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PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL ŞIMAND 

DIN DATA DE 26.02.2021 
 

 
Încheiat azi, 26.02.2021, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Şimand, 

convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 41/18.02.2021. 
 

ORDINE DE ZI: 
 
1.DEPUNEREA JURĂMÂNTULUI DE CĂTRE DOMNUL CONSILIER LOCAL 
HALOȘ VIOREL. 
2.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE 
ŞEDINŢĂ. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
3.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORDINEI DE ZI A 
ŞEDINŢEI ORDINARE DIN DATA DE 26.02.2021. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
4.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROCESULUI-VERBAL AL 
ŞEDINŢEI ORDINARE DIN DATA DE 29.01.2021. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
5.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE 
ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI 
ȘIMAND. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA UTILIZĂRII 
EXCEDENTULUI BUGETULUI LOCAL REZULTAT LA ÎNCHEIEREA 
EXERCIȚIULUI BUGETAR AL ANULUI 2020. 
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. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
8. 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 ÎN VEDEREA 
APROBĂRII MODIFICĂRII CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII 
SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL NR. 750/03.12.2019 – ACT 
ADIȚIONAL LA CONTRACTUL NR. 704/02.12.2019, ASTFEL CUM A FOST 
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MODIFICAT PRIN ACTELE ADIȚIONALE NR. 1/20.12.2019, NR. 
2/21.01.2020, NR. 3/06.03.2020, NR. 4/10.09.2020 ȘI NR. 5/28.12.2020 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
9. HOTĂRÂRE PRIVIND  APROBAREA MODIFICĂRII ANEXEI NR.1 LA HCL 
NR. 34/28.05.2020, PRIVIND TRECEREA UNOR BUNURI DIN DOMENIUL 
PUBLIC AL JUDEȚULUI ARAD ÎN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI ŞIMAND 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
10. DIVERSE. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
 
 
La şedinţă sunt prezenţi 11 consilieri din cei 13 în funcţie. Sunt  absenți d-nii consilieri 
Andresi Ioan și Barna Lionel. Participă la şedinţă domnul Primar Dema Florin-Liviu, 
doamna secretar general Brîndaş Lavinia și d-na Fruja Monica, șef birou financiar 
contabil. Mai participă la ședință Bold Marius, consilier primar, administrator public 
Mladin Viorel și  Șimon Ioan-Dan. 
Preşedinte de şedinţă este domnul Bogdan Petru. 
d-nul viceprimar Sodinca:d-na secretar,intrăm în direct azi cu Prefectura? 
d-na secretar general: Am comunicat Instituției Prefectului data și ora desfășurării 
ședinței de consiliu, însă nu am fost contactați în vederea transmiterii linkului și a 
parolei. 
1.DEPUNEREA JURĂMÂNTULUI DE CĂTRE DOMNUL CONSILIER LOCAL 
HALOȘ VIOREL. 

D-na secretar general prezintă dispozitivul Încheierii nr.177/2021 pronunțată în 
dosarul nr.2186/210/2020/a3:  

“Admite cererea formulată de petenta secretarul general al comunei Șimand, 
având ca obiect validare mandat consilieri supleanți. Validează mandatul consilierului 
local supleant în Consiliul local al comunei Șimand, jud. Arad, pentru domnul Haloș 
Viorel-Ioan – Partidul Verde. D-na secretar general solicită depunerea jurământului 
prevăzut de Codul administrativ de către d-nul consilier local Haloș Viorel-Ioan.  
D-nul consilier Haloș Viorel-Ioan depune jurământul cu mâna dreaptă pe Constituția 
României și pe Biblie, în formula precizată de art.117 din Codul administrativ: "Jur să 
respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă 
în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Șimand. Aşa 
să-mi ajute Dumnezeu!" 
 
2.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE 
ŞEDINŢĂ. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
d-nul consilier Cristea: Propun pe d-na Ana Maria Petrița ca președinte de ședință 
pentru următoarele 3 luni. 
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d-nul consilier Bodnariu: Propun pe d-nul Bogdan Petru ca președinte de ședință 
pentru următoarele 3 luni. 
d-nul viceprimar Sodinca: Să facem abstracție de culorile politice. Am avut o 
înțelegere să păstrăm o anumită ordine în ceea ce privește președintele de ședință. 
Corect ar fi ca următorul președinte de ședință să fie de la PSD sau de la Partidul 
Verde. 
d-nul viceprimar Sodinca: d-na Petrița, doriți să fiți președinte de ședință? 
d-na consilier Petrița Ana Maria:  Nu. Să lăsăm pe colegii de la PSD. 
d-na secretar general supune la vot propunerea d-lui consilier Bodnariu pentru 
alegerea d-lui Bogdan Petru ca președinte de ședință pentru următoarele 3 luni și se 
aprobă cu 11 voturi pentru(Bodnariu,Bogdan,Capra,Cristea,Fruja, Haloș, Petrița Ana 
Maria, Petrița Ștefănuț, Rus, Sodinca, Vatamanu), devenind astfel Hotărârea 
nr.36. 
d-nul președinte Bogdan: Vă mulțumesc pentru încrederea acordată și vreau să îl 
felicit  pe d-nul Haloș Viorel și să îi urez succes în noul mandat de consilier local. 
3.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORDINEI DE ZI A 
ŞEDINŢEI ORDINARE DIN DATA DE 26.02.2021. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
d-nul președinte Bogdan: Urmare a adresei nr.4216/25.02.2021 primită de la 
Consiliul județean Arad,  se impune suplimentarea  ordinei de zi cu proiectul de 
hotărâre privind  aprobarea modificării anexei nr.1 la HCL nr. 34/28.05.2020, privind 
trecerea unor bunuri din domeniul public al județului Arad în domeniul public al 
comunei Şimand.D-na secretar general vă rog să ne explicați despre ce este vorba. 
d-na secretar general:În data de 28.05.2020 a fost emisă de către Consiliul local 
Șimand HCL nr.34, privind trecerea bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă 
și canalizare al comunei Șimand, din domeniul public al județului Arad în domeniul 
public al comunei Șimand.În data de 25.02.2021, adică ieri, am primit de la CJA, 
adresa nr.4216, prin care ni se solicită să modificăm anexa la HCL nr.34/28.05.2020, 
întrucât 120 de bunuri din respectiva anexă sunt casate. 
d-nul președinte Bogdan: Propun introducerea pe ordinea de zi a acestui proiect 
de hotărâre la nr.9 iar punctul de Diverse care a fost consemnat în convocare la nr.9 
să fie la nr.10.  
d-nul președinte Bogdan supune la vot ordinea de zi a ședinței din data 26.02.2021, 
inclusiv cu introducerea suplimentar a proiectului de hotărâre privind aprobarea 
modificării anexei nr.1 la HCL nr. 34/28.05.2020, privind trecerea unor bunuri din 
domeniul public al județului Arad în domeniul public al comunei Şimand și se aprobă 
cu 11 voturi pentru(Bodnariu,Bogdan,Capra,Cristea,Fruja, Haloș, Petrița Ana Maria, 
Petrița Ștefănuț, Rus, Sodinca, Vatamanu), devenind astfel Hotărârea nr.37. 
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4.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROCESULUI-VERBAL AL 
ŞEDINŢEI ORDINARE DIN DATA DE 29.01.2021. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
d-nul președinte Bogdan supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 11 
voturi pentru(Bodnariu,Bogdan,Capra,Cristea,Fruja, Haloș, Petrița Ana Maria, Petrița 
Ștefănuț, Rus, Sodinca, Vatamanu), devenind astfel Hotărârea nr.38. 
 
5.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE 
ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI 
ȘIMAND. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
d-nul președinte Bogdan: Vă rog să vă înscrieți la cuvânt. 
d-nul președinte Bogdan:Vreau să vă mai aduc la cunoștință faptul că am inițiat 2 
amendamente la ROF, care au fost și difuzate în scris.Un amendament care face 
referire la modul de desfășurare online a ședințelor de consiliu local și alt 
amendament care face referire la posibilitatea urmăririi de către cetățenii comunei 
Șimand a ședințelor de consiliu local prin intermediul internetului. Aveți 
amendamentele respective. Când o să ajungem la articolul din ROF care face referire 
la procedura care am propus-o atunci puteți fiecare să veniți cu idei sau propuneri.  
d-nul președinte Bogdan: În proiectul de hotărâre privind aprobarea 
regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al comunei Șimand, la 
art.2 se menționează următorul aspect: “Începând cu data prezentei își încetează 
aplicabilitatea Hotărârea Consiliului local Șimand nr.37/13.07.2016”. Este hotărârea de 
consiliu local prin care a fost aprobat ROF-ul în mandatul anterior. Personal consider 
că ar trebui să își înceteze aplicabilitatea și HCL nr.97/30.08.2017, care face referire la 
stabilirea indemnizației de consilier local, atunci când s-a stabilit procentul cât la sută 
din indemnizația primarului.Ori în condițiile în care este curpins în ROF acest aspect 
nu cred că își mai are rostul să rămână în vigoare hotărârea respectivă.La final dacă 
cădem de acord asupra procedurilor pe care vi le-am propus, va trebui să își înceteze 
aplicabilitatea și HCL nr.34/28.03.2017 prin care s-a aprobat modalitatea de 
înregistrare audio a ședințelor de consiliu local. 
d-nul președinte Bogdan: Legat de conținutul Regulamentului de organizare și 
funcționare, dacă aveți propuneri sau obiecții, vă rog să vă înscrieți la cuvânt. 
d-nul președinte Bogdan: La pag.10 din ROF, la art.10, la atribuțiile 
președintelui de ședință se stipulează următorul aspect: “d)asigură menţinerea 
ordinii, în condiţiile regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local”. Nu 
am văzut în regulament să facă referire la asigurarea menținerii ordinii. Noi acuma 
aprobăm ROF-ul, nu putem face trimitere tot la ROF. Vizavi de acest aspect vă rog să 
veniți cu propuneri.Dacă credeți că îl aprobăm în forma aceasta trecem mai departe.  
d-nul președinte Bogdan: La art.13, alin.2, din ROF se stipulează: ” Consiliul 
Local al comunei Șimand are 3 comisii de specialitate și sunt enumerate. Dacă ne 
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uităm în Ordinul 25/2021, este prevăzut nr. de membrii  ai fiecărei comisii. 
Propunerea mea este ca la comisia nr. 1 să fie trecut are 3 membri, la Comisia nr. 2 
are 5 membri, Comisia nr. 3 are 5 membri, exact cum este în Ordinul 25/2021. Tot în 
acest Ordin se mai stipulează un aspect, referitor la ce proiecte avizează fiecare 
comisie de specialitate. Propun ca în cuprinsul ROF-ului să fie luată fiecare comisie în 
parte și să se specifice domeniile exact așa cum sunt în denumirea comisiei. 
d-nul președinte Bogdan: La art.14, alin.(2), lit.e) nu putem ține cont de 
echilibrul de reprezentare a localităţilor componente. Propun eliminarea lit.e) fiindcă la 
Șimand nu avem localități componente.  
d-nul președinte Bogdan:La alin.(4) tot la aceeași pagină: “Pentru desemnarea 
membrilor comisiilor de specialitate se poate utiliza următorul algoritm, cu titlu de 
exemplu, prin cuprinderea consilierilor locali în componenţa comisiilor de specialitate, 
în ordinea crescătoare a numărului de mandate obţinute de fiecare grup şi a 
numărului comisiei. Aici trebuia să fie un tabel, care însă s-a omis. La alin.(5) se 
stipulează: “Algoritmul presupune alocarea locurilor, pe rând, de la stânga la dreapta, 
începând cu comisia de specialitate care are cele mai puţine locuri alocate. Exemplul 
presupune alocarea fiecărui consilier local într-o singură comisie de specialitate. 
Pentru ca fiecare consilier local să facă parte din două sau trei comisii de specialitate 
se dublează sau se triplează numărul din coloana 1, aplicând apoi acelaşi algoritm. 
d-nul viceprimar Sodinca: Noi am stabilit comisiile,nu le mai putem modifica. 
d-nul președinte Bogdan: Se pot modifica prin hotărâre de consiliu.Vă rog să vă 
uitați în Ordin. Așa este alocarea și în ROF trebuie să fie exact ca și în Ordin. 
d-nul consilier Bodnariu: Atunci trebuie în  următoarea ședință de consiliu local să 
se stabilească din nou comisiile de specialitate. 
d-nul președinte Bogdan:La pag.14, art. 16, alin.(4): Secretarul comisiei 
îndeplineşte următoarele atribuţii principale: d)poate întocmi pontaje de prezenţă la 
şedinţele de comisie, în cazul în care consiliul local stabileşte această sarcină prin 
regulamentul de organizare şi funcţionare. Eu m-aș limita la ținerea evidenței 
participării la ședințe a membrilor comisiei, exact cum am făcut și până acuma, sub 
formă de tabel și să nu mai stabilim prin regulamentul de organizare și funcționare 
pontaj.  
D-nul președinte Bogdan: La art. 23, alin.1, lit.b), se stipulează: Formatul 
modelului orientativ de convocare se regăseşte în anexa nr. 6 la prezentul 
regulament. Noi mergm pe ROF final, nu orientativ.Propun să rămână formatul  
modelului de convocare, fără orientativ. 
d-nul președinte Bogdan: La art.26 alin.(1) se stipulează: Şedinţele consiliului 
local se desfăşoară legal în prezenţa majorităţii consilierilor locali în funcţie. Se 
consideră prezenţi la şedinţă şi consilierii locali care participă prin utilizarea oricăror 
mijloace electronice. De aici a plecat amendamentul meu și procedura pe care am 
făcut-o privind desfășurarea ședințelor.Vă propun la acest art.26 după alin.(5) să fie 
introdus alin.(6) în care să se consemneze: Participarea unor consilieri locali la 
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şedinţele de consiliu local, prin utilizarea oricăror mijloace electronice este 
reglementat în Anexa nr. 12 de la prezentul ROF. 
d-nul președinte Bogdan:La art.27,alin.(2), lit.c), se stipulează: Posibilitatea 
cetăţenilor cu domiciliul sau reşedinţa în unitatea/subunitatea administrativ-teritorială 
respectivă de a asista la şedinţele consiliului local şi/sau de a le urmări pe internet, în 
condiţiile regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local. Dacă astăzi nu 
venim în regulament cu o procedură legat de posibilitatea urmăririi pe internet a 
ședințelor, va trebui să venim peste o lună sau două să modificăm ROF-ul, respectiv 
să îl completăm. De aceea am propus amendamentul respectiv. în condiţiile prevăzute 
în Anexa nr. 13 de la prezentul ROF. 
d-na consilier Rus: Aș avea și eu o completare. Nu toată lumea știe să intre pe 
pagina de internet a Primăriei.Dacă ar fi transmise și pe facebook, la care are acces 
un public mai larg, ar fi bine. 
d-nul președinte Bogdan: Vizavi de propunerea d-nei consilier Rus, pentru a evita 
anumite discuții, propun ca pct.2.2 să fie completat după cum urmează: Transmiterea 
şedinţelor de Consiliu local se face pe pagina de internet / facebook a Primăriei 
comunei Şimand. Se supune la vot propunerea d-lui președinte Bogdan și se aprobă 
cu 11 voturi pentru (Bodnariu,Bogdan,Capra,Cristea,Fruja, Haloș, Petrița Ana Maria, 
Petrița Ștefănuț, Rus, Sodinca, Vatamanu). 
d-nul președinte Bogdan: La pct. 4.2 din anexa nr.13, se stipulează: Dacă 
înainte de începerea şedinţei există cauze tehnice care fac imposibilă transmiterea în 
direct a acesteia, consilierii locali hotărăsc, prin majoritate absolută, dacă desfăşoară 
şedinţa de consiliu local fără transmitere în direct sau dacă amână desfăşurarea 
acesteia până la remedierea neajunsului apărut. Propun înlocuirea transmitere în 
direct, cu transmitere pe internet. 
d-nul viceprimar Sodinca: Propun ca hotărârea prevăzută la pct. 4.2 din anexa 
nr.13 să fie luată cu majoritate simplă. Se supune la vot propunerea d-lui Sodinca și 
se aprobă cu  11 voturi pentru (Bodnariu,Bogdan,Capra,Cristea,Fruja, Haloș, Petrița 
Ana Maria, Petrița Ștefănuț, Rus, Sodinca, Vatamanu). 
d-nul viceprimar Sodinca: În ceea ce privește perioada de arhivare, prevăzută la 
pct.5.3 din anexa nr.13, consider că este suficient dacă această stocare a datelor, se 
face până la prima ședință în care noi consilierii ne asumăm ceea ce s-a discutat în 
ședință. 
d-nul consilier Capra: Eu consider că termenul de 4 ani este rezonabil aceasta fiind 
și durata mandatului unui consilier local. 
d-nul președinte Bogdan: Propun reformularea pct.5.3 astfel: Perioada de arhivare 
a înregistrărilor este cea prevăzută de legislaţia în vigoare. 
d-nul consilier Bodnariu: Referitor la pct.5.4 din anexa nr.13, propun să mai 
acordăm un termen de 2-3 luni pentru a-și achiziționa tehnica necesară. Trebuie să 
avem în vedere și faptul că nu avem aprobat bugetul.  
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d-nul președinte Bogdan:Propun reformularea pct.5.4. astfel: ” Prezenta procedură  
intră în vigoare începând cu prima şedinţă de consiliu local premergătoare celei în 
care  a fost aprobat bugetul local al comunei Şimand.” 
d-nul președinte Bogdan: La art.28,alin.(1),se stipulează:În exercitarea atribuţiilor 
ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz. 
La finalul documentației avem anexa nr.11 vizavi de majoritate. La noi tabelul ar 
trebui să rămână simplu cu 13, care este numărul total al membrilor organului 
colegial, 7 fiind majoritatea absolută și 9 fiind majoritatea calificată.  
d-nul președinte Bogdan: La art.28, alin.(3),lit.j), se stipulează: Se adoptă cu 
majoritate absolută alte hotărâri prevăzute de regulamentul de organizare și 
funcționare al consiliului local al comunei Șimand. Vă rog să faceți propuneri legat de 
hotărârile care le trecem în ROF să fie adoptate cu majoritate absolută, față de cele 
care sunt trecute în ROF la alin.(3),fiindcă mai avem și alte hotărâri de consiliu local la 
care nu se face referire. De exemplu, hotărârea privind aprobarea statului de funcții și  
cea privind comisiile speciale și mixte. Sunt hotărâri care prin natura lor generează  
cheltuieli de la bugetul local și nu ar trebui să treacă cu majoritate simplă. 
d-nul viceprimar Sodinca: Ceea ce este prevăzut cu majoritate absolută este 
specificat în lege. Ce nu este specificat în lege, este cu majoritate simplă. 
d-nul președinte Bogdan: Nu este așa. Ce hotărâri le trecem noi acum în ROF, alea 
se vor lua cu majoritate absolută. 
d-nul consilier Capra: Și eu consider că hotărârile care afectează bugetul ar trebui 
luate cu majoritate absolută, chiar dacă la momentul adoptării lor nu afectează 
bugetul local, ci ulterior. 
d-nul președinte Bogdan: Propun ca la lit.j să fie trecute hotărârile privind comisiile 
speciale şi mixte și hotărârile privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al 
aparatului de specialitate al primarului comunei Şimand. Propun ca acestea să fie 
adoptate cu majoritate absolută. Se supune la vot propunerea d-lui președinte Bogdan 
și se aprobă cu 7 voturi pentru(Bodnariu,Bogdan,Capra, Fruja, Haloș, Rus, Vatamanu) 
și 4 abțineri (Cristea, Petrița Ana Maria, Petrița Ștefănuț, Sodinca). 
d-nul președinte Bogdan: La art.29,alin.(2) și (3) se stipulează: (2) În cazul în care 
preşedintele de şedinţă refuză, în scris, să semneze, hotărârea consiliului local se 
semnează de cel puţin 2 consilieri locali dintre cei care au participat la şedinţă. 
(3) Modalitatea de desemnare a acestor consilieri se realizează în una dintre 
următoarele modalităţi: 
a)în funcţie de configuraţia politică de la ultimele alegeri locale; 
b)de unul dintre cei mai în vârstă consilieri şi de unul dintre cei mai tineri dintre 
consilieri locali participanţi la şedinţă; 
c)prin altă modalitate stabilită prin hotărâre a consiliului local. 
d-na consilier Rus: În ce condiții poate președintele de ședință să refuze să 
semneze? 
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d-nul președinte Bogdan: În condițiile în care constată că nu sunt legal întocmite 
documentele respective. 
d-nul președinte Bogdan: Eu vin cu o altă propunere, dar care nu o putem pune în 
practică astăzi.Propun să fie inițiată o hotărâre de consiliu local. Nu putem spune cel 
mai în vârstă, cel mai tânăr sau în funcție de configurația politică. Ar trebui să își 
asume răspunderea președintele comisiei juridice și cel al comisiei economice. 
d-nul președinte Bogdan: Dacă de comun acord am stabilit ca cele 2 proceduri, 
respectiv anexa 12 și 13 să facă parte din ROF, atunci la  art.89 va trebui modificat 
anexele 1-13 fac parte integrantă din prezentul regulament. Adoptând cele 2 
proceduri atunci ar trebui modificat și în hotărârea de consiliu și trecut așa cum am 
spus, faptul că își încetează aplicabilitatea și HCL nr.34/28.03.2017. 
d-nul președinte Bogdan: Supun la vot proiectul de hotărâre cu modificările și 
propunerile făcute de către dumneavoastră și în forma în care le-am adoptat inițial. Se 
supune la vot și se aprobă cu 7 voturi pentru(Bodnariu,Bogdan,Capra, Fruja, Haloș, 
Rus, Vatamanu) și 4 abțineri (Cristea, Petrița Ana Maria, Petrița Ștefănuț, Sodinca), 
devenind astfel Hotărârea nr.39. 
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA UTILIZĂRII 
EXCEDENTULUI BUGETULUI LOCAL REZULTAT LA ÎNCHEIEREA 
EXERCIȚIULUI BUGETAR AL ANULUI 2020. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
d-na Fruja: Având în vedere că bugetul nu a fost încă aprobat și având în derulare 
proiectul pe măsura 7.2, suntem nevoiți să repartizăm excedentul deoarece avem 
avansul cuprins în excedentul anilor anteriori.De aceea propunem spre aprobare 
utilizarea excedentului anului 2020. 
D-nul președinte Bogdan supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 11 
voturi pentru(Bodnariu,Bogdan,Capra,Cristea,Fruja, Haloș, Petrița Ana Maria, Petrița 
Ștefănuț, Rus, Sodinca, Vatamanu), devenind astfel Hotărârea nr.40. 
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. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
d-nul președinte Bogdan supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 11 
voturi pentru(Bodnariu,Bogdan,Capra,Cristea,Fruja, Haloș, Petrița Ana Maria, Petrița 
Ștefănuț, Rus, Sodinca, Vatamanu), devenind astfel Hotărârea nr.41. 
8. 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 ÎN VEDEREA 
APROBĂRII MODIFICĂRII CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII 
SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL NR. 750/03.12.2019 – ACT 
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ADIȚIONAL LA CONTRACTUL NR. 704/02.12.2019, ASTFEL CUM A FOST 
MODIFICAT PRIN ACTELE ADIȚIONALE NR. 1/20.12.2019, NR. 
2/21.01.2020, NR. 3/06.03.2020, NR. 4/10.09.2020 ȘI NR. 5/28.12.2020 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
d-nul consilier  Bodnariu: Ruta Chișineu-Criș-Șimand apare?Pentru copii ne 
interesează. 
d-nul președinte Bogdan: Apare. La 7:25 și 7:45 și întoarcere la 14.10 și 14:30. 
d-nul Primar: Ni s-a promis că de la data de 01.03 vom avea transport pentru copii 
care fac naveta de la Șimand la Chișineu-Criș și înapoi. Datorită faptului că a intrat în 
ADI și orașul Chișineu-Criș s-ar putea să ni se reducă suma. 
d-nul președinte Bogdan supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 11 
voturi pentru(Bodnariu,Bogdan,Capra,Cristea,Fruja, Haloș, Petrița Ana Maria, Petrița 
Ștefănuț, Rus, Sodinca, Vatamanu), devenind astfel Hotărârea nr.42. 
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND  APROBAREA MODIFICĂRII ANEXEI 
NR.1 LA HCL NR. 34/28.05.2020, PRIVIND TRECEREA UNOR BUNURI DIN 
DOMENIUL PUBLIC AL JUDEȚULUI ARAD ÎN DOMENIUL PUBLIC AL 
COMUNEI ŞIMAND. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
d-nul președinte Bogdan supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 11 
voturi pentru(Bodnariu,Bogdan,Capra,Cristea,Fruja, Haloș, Petrița Ana Maria, Petrița 
Ștefănuț, Rus, Sodinca, Vatamanu), devenind astfel Hotărârea nr.43. 
10. DIVERSE. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVI 
d-nul consilier Capra: Venind la ședință, am văzut că sunt săpate niște gropi. 
Pentru ce sunt? 
d-nul  Primar: Se vor pune niște țevi cu lanțuri ca să nu se mai intre aici cu mașinile 
peste pavaj. 
d-nul consilier Capra: Dacă se întâmplă o situație de urgență, un incendiu, pe unde 
o să intre mașinile de pompieri? 
d-nul Primar: Nu e ok să fie tot noroi în fața căminului Cultural. 
d-nul consilier Bodnariu: E o idee bună, însă la sfârșitul lanțului de stâlpișori s-ar 
putea lăsa între 2 dintre ei o distanță puțin mai mare, ca să se poată intra în caz de 
nevoie. 
d-nul Primar: Așa vom face. 
d-na consilier Rus: Dacă ar fi mai frumos amenajat în fața căminului, iarba tunsă, 
cu alei, cu flori,cu puțină vegetație ar fi fost altceva. 
d-nul Primar: A fost și gard și au fost și pomi, pe care unii i-au scos. 
d-na consilier Rus: De atunci puteau fi puși alții. 
d-nul Primar: De ce nu ați venit cu propunere d-na Rus,doar ați fost consilier local. 
d-na consilier Rus: Vin acuma cu propunere d-nul Primar. 
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d-na consilier Petrița: La ședința anterioară am fost și am vizitat cu toții capela 
nouă. Aș vrea să propun să fim puțin mai atenți cu toții în momentul recepționării 
unor lucrări. Ați văzut că pe cât este de frumoasă, în loc să aibă căderea apa spre 
exterior, o are spre interior. 
d-nul președinte Bogdan: Sperăm să se vină cu o soluție în acest sens, fiindcă s-au 
investit o grămadă de bani. 
d-nul consilier Capra: Soluția este să se rectifice acolo unde s-a greșit și pe 
aceleași cheltuieli. 
d-nul consilier Haloș: Dacă tot se pun stâlpii în fața căminului, ar trebui să fie pus 
și un gard viu, pentru că ar arăta altfel. 
d-nul Șimon:În legătură cu capela nouă. Știți că în urmă cu 2-3 ani ne-am contrat 
pe facebook când a fost vorba să se facă în locul ăla. S-a refăcut hotărârea și s-a 
hotărât să se facă în cimitir. Între timp, în timpul construcției și chiar înaintea 
construcției, am avut binevoitori care au venit la mine și au băgat unele strâmbe celor 
care fac capela, precum că sunt anumite lipsuri și că ar trebui sesizate anumite 
organe. Nu am crezut că este de competența mea să fac sesizările respective, pentru 
că exista aprobarea din partea consiliului local și cine și-a asumat-o să o ducă până la 
capăt și să o facă.În urmă cu aproximativ 2 săptămâni am auzit și eu că trebuie 
făcute acolo ceva îmbunătățiri, cu câteva sute de milioane, că plouă în capela nou 
recepționată, că plouă pe terasă, că plouă înăuntru și s-a ridicat igrasia pe pereți. Am 
zis să merg și eu până acolo să văd dacă este adevărat, fiindcă lumea de multe ori 
mai și exagerează. Am mers într-o dimineață până acolo,pe terasă era măturată apa, 
însă se vedea că a stat apa. În interior nu am cum să confirm dacă e apă pe pereți 
sau nu, fiindcă nu am putut intra.Am constatat un lucru, faptul că nu văd unde o  să 
parcheze mașinile în zonă. Exact în acea zi am citit pe internet faptul că se 
reabilitează plajele de la Mamaia și că în timpul reabilitării, s-au descoperit 3 monezi 
antice, au fost oprite lucrările și a venit DNA-ul. Dacă pentru 3 monezi antice s-au 
oprit lucrările și a venit DNA,atunci pentru craniile de copil descoperite în momentul 
când s-a săpat pristerul și fundația capelei, ce ar trebui să se întâmple? 
d-nul Primar: Să faceți reclamație la DNA, așa cum vă stă dumneavoastră în 
caracter. 
d-nul Șimon:Eu nu am spus că o să fac. Eu am spus că nu o să fac. 

Epuizându-se punctele de pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă încheie 
lucrările şedinţei ordinare din data de 26.02.2021, drept pentru care am încheiat 
prezentul proces-verbal. 
 
 
    Preşedinte de şedinţă,                      Avizat de legalitate, 
         Bogdan Petru                   Secretar general 

          Brîndaş Lavinia 


