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PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL ŞIMAND 
DIN DATA DE 30.07.2021 

 
 

Încheiat azi, 30.07.2021, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Şimand, 
convocată prin Dispoziţia Primarului nr.87/23.07.2021. 

 
ORDINE DE ZI: 

 
1.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORDINEI DE ZI A ŞEDINŢEI 
ORDINARE DIN DATA DE 29.07.2021.  
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
2.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROCESULUI-VERBAL AL 
ŞEDINŢEI ORDINARE DIN DATA DE 28.06.2021. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
3.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROCESULUI-VERBAL AL 
ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 07.07.2021. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
4.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA  BUGETULUI LOCAL AL 
COMUNEI ȘIMAND PE ANUL 2021. 

INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDUL DE PRINCIPIU ÎN VEDEREA 
ACORDĂRII SCUTIRILOR PREVĂZUTE DE ART. 20 DIN LEGEA 186/2013 CU 
PRIVIRE LA CONSTITUIREA ȘI FUNCȚIONAREA PARCURILOR INDUSTRIALE, 
PENTRU OBȚINEREA TITLULUI DE PARC INDUSTRIAL DE CĂTRE ROSA 
VÂNTURILOR  S.A. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
6.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA UNUI MANDAT SPECIAL 
REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI ȘIMAND ÎN 
ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAŢILOR ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITARĂ DE TRANSPORT PUBLIC ARAD PRIVIND MODIFICAREA 
STATUTULUI ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DE 
TRANSPORT PUBLIC ARAD. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DECLARAREA DE INTERES PUBLIC 
LOCAL A UNOR BUNURI CE DESERVESC REŢEAUA DE ALIMENTARE CU APĂ A 
COMUNEI ŞIMAND ŞI DAREA ACESTORA ÎN CONCESIUNE LA COMPANIA DE 
APĂ ARAD S.A. 
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INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
8.DIVERSE. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
 
La şedinţă sunt prezenţi 13 consilieri din cei 13 în funcţie. Participă la şedinţă doamna 
secretar general Brîndaş Lavinia,d-na Fruja Monica, șef birou financiar-contabil,  d-nul 
Mladin Viorel, administrator public.  
Preşedinte de şedinţă este domnul Fruja Gheorghe. 
 
1.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORDINEI DE ZI A ŞEDINŢEI 
ORDINARE DIN DATA DE 30.07.2021.  
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
d-na secretar general: Înainte de a supune la vot aprobarea ordinei de zi, datorită 
unor defecțiuni tehnice, d-nul Primar retrage de pe ordinea de zi proiectul de hotărâre 
privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare din data de 28.06.2021. 
d-nul consilier Bogdan: Cum veți transmite la Prefectură dosarul de ședință fără 
procesul-verbal?Fiindcă în acest fel se creează un precedent. 
d-nul Mladin: Nu se creează nici un precedent. Pur și simplu camerele video au fost 
montate fără a fi testate. Datorită căderii tensiunii s-au șters toate înregistrările. 
d-nul consilier Bogdan:Dar după terminarea ședinței nu aveați obligația să le 
descărcați? 
d-nul Mladin: Ba da. 
d-nul consilier Bogdan: D-na secretar ce se întâmplă în situația asta cu dosarul de 
ședință? 
d-na secretar general: Îl voi transmite atunci când voi putea întocmi procesul-verbal. 
d-nul președinte Fruja: Se mai pot recupera înregistrările? 
d-nul Mladin: Da. 
d-nul președinte Fruja supune la vot aprobarea ordinei de zi, cu modificările propuse, 
respectiv retragerea de pe ordinea de zi a priectului de hotărâre  privind aprobarea 
procesului-verbal al şedinţei ordinare din data de 28.06.2021, acesta fiind aprobat cu 10 
voturi pentru(Andresi,Barna,Bodnariu,Cristea,Fruja,Haloș, Petrița Ana 
Maria,Petrița Ștefănuț,Rus,Sodinca) și 3 abțineri(Bogdan, Capra,Vatamanu), 
devenind astfel Hotărârea nr.73. 
2.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROCESULUI-VERBAL AL 
ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 07.07.2021. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
d-nul președinte Fruja: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 Fruja: Să vă hotărâți cine  a fost președinte de ședință, eu sau 
domnul Bogdan. 
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d-nul președinte Fruja 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 74. 
3.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA  BUGETULUI LOCAL AL 
COMUNEI ȘIMAND PE ANUL 2021. 

INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
d-na Fruja prezintă raportul întocmit. 
d-na Fruja: Dacă aveți întrebări vă rog să le expuneți. 
d-nul consilier Bogdan: Avem întrebări tehnice,dar nu știu cine ne va răspunde la ele. 
d-nul Mladin: Cât știu vă răspund eu. 
d-nul consilier Bogdan: Unde se va construi grădinița cu program prelungit? 
d-nul Mladin: În locul grădiniței începute. 
d-nul consilier Bogdan: S-a luat legătura cu Inspectoratul Școlar?Fundația respectivă 
va trebui preluată prin hotărâre de consiliu.  
d-na Fruja: Eu am înțeles că se va face proiect nou. 
d-nul consilier Bogdan: În situația asta Inspectoratul își ia fundația de acolo pentru a 
putea avea curte mare la copii? 
d-nul Mladin: Se va face o expertiză. 
d-nul consilier Bogdan: La fântâna arteziană s-au investit sume destul de mari. Nu 
știu la ce adâncime este forată și dacă apa este potabilă sau nu, dacă s-a făcut o 
analiză. 
d-nul viceprimar: Adâncimea este de 120m.Au fost luate probe și duse la Oradea. 
d-nul președinte Fruja: Doriți să aprobăm în parte fiecare punct din rectificarea de 
buget? 
d-na consilier Rus: Da, pentru că sunt obiecții la fiecare punct. 
d-nul președinte Fruja supune la vot pct. 1 al rectificării de buget 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 consilier Bogdan: La cap 51.02.20 autorități publice, se propune diminuarea 
sumei de 30.000 lei de la clădirea care adăpostește muzeul Școlii Gimnaziale Șimand.Vin 
cu o altă propunere.Construcția respectivă să fie reabilitată cu suma care a fost propusă 
și diminuarea să se facă cu suma de 30.000 lei de la lucrări de reparații interior-exterior 
clădire Primărie. 
d-nul consilier Bogdan: La străzi se propune diminuarea cu suma de 50.000 lei de la 
lucrarea de amenajare parcare în zona capelei din Șimandul de jos, în condițiile în care 
există teren acolo și s-a știut de acest teren și în anul 2017 când noi am propus capela,  
dar nu ne-a spus nimeni.Acolo se poate face parcarea. Vă rog să îmi spuneți de ce 
propuneți să luăm banii de acolo și dacă se mai face parcarea. 
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d-nul viceprimar: Eu am avut o discuție cu d-nul Primar și banii de la reparații de la 
clădirea Primăriei, am căzut de acord să discutăm cu dumnevoastră și să îi transferăm 
pentru pompieri și pentru niște coșuri de gunoi. 
d-nul consilier Capra: Mașina de pompieri e funcționabilă? 
d-nul viceprimar: Da. A fost și la o intervenție. 
d-na Fruja: I-am spus d-lui Dudaș să facă referat cu ce are nevoie. Nu mi-a făcut, deci 
rămâne la următoarea rectificare. 
d-nul președinte Fruja: La pct.2 alin.(1) la cap.51.02.20 supun la vot rectificarea 
propusă de către d-nul Primar. Se supune la vot și se respinge cu 6 voturi 
pentru(Andresi,Barna,Cristea,Petrița Ana, Petrița Ștefănuț, Sodinca) 5 voturi 
împotrivă(Bogdan, Bodnariu,Capra, Fruja,Vatamanu)și 2 abțineri(Haloș și Rus). 
d-nul consilier Bogdan: Suma de 50.000 lei dacă o lăsăm la amenajare parcare în 
zona capelei din Șimandul de Jos o putem lua integral de la lucrările de reparație 
Primărie.E mai importantă parcarea de la cimitir decât lucrările interior-exterior 
Primărie.Propun diminuarea cu suma de 50000 lei de la lucrările de reparații Primărie iar 
suma respectivă să fie alocată pentru amenajarea parcării la cimitirul din Șimandul de 
jos. 
d-nul consilier Bodnariu: În buget avem aprobată suma de 40.000 lei pntru nocturnă 
cămin. Propun să diminuăm de aici suma de 30000 lei necesară pentru muzeu.Iar suma 
de 50000 lei necesară pentru amenajarea parcării la cimitirul din Șimandul de jos să fie 
luată de la lucrarea de reparație interior-exterior clădire  Primărie. Se supune la 
propunerea d-lui consilier Bodnariu și se aprobă cu 7 voturi 
pentru(Bogdan,Bodnariu,Capra, Fruja,Haloș, Rus,Vatamanu)1 vot împotrivă(Barna) și 5 
abțineri(Andresi, Cristea,Petrița Ana,Petrița Ștefănuț,Sodinca). 
d-nul președinte Fruja supune la vot pct. 2 al rectificării de buget și se aprobă cu 7 
voturi pentru(Bogdan,Bodnariu,Capra,Fruja,Haloș,Rus,Vatamanu)1 vot împotrivă(Barna) 
și 5 abțineri(Andresi, Cristea,Petrița Ana,Petrița Ștefănuț,Sodinca). 
d-nul consilier Bogdan:La pct.3 din raport se propune suplimentarea sprijinului 
financiar de 10.000 lei aprobați în bugetul inițial cu suma de 17.280 lei.Potrivit legii noi 
nu putem aproba în cursul aceluiași an 2 finanțări. Avem una în buget de 10.000 lei 
pentru cultul ortodox. Nu trebuia diminuată suma și majorat apoi cu suma integrală? 
d-na Fruja:În același timp diminuăm și aprobăm. 
 
d-nul președinte Fruja supune la vot pct.3 al rectificării de buget și se aprobă cu  12 
voturi pentru (Andresi, Barna,Bodnariu,Bogdan, Cristea, Fruja,Haloș, Petrița 
Ana Maria, Petrița Ștefănuț, Rus, Sodinca,Vatamanu)și 1 abținere(Capra).  
d-na Fruja: Mai am aici  notificare pe care am primit-o ulterior transmiterii 
documentației. Bani sunt, doar vreau acceptul umneavoastră să putem plăti notificarea 
primită de la AFIR. Pentru a prelungi contractul pe măsura 7.2 cu un an de zile ne-au 
fost calculate penalizări de 4282 de lei, pe care dacă nu le plătim nu vom putea semna 
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actul  adițional. Propun ca această notificare să fie trecută la pct.4 din raportul de 
rectificare. 
d-nul președinte Fruja supune la vot pct. 4 al rectificării de buget 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 Fruja supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul d-lui 
consilier Bodnariu și propunerea d-nei Fruja și se aprobă cu 8 voturi pentru 
(Bogdan,Bodnariu,Capra, Fruja,Haloș, Petrița Ștefănuț,Rus,Vatamanu) și 5 
abțineri(Andresi, Barna,Cristea,Petrița Ana, Sodinca). 
 
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDUL DE PRINCIPIU ÎN VEDEREA 
ACORDĂRII SCUTIRILOR PREVĂZUTE DE ART. 20 DIN LEGEA 186/2013 CU 
PRIVIRE LA CONSTITUIREA ȘI FUNCȚIONAREA PARCURILOR INDUSTRIALE, 
PENTRU OBȚINEREA TITLULUI DE PARC INDUSTRIAL DE CĂTRE ROSA 
VÂNTURILOR  S.A. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
d-nul președinte Fruja supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu  11 voturi 
pentru (Andresi, Barna, Bogdan,Capra,Cristea,Fruja,Haloș, Petrița Ana Maria, 
Petrița Ștefănuț, Sodinca,Vatamanu)și 2 abțineri(Bodnariu,Rus). 
5.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA UNUI MANDAT SPECIAL 
REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI ȘIMAND ÎN 
ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAŢILOR ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITARĂ DE TRANSPORT PUBLIC ARAD PRIVIND MODIFICAREA 
STATUTULUI ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DE 
TRANSPORT PUBLIC ARAD. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
d-nul președinte Fruja supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu  11 voturi 
pentru (Andresi, Barna,Bodnariu,Bogdan,Capra,Cristea,Fruja, Petrița Ana 
Maria, Petrița Ștefănuț, Sodinca,Vatamanu)și 2 abțineri (Haloș și Rus). 
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DECLARAREA DE INTERES PUBLIC 
LOCAL A UNOR BUNURI CE DESERVESC REŢEAUA DE ALIMENTARE CU APĂ A 
COMUNEI ŞIMAND ŞI DAREA ACESTORA ÎN CONCESIUNE LA COMPANIA DE 
APĂ ARAD S.A. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
d-nul președinte Fruja 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). 
7.DIVERSE. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
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d-nul consilier Bogdan:Am văzut că s-au început reparațiile la clădirea dispensarului 
veterinar.Când am aprobat bugetul am aprobat suma de 150.000 lei. Am crezut că în 
banii aceștia se schimbă și căpriorii putrezi, nu se pune scândură de o parte și de 
alta.Sunt curios să văd cine face recepția.  
d-nul consilier Capra: La banii pe care i-am alocat lucrarea trebuia făcută de la zero și 
cu lemn nou și cu țiglă nouă. Adevărul este că lucrurile se cam fac de mântuială. 
d-nul președinte Fruja: Noi aprobăm aici niște sume de bani și avem dreptul să 
cerem niște explicații. 
d-nul viceprimar: Tot materialul care nu este corespunzător s-a schimbat. 
d-na consilier Rus: Îi cam târziu că acuma vedem o majoritate că se fac lucruri de 
mântuială cu costuri mari, pentru că noi am mai avut precedent, cu gardul de la 
grădinița din Șimandul de Sus unde costurile au fost enorme față de costul real al 
lucrului. 
d-nul președinte Fruja: Ce nu s-a făcut  la acest gard? 
d-na consilier Rus: d-nul Neamți a măsurat și nu era adâncimea de fundație bună. 
d-nul Mladin:Atunci când s-a discutat rectificarea nu am vrut să intervin să vă spun că 
suma de 15.000 lei putea fi luată de la terenul din Satu Nou care conform CF-ului este 
proprietatea bisericii ortodoxe. 

Epuizându-se punctele de pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă încheie 
lucrările şedinţei ordinare din data de 30.07.2021, drept pentru care am încheiat 
prezentul proces-verbal. 
 
 
    Preşedinte de şedinţă,                      Avizat de legalitate, 
         Fruja Gheorghe                   Secretar general 

         Brîndaș Lavinia 


