-nul consilier Fruja: Am preluat baza sportivă ? 
d-nul Primar: Încă nu. Astăzi am semnat protocolul. Și acolo sunt probleme. Acoperișul 
este praf. 
d-nul președinte Bogdan: Am și eu o problemă de ridicat. Ni s-a reproșat că noi 
consilierii locali, în afară de faptul că vorbim mult și prost, nu suntem buni de nimic. 
Ploaie în capelă și noi consilierii suntem de vină, pentru că nu vedem ce este 
acolo.Trebuie făcut ceva pentru că intră apa în capelă și este igrasie.Capela, din câte știu 
eu,  nu a fost introdusă în domeniul public. Cealaltă capelă trebuie rezolvată, instanța 
pronunțându-se în sensul că terenul de sub capelă revine bisericii și se alipește la 
celălalt, devenind un întreg iar capela revine Primăriei. Să-și rezolve terenul iar noi apoi 
să facem superficie.Să nu fim noi acuzați că suntem de vină. 
d-nul consilier Capra:Lucrarea este în garanție.Trebuie scoasă gresia și pusă alta. Să vină 
constructorul și să remedieze problema, pe banii săi. Este o construcție nouă, 
constructorul să remedieze problemele. Nu mi se pare normal ca la 4 luni de zile, să 
avem probleme și să se urce igrasia pe pereți. 
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Epuizându-se punctele de pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă încheie 
lucrările şedinţei ordinare din data de 20.12.2021, drept pentru care am încheiat 
prezentul  proces-verbal. 
 
     Preşedinte de şedinţă,                         Avizat de legalitate, 

          Bogdan Petru                     Secretar general 
                         Brîndaș Lavinia 


