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PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL ŞIMAND 
DIN DATA DE 10.12.2020 

 
  Încheiat azi, 10.12.2020, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local 
Şimand, convocată prin Dispoziţia Primarului nr.207/09.12.2020. 
 

ORDINE DE ZI: 
 
1.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORDINII DE ZI A ŞEDINŢEI 
EXTRAORDINARE DIN DATA DE 10.12.2020.  
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
2.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL 
COMUNEI ŞIMAND. 
INIŢIATOR, 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 și d-na Fruja Monica, șef birou 
financiar-contabil. Mai participă domnul Petcuț Raul, director Școala Gimnazială Șimand. 
Preşedinte de şedinţă este domnul Sodinca Iustin-Constantinescu. 
 
1.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORDINEI DE ZI A ŞEDINŢEI 
EXTRAORDINARE DIN DATA DE 10.12.2020.  
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
 
d-nul preşedinte Sodinca supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea ordinei de 
zi a şedinţei extraordinare din data de 10.12.2020, acesta fiind aprobat cu 13 voturi pentru 
(Andresi, Barna, Bodnariu, Bogdan, Capra, Cristea, Fruja, Lihor, Petrița Ana Maria, 
Petrița Ștefănuț, Rus, Sodinca, Vatamanu) devenind astfel Hotărârea nr.19. 
2.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL 
COMUNEI ȘIMAND. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
d-nul președinte Sodinca: Ținând cont de faptul că îl avem astăzi prezent pe d-nul 
director, o să îl rog să ne explice vizavi de rectificarea bugetului școlii. 
d-nul Petcuț: În primul rând vreau să vă mulțumesc, întrucât am înțeles că v-ați întâlnit în 
ședința aceasta doar pentru noi. Noi vrem la școală să ne ridicăm la standarde potrivite 
anului 2020. Vreau să mulțumesc domnului consilier Bogdan pentru tot sprijinul pe care ni l-a 
acordat în anii în care a fost membru în Consiliul de administrație. Fostul consiliu de 
administrație, ne-am gândit să cumpărăm table interactive.Am avut o sumă de bani, după 
care ne-ați mai dat dumneavoastră o sumă. Nu le-am cumpărat până acuma pentru că o 
tablă valorează de la 3000 lei până la 40.000 lei. Am zis că în funcție de banii pe care îi mai 
primim de la Primărie, am analizat foarte bine și am știut că fiind pandemie nu o să cheltuim 
navetă, motorină, ne vor mai rămâne bani, suma despre care discutăm astăzi, pe care 
sperăm să o transferăm de la capitolele care nu s-au folosit la table. Vrem să cumpărăm 14 
table la 10.000 lei bucata. Am discutat și cu d-nul Primar și cu câțiva consilieri locali, despre 
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proiectul pe fonduri europene pe care îl face școala, pentru a obține tablete pentru elevi, 
videoproiectoare, routere,laptop pentru profesori. Am zis că banii să îi transferăm o parte la 
tablete, o parte pentru semnarea contractului pentru proiect fonduri europene.Vom cumpăra 
14 table, ne trebuie 18, dar am zis că mai bine să luăm performante iar în ianuarie-februarie, 
cu primii banii pe care îi avem să le cumpărăm și pe acestea. 
d-nul consilier Fruja:  
d-nul consilier Bogdan: Domnule director, vă mulțumesc pentru aprecierea făcută și vreau 
să vă asigur în continuare de tot sprijinul meu în tot ceea ce privește proiectele legale pe care 
le veți intreprinde. Legat de proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local, 
întotdeauna am militat pentru leglitatea proiectelor de hotărâri și aș vrea să întreb dacă nu 
cumva trebuia să facem și o ședință a comisiilor de specialitate și să dăm un aviz. 
d-na secretar: Fiind o ședință extraordinară, convocată de îndată, am considerat că nu era 
necesar. 
d-nul consilier Bogdan: D-na secretar, dacă dummneavoastră confirmați că e legal, eu mă 
supun.Eu m-am uitat în OUG nr.57/2019, unde scrie că fiecare proiect înscris pe ordinea de zi 
este dezbătut numai dacă este însoțit de avizul comisiei de specialitate. Nu cred că ne este 
atât de greu încât să facem și avizele. 
d-na secretar: O să facem și avizele comisiilor de specialitate, pe care le voi anexa 
proiectului de hotărâre. 
d-nul consilier Bogdan: La art.2 în proiectul de hotărâre se stipulează următorul aspect: 
La data intrării în vigoare a prezentrei hotărâri se modifică în mod corespunzător HCL 
nr.12/28.02.2020, privind aprobarea bugetului local al comunei Șimand pe anul 2020.Suma 
de 112000 care a fost alocată la școală  pentru tablele interactive, a fost alocată la 
rectificarea de buget din luna iulie. La art. 2 trebuie să se facă referire la hotărârea de 
rectificare din luna iulie, atunci s-a vorbit de școală și atunci s-a alocat suma.  
d-na Fruja: La ultima rectificare ne raportăm. Modificăm penultima anexă, cea din 
noiembrie, nu cea din iulie. 
d-nul consilier Bogdan: Atunci în proiectul de hotărâre va fi trecută hotărârea de 
rectificare din luna noiembrie, nicidecum hotărârea de aprobarea a bugetului  din luna 
februarie. 
d-na Fruja: Vreau să precizez și eu aici ceva. Am înțeles că am fost acuzată că nu s-a 
aprobat rectificarea bugetului școlii din cauza mea.Eu nici nu am văzut nota de fundamentare 
a școlii, eu am făcut raportul de specialitate în data de 17.11.2020 iar în 25.11.2020 a apărut 
nota de fundamentare, mie nu mi s-a adus la cunostință, am văzut nota de fundamentare 
doar  în documentația de ședință.Eu nu am fost prezentă la ședință din cauză că am fost 
bolnavă, i-am comunicat domnului Primar că este în regulă dar având și dânsul atâtea 
probleme, a omis. 
d-nul preşedinte Sodinca supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind aprobat cu 13 
voturi pentru (Andresi, Barna, Bodnariu, Bogdan, Capra, Cristea, Fruja, Lihor, 
Petrița Ana Maria, Petrița Ștefănuț, Rus, Sodinca, Vatamanu) devenind astfel 
Hotărârea nr.20. 
     Epuizându-se punctele de pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă încheie lucrările 
şedinţei extraordinare din data de 10.12.2020, drept pentru care am încheiat prezentul 
proces-verbal. 
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               Preşedinte de şedinţă,              Avizat de legalitate, 
         Sodinca Iustin-Constantinescu      Secretar general  
                      Brîndaş Lavinia 


