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PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL ŞIMAND DIN DATA DE 
25.11.2021 

 

Încheiat azi, 25.11.2021, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Şimand, 
convocată prin Dispoziţia Primarului nr.230/19.11.2021. 
 

ORDINE DE ZI: 

 
1.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORDINEI DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE DIN 
DATA DE 25.11.2021.  

INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 

2.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROCESULUI-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
EXTRAORDINARE DIN DATA DE 04.11.2021. 

INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 

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

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PARTICIPAREA COMUNEI ȘIMAND LA “PROGRAMUL 

PRIVIND CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC” ȘI 
APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI PROIECTULUI“EFICIENTIZAREA 

SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN COMUNA ȘIMAND, JUDEȚUL ARAD“. 

INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRECERII UNOR IMOBILE  DIN DOMENIUL 

PUBLIC AL COMUNEI ŞIMAND ÎN DOMENIUL PUBLIC AL JUDEȚULUI ARAD. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PREDAREA CĂTRE MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE, PRIN COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII 
“C.N.I.” S.A.,  A AMPLASAMENTULUI ŞI ASIGURAREA CONDIŢIILOR ÎN VEDEREA EXECUTĂRII 
OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII “REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL, 
ÎN LOCALITATEA ȘIMAND, JUDEȚUL ARAD 

7.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA CUANTUMULUI ȘI A NUMĂRULUI BURSELOR 
ȘCOLARE ACORDATE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT DIN COMUNA ȘIMAND 
PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020-2021. 

INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 

8. DIVERSE. 

INIȚIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 

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-nul Mladin Viorel, administrator pubic și d-nul Gencz 
Andronius, director Școala Gimnazială Șimand. 
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Preşedinte de şedinţă este domnul Petrița Ștefănuț. 
 
1.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORDINEI DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE 
DIN DATA DE 25.11.2021.  

INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 

d-nul președinte Petrița: d-nul Primar propune retragerea de pe ordinea de zi a 
proiectului de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a 
amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii 
“Reabilitare, modernizare și dotare cămin Cultural, în localitatea Șimand, județul Arad 
și suplimentarea ordinei de zi cu proiectul de hotărâre privind înregistrarea Primăriei 
Comunei Șimand în Sistemul Naţional Electronic de Plată on-line a taxelor şi 
impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP) și modul de suportare a comisionului bancar 
la tranzacțiile on-line. 
d-nul Mladin: Atunci când am primit de la CNI devizul lucrării, la un punct se regăsea și 
hotărârea de consiliu de predare a amplasamentului.Între timp acest lucru s-a 
modificat. Trebuie să transmitem toată documentația către CNI iar după analizarea 
documentației va trebui aprobat devizul general al lucrării și predarea 
amplasamentului. 
d-nul președinte Petrița supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea ordinei 
de zi cu modificările propuse de către d-nul Primar  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 nr.110. 

 

2.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROCESULUI-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
EXTRAORDINARE DIN DATA DE 04.11.2021. 

INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 

d-nul consilier Bodnariu: Am ridicat niște aspecte ședința trecută, care au fost 
consemnate la Diverse.S-au rezolvat? 
d-nul Primar: Gardul l-am făcut azi, mai trebuie montat.Plexitul este cumpărat și este 
la școala cu cls.I-IV.Am vorbit și de lada de la Cămin și de masca pentru termotecile de 
la Primărie. 
d-nul președinte Petrița supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu  12 voturi 

pentru(Andresi,Bodnariu,Bogdan,Capra,Cristea,Fruja,Haloș,Petrița Ana Maria, Petrița 
Ștefănuț, Rus, Sodinca,Vatamanu) și 1 abținere (Barna),devenind astfel Hotărârea 
nr.111. 
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3.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI 

ŞIMAND. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 

d-nul Primar: Știți că am aprobat 12.000 lei pentru renovare aici la Căminul Cultural.Țin 
să îi mulțumesc lui Viorel Mladin pentru că a fost plecat la București și a rezolvat unele 
probleme. Nu are rost să mai ținem cei 12.000 de lei acolo și să-I investim, dacă anul 
viitor primim finanțare pentru Căminul Cultural. Propun să mai alocam măcar 5000 lei 
pentru becuri iar restul să îi puneți unde doriți dumnevoastră. 
d-nul consilier Barna: Ornamente pentru Crăciun aveți? 
d-nul Primar: Propun ca de cei 7000 lei să luăm ornamente de Crăciun. 
d-nul director Gencz: Avem o notă de fundamentare a bugetului, practic noi doar 
mutăm banii între aliniate. Am spus prima data că vrem să punem 1000 de lei pentru 
plata serviciilor medicale, să angajăm un cabinet medical, o asistentă pentru testele 
care probabil că vor veni.Sunt deja destule cadre didactice care nu sunt de acord să 
aplice aceste teste la copii și nici nu pot fi obligate. 
d-nul consilier Barna: Cel mai bun lucru este ca testele să fie făcute acasă. 
d-nul consilier Bogdan: Noi când am discutat despre contractul de prestări de servicii 
medicale de la școală, nu am luat în calcul testarea, fiindcă chiar dacă este un asistent, 
acesta nu poate să facă testarea la toți elevii. Am luat în calcul ca cel puțin de la 8-10 
copii să beneficieze de o asistentă, dacă tot există cabinetul medical. 
d-nul consilier Bogdan: Dacă se aprobă suma de 1000 de lei pentru serviciile medicale 
din nota de fundamentare, anul viitor veți putea merge cu contract de prestări servicii  
pe asistență medicală. Propun să fie suma clar stabilită pentru contract de prestări 
servicii medicale. Fiind alocată acuma suma de 1000 de lei, putem merge cu aceeași 
sumă până la aprobarea bugetului. 
Se supune la vot propunerea d-lui consilier Bogdan și se aprobă cu 13 voturi pentru 
pentru (Andresi,Barna,Bodnariu,Bogdan,Capra,Cristea,Fruja,Haloș,Petrița Ana Maria, 
Petrița Ștefănuț, Rus, Sodinca,Vatamanu). 
d-nul director Gencz: Am făcut economii și am mai pus încă 2495 lei la cei 2000 lei ca 
să reparăm jaluzelele vechi și să cumpărăm jaluzele noi. Noi am prevăzut anul trecut 
camere video doar pentru Școala Gimnazială, mai avem nevoie de 6 camere și la 
Șimandul de Sus. Acuma am împărțit suma  în două, pentru a putea pune și la școala cu 
cls.I-IV din Șimandul de Sus. Am făcut o modificare la mesele de tenis care s-au 
achiziționat. Inițial  am spus că sunt 2 mese de tenis în sumă de 5000 de lei și atunci 
rămâneau la obiecte de inventar, dar și mesele s-au scumpit cu 300 de lei și au trecut 
de la obiecte de inventar la mijloace fixe. 
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Se supune la vot propunerea d-lui Primar și se aprobă 12 voturi pentru 
(Andresi,Barna,Bodnariu,Bogdan,Capra,Cristea,Haloș,Petrița Ana Maria, Petrița 
Ștefănuț, Rus, Sodinca,Vatamanu). 
d-nul președinte Petrița supune la vot proiectul de hotărâre 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 nr.112. 

 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PARTICIPAREA COMUNEI ȘIMAND LA 

“PROGRAMUL PRIVIND CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A INFRASTRUCTURII DE 
ILUMINAT PUBLIC” ȘI APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI 

PROIECTULUI“EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN COMUNA 

ȘIMAND, JUDEȚUL ARAD“. 

INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 

d-nul Mladin: După transmiterea documentației de ședință către dumneavoastră, am 
fost sunat de către d-na consultant și mi-a zis că s-a greșit o formulă de calcul în tabel și 
la cheltuielile neeligibile din anexa nr.1, unde suma este de 36.250,84 lei, în loc de 
35.983,18 lei. Le-am adus pe cele corecte semnate și ștampilate. 
d-nul Primar: Și aici eu zic că avem șanse foarte mari să prindem proiectul. E vorba de 
niște lămpi inteligente, le poți vedea și de pe telefon care sunt defecte, le poți mări 
luminozitatea sau s-o scazi. 
d-nul președinte Petrița supune la vot proiectul de hotărâre 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 nr.113. 

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRECERII UNOR IMOBILE  DIN 

DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI ŞIMAND ÎN DOMENIUL PUBLIC AL JUDEȚULUI ARAD. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 

d-nul președinte Petrița supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu  12 voturi 

pentru (Andresi,Barna,Bodnariu,Bogdan,Capra,Cristea,Fruja,Haloș,Petrița Ana Maria, 
Petrița Ștefănuț, Sodinca,Vatamanu)și 1 abținere(Rus), devenind astfel Hotărârea 
nr.114. 

 

6.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA CUANTUMULUI ȘI A NUMĂRULUI 
BURSELOR ȘCOLARE ACORDATE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT DIN 
COMUNA ȘIMAND PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020-2021. 

INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 

d-nul director Gencz: După multe discuții avute și cu Inspectoratul școlar și cu alți 
directori, ne-am lămurit cum trebuie să facem cu bursele. Ceea ce poate nu s-a înțeles, 
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noi dăm bursele pentru semestrul II, pentru anul 2020, pentru că anul trecut deși s-au 
depus cereri la școală pentru burse, nu s-au plătit. Pe semestrul I nu le mai putem plăti, 
pentru că nu mai suntem în anul financiar trecut. În schimb, Inspectoratul școlar ne-a 
dat voie să plătim pentru semestrul II al anului trecut.Asta înseamnă că la următoarea 
ședință de consiliu o să vin și o să vă comunic din nou bursele pentru semestrul               
I actual. 
d-nul președinte Petrița supune la vot proiectul de hotărâre 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 nr.115. 

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNREGISTRAREA PRIMĂRIEI COMUNEI ȘIMAND ÎN 
SISTEMUL NAŢIONAL ELECTRONIC DE PLATĂ ON-LINE A TAXELOR ŞI IMPOZITELOR 
UTILIZÂND CARDUL BANCAR (SNEP) ȘI MODUL DE SUPORTARE A COMISIONULUI 
BANCAR LA TRANZACȚIILE ON-LINE 

INIȚIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 

d-nul consilier Bogdan: Ce aveți anexat la acest proiect? 
d-nul Mladin: Nu avem anexat nimic. Avem doar comisioanele care le suportăm noi și 
taxele lunare pentru POS-ul bancar. 
d-nul consilier Bogdan:Nu are o anexă cum se poate plăti online? 
d-nul Mladin: Prin sistemul Regista, nu există o anexă la hotărâre, doar contractul și 
comisioanele. 
d-nul consilier Bogdan: De când preconizați că va intra în vigoare? 
d-nul Mladin: În maxim 2 săptămâni. 
d-nul consilier Bogdan: Propun să îl discutăm la ședința următoare, pentru că sunt 
amănunte pe care nu le înțelegem, degeaba ni le explicați. Fiindcă nu suntem 
familiarizați cu așa ceva, dați-ne o documentație să vedem despre ce este 
vorba.Consider că ar trebui și un regulament în acest sens, lumea să fie informată cum 
poate să plătească online. 
d-nul consilier Barna:Nu trebuie regulament aici. Se face plata online exact așa cum se 
face și la Arad. 
d-nul președinte Petrița supune la vot proiectul de hotărâre 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 nr.116. 

 
8. DIVERSE. 

INIȚIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 

d-nul consilier Bogdan: Legat de grădinița cu program prelungit.În ce fază este 
proiectul? 
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d-nul Primar: Mai trebuie să primim indicatorii tehnico-econmici și să vedem câți bani 
mai trebuie să primim.Vă dați seama că banii pe care i-am alocat nu sunt suficienți. 
d-nul consilier Bogdan: Să fie mai mult, dar nu la construcția aceea. Eu unul nu sunt 
mulțumit cum arată construcția. Zici că e un grajd privit de afară.Trebuie dat un aspect. 
Să vină să ne dea alte variante de afară. 
d-nul Primar:V-ați uitat peste proiect de 100 de ori și acuma veniți și spuneți că nu vă 
place. 
d-nul consilier Bogdan: Nu de o sută de ori, o singură dată. 
d-nul Mladin: La penultima ședință de consiliu a fost  aici pe masă proiectul de la 
grădiniță. D-nul Primar a întrebat dacă aveți ceva de obiectat la proiect.Nimeni nu a 
obiectat nimic. 
d-nul consilier Bogdan: La inspectoratul școlar ați fost să vedeți ce facem cu 
fundația?Rămâne acolo sau o ia de acolo? 
d-nul Primar: Rămâne acolo până facem expertiză. 
d-nul consilier Haloș: Și atunci se face pe locul ăla? 
d-nul Primar: Nu se face pe acel loc. 
d-nul consilier Bogdan: Atunci pentru ce se face expertiza? 
d-nul Primar: Pentru a vedea dacă fundația este mai bună sau nu. 
d-nul consilier Haloș: Și dacă e bună? 
d-nul Primar: Dacă e bună, rămâne așa. 
d-nul consilier Bogdan: Și nu mai avem atunci curte la copii. 
d-nul consilier Haloș: Eu am înțeles că dacă faceți expertiza se va face pe acea 
fundație. 
d-nul Primar: Nu se poate face pe fundația aia. 
d-nul consilier Haloș: Atunci pentru ce să mai facem expertiză?O scoatem afară și gata. 
d-nul Primar: Nu pot să o scot afară pentru că așa vreau eu.  
d-nul consilier Haloș: Vom rămâne fără curte la copii. 
d-nul Primar: Nu o mai facem atunci.De 4 ani de zile m-ați tocat în campania electorală 
cu ea și acuma nu e bine. 
d-nul consilier Bogdan: Un om normal urmărește acești pași. Nu o facem și stau copii 
între betoane. 
d-nul consilier Barna: d-nul consilier Bogdan, nu vă supărați că vă spun, până acuma 
nu ați știut că există betoane și că grădinița a fost acolo? 
d-nul consilier Bogdan: Nu am fost eu Primar de 8 ani de zile. Cineva trebuia să își facă 
treaba, nu eu. 
d-nul director Gencz : Începutul este cam așa. S-a făcut un proiect pentru a se construi 
acolo o grădiniță.Proiectul era pornit de la inspectoratul școlar. În momentul în care au 
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rămas fără fonduri, mai multe localități au preluat lucrările. Noi am preluat în 
contabilitatea școlii, sumele care au fost plătite prin școala noastră. Au tot insistat pe 
lângă primării ca lucrările respective să fie preluate. Noi ca școală nu avem nici una din 
locațiile respective pe noi, sunt pe Primărie. 
d-nul consilier Haloș : Există proiect pe acea fundație ? 
d-nul Primar: Există proiect, dar nu corespunde cu fundația. 
d-nul consilier Haloș : Dacă ar exista proiect și fundația ar fi bună, s-ar putea face pe 
acel proiect. 
d-nul consilier Fruja : Eu aș face o adresă către inspectoratul școlar prin care să ne 
spună dacă acestă construcție există în inventarul Inspectoratului școlar, pentru că eu 
din câte îmi aduc aminte, școala nu a preluat nici o fundație. Școala a preluat plăți.Fizic 
nu s-a predat nimic către școală.Școala și-a asumat că prin școală s-a plătit. Această 
fundație nu există niciunde în acte.Chiar dacă nu există în acte, pentru a putea face o 
expertiză ai nevoie de un C.F. trebuie să fie o construcție notată.Ar trebui să fie un C.F. 
pe teren și pe construcție. Dacă construcția este prinsă la inspectoratul școlar, noi nu 
putem face expertiză pe o construcție care nu este a noastră. 
d-nul consilier Barna : Nu puteam noi prelua, pentru că exista un contract între 
inspectoratul școlar și Aqua Vest.Am fost anul trecut la inspectoratul școlar. Ei au vrut 
să ne predea construcția prin protocol și apoi să putem face expertiza. 
d-nul consilier Fruja : Adică să facem un protocol de predare-primire între 
inspectoratul școlar și Consiliul local ?Noi să ne încărcăm cu această construcție care 
de 12 ani este acolo? Cine poate fi de acord cu așa ceva ? Acestea trebuie discutate. 
 

Epuizându-se punctele de pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă încheie 
lucrările şedinţei ordinare din data de 25.11.2021, drept pentru care am încheiat 
prezentul proces-verbal. 
 
     Preşedinte de şedinţă,                         Avizat de legalitate, 

          Petrița Ștefănuț                     Secretar general 
                         Brîndaș Lavinia 


