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PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL ŞIMAND DIN 
DATA DE 30.12.2021 

 

Încheiat azi, 30.12.2021, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local 
Şimand, convocată prin Dispoziţia Primarului nr.248/28.12.2021. 
 

ORDINE DE ZI: 

 

1.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORDINII DE ZI A ŞEDINŢEI 
EXTRAORDINARE DIN DATA DE 30.12.2021.  

INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 

2.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROCESULUI VERBAL AL ȘEDINȚEI 
ORDINARE DIN DATA DE 20.12.2021. 

INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE 
ȘI FUNCȚIONARE A “ SĂLII DE SPORT CU TRIBUNĂ DE 180 DE LOCURI, DIN COMUNA 
ȘIMAND, JUDEȚUL ARAD. 
INIŢIATOR, CONSILIER LOCAL BOGDAN PETRU 

4.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PRELUĂRII ÎN DOMENIUL PUBLIC AL 
COMUNEI ȘIMAND A IMOBILULUI COMPUS DIN “BAZĂ SPORTIVĂ TIP 2-ȘCOALA 
GIMNAZIALĂ ȘIMAND, SAT ȘIMAND, COMUNA ȘIMAND, JUDEȚUL ARAD” ȘI TERENUL 
EFERENT CONSTRUCȚIEI ÎN SUPRAFAȚĂ TOTALĂ DE 1508 M2. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 

5.PROIECT DE HOTĂRÂRE  PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII HCL 
NR.121/20.12.2021 REFERITOARE LA APROBAREA NIVELURILOR IMPOZITELOR ŞI 
TAXELOR LOCALE PE ANUL 2022. 

INIŢIATOR, CONSILIER LOCAL BOGDAN PETRU 

 

 
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, Mladin Viorel, 
administrator public, Bold Marius, consilier Primar. Mai participă: deputat Bîlcea Sergiu, 
senator Pistru Eusebiu, Cadar Răzvan, vicepreședinte CJA, Tripa Florin, d-nul Gencz 
Andronius, director Școala Gimnazială Șimand, profesor Mărcuș Daniel, Cordoș Lucian, 
Cordoș Daniel, Bejan Laura, Para Mircea, Albici Călin,Ruszka Ioan, Țăran Teodor. 
Preşedinte de şedinţă este domnul Bogdan Petru. 
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d-nul președinte Bogdan: Vreau să urez bun venit tuturor celor care au dat curs 
invitației noastre de a participa la acest eveniment. Probabil ați semnalat faptul că este 
o situație mai aparte. Aseară nu era în discuție organizarea acestui eveniment, fiind o 
simplă ședință de consiliu local. Organizarea a fost efectuată ad-hoc.Azi dimineață 
împreună cu d-nul Primar am luat decizia de a organiza acest eveniment. Vă mulțumesc 
pentru faptul că ați dat curs invitației noastre.Încercăm să fim cât mai operativi pentru a 
finaliza ședința de consiliu local. 
1.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORDINII DE ZI A ŞEDINŢEI 
EXTRAORDINARE DIN DATA DE 30.12.2021.  

INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 

d-nul președinte Bogdan: Înainte de a supune la vot ordinea de zi, aș vrea să vă supun 
atenției următorul aspect.La ședința din data de 20.12.2021, am stabilit prin HCL 
nivelul taxelor și impozitelor locale, pentru anul 2022.Posibil din neatenție, s-a produs 
o eroare, în sensul că în HCL a rămas o taxă, respectiv un tarif de urgență pentru 
emiterea unui certificat fiscal de 100 de lei, eliberare în aceeași zi cu solicitarea. 
Personal consider că nu mai putem pune pe umerii cetățenilor încă o taxă, sunt 
suficiente taxe și facturi la curent și energie și ca atare prin proiectul pe care propun să 
îl introducem suplimentar pe ordinea de zi, propun diminuarea acestei taxe, respectiv 
10 lei, indiferent de momentul eliberării certificatului fiscal. Propun să introducem azi 
pe ordinea de zi acest proiect de hotărâre, fiindcă hotărârea pe care am adoptat-o în 
decembrie nu a produs încă efecte, urmând să producă efecte din data de 03.01.2022, 
iar dacă astăzi nu hotărâm diminuarea acestei sume, nu mai putem face acest lucru 
anul viitor. 
d-nul Primar: Având în vedere că avem mai mulți invitați prezenți la ședința de astăzi, 
dacă nu aveți de discutat probleme urgente, propun să retragem de pe ordinea de zi 
punctul de Diverse. 
d-nul președinte Bogdan supune la vot aprobarea ordinei de zi, cu propunerea de 

introducere la pct.5 a proiectului de hotărâre de modificare a HCL nr.121/20.12.2021 

referitoare la aprobarea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale pe anul 2022 și 
propunerea d-lui Primar de retragere a pct. Diverse, aceasta fiind aprobată cu 13 voturi 
pentru (Andresi, Barna,Bodnariu,Bogdan,Capra,Cristea, Fruja,Haloș, Petrița Ana Maria, 
Petrița Ștefănuț, Rus, Sodinca,Vatamanu), devenind astfel Hotărârea 126. 
2.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROCESULUI VERBAL AL ȘEDINȚEI 
ORDINARE DIN DATA DE 20.12.2021. 

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 127. 
 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE 
ȘI FUNCȚIONARE A “ SĂLII DE SPORT CU TRIBUNĂ DE 180 DE LOCURI, DIN COMUNA 
ȘIMAND, JUDEȚUL ARAD. 
INIŢIATOR, CONSILIER LOCAL BOGDAN PETRU 

d-nul președinte Bogdan: Am inițiat acest proiect de hotărâre fiind ca fază finală după 
preluarea în domeniul public a sălii de sport. Dacă vizavi de conținutul proiectului de 
hotărâre aveți propuneri sau obiecții, vă rog să vă înscrieți la cuvânt. 
d-nul viceprimar Sodinca: Fișa postului trebuie să o corelăm cu organigrama și statul 
de funcții pe care le-am aprobat.Noi în statul de funcții am aprobat studii generale iar 
aici sunt studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat sau echivalente.Eu nu sunt 
împotrivă, dar trebuie corelată cu organigrama. 
d-nul președinte Bogdan: În organigramă va trebui revizuit un aspect.Clasificarea 
funcției trebuie făcută exact așa cum prevede COR-ul. Nu există administrator sală de 
sport, există administrator sau administrator structuri sportive.În condițiile în care 
astăzi preluăm și baza sportivă  tip II de la Școala gimnazială, consider că 
administratorul ar trebui să aibă titulatura de administrator structuri sportive și să 
administreze și baza sportivă, utilizată în mod gratuit de elevii școlii gimnaziale.  
d-nul viceprimar Sodinca:Referitor la tariful pentru închirierea suprafeței de joc, 
părerea mea este că e puțin 100 lei/oră. 
d-nul președinte Bogdan: Dacă legat de tariful propus pentru închiriere mai aveți și 
alte propuneri, vă rog să le faceți. Suma de 100 lei/oră propusă de către mine mi se 
pare rezonabilă. 
d-nul viceprimar Sodinca: Propun 200 de lei.  
d-nul consilier Petrița: Propun suma de 150 de lei.  
d-nul președinte Bogdan: Supun la vot suma propusă de către mine de 100 de lei. Se 
supune la vot propunerea de 100 de lei și se respinge cu 5 voturi pentru (Bogdan, 
Bodnariu, Capra,Fruja, Vatamanu) și 8 abțineri (Andresi, Barna, Cristea,Haloș, Petrița 
Ana Maria, Petrița Ștefănuț, Rus, Sodinca). 
d-nul președinte Bogdan: Supun la vot suma propusă de către d-nul viceprimar de 200 
lei/oră. Se supune la vot propunerea de 200 de lei și se respinge cu 1 vot pentru 
(Sodinca) și 12 abțineri (Andresi, Barna,Bodnariu,Bogdan,Capra,Cristea, Fruja,Haloș, 
Petrița Ana Maria, Petrița Ștefănuț, Rus, Vatamanu. 
d-nul președinte Bogdan: Supun la vot suma propusă de către d-nul consilier Petrița de 
150 lei/oră. Se supune la vot propunerea de 150 de lei și se aprobă cu 7 voturi pentru 
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(Andresi, Barna, Cristea,Haloș, Petrița Ana Maria, Petrița Ștefănuț, Rus, ) și 6 
abțineri(Bogdan, Bodnariu, Capra,Fruja, Vatamanu, Sodinca). 
d-nul Primar: La art.10, în Regulament este stipulat următorul aspect:  

- Pentru gestionarea eficientă a activităţii de venituri / cheltuieli aferente sălii 
de sport se procedează astfel: 

a)până la ora 9.00 a fiecărei zile lucrătoare, administratorul sălii de sport va depune la 
Primăria comunei Şimand sumele încasate în ziua anterioară ca urmare a închirierii sălii 
de sport însoţite de borderoul aferent. Propun ca în loc de ora 9.00, să fie ora 10.00.  Se 
supune la vot propunerea d-lui Primar 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: La anexa nr.2, dacă tot am majorat taxa de închiriere, propun 
scoaterea tarifului de intrare la competiții sportive. Se supune la vot propunerea 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 
modificările 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 128. 
4.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PRELUĂRII ÎN DOMENIUL PUBLIC AL 
COMUNEI ȘIMAND A IMOBILULUI COMPUS DIN “BAZĂ SPORTIVĂ TIP 2-ȘCOALA 
GIMNAZIALĂ ȘIMAND, SAT ȘIMAND, COMUNA ȘIMAND, JUDEȚUL ARAD” ȘI TERENUL 
EFERENT CONSTRUCȚIEI ÎN SUPRAFAȚĂ TOTALĂ DE 1508 M2. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 

d-nul președinte Bogdan: Completare la acest proiect de hotărâre, vă propun 
următoarele articole: 
Art.3. - Baza sportivă tip.II, Școala Gimnazială Șimand, va fi administrată de către Primăria 
comunei Șimand, prin administratorul structuri sportive, din cadrul Primăriei comunei 
Șimand și utlizată cu titlu gratuit de către Școala gimnazială Șimand. 
Art.4. – Primăria comunei Șimand va încheia cu Școala Gimnazială Șimand protocolul 
aferent utilizării acestui obiectiv. 
Art.5 – În fișa de post a adminstratorului structuri sportive, vor fi cuprinse și                 
obligațiile /atribuțiile aferente adminstratorului bazei sportive de tip II. 
d-nul președinte Bogdan supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre, cu 
completările propuse de către 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 129. 
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5. PROIECT DE HOTĂRÂRE  PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII HCL 
NR.121/20.12.2021 REFERITOARE LA APROBAREA NIVELURILOR IMPOZITELOR ŞI 
TAXELOR LOCALE PE ANUL 2022. 

INIŢIATOR, CONSILIER LOCAL BOGDAN PETRU 

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 130. 
 

 
Epuizându-se punctele de pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă încheie 

lucrările şedinţei extraordinare din data de 30.12.2021, drept pentru care am încheiat 
prezentul  proces-verbal. 
 
 
     Preşedinte de şedinţă,                         Avizat de legalitate, 

           Bogdan Petru                     Secretar general 
                         Brîndaș Lavinia 


