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PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL ŞIMAND DIN 
DATA DE 05.04.2022 

 
Încheiat azi, 05.04.2022, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local 

Şimand, convocată prin Dispoziţia Primarului nr.174/04.04.2022. 
 

ORDINE DE ZI: 
 

1.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORDINEI DE ZI A ŞEDINŢEI 
EXTRAORDINARE DIN DATA DE 05.04.2022.  
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
2.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA EXPROPRIERII SUPRAFEȚELOR DE 
TEREN DE 25,40 MP DIN IMOBILUL PROPRIETATEA U.A.T. COMUNA ȘIMAND ÎNSCRIS 
ÎN C.F. NR. 310059 ȘIMAND ÎN SUPRAFAȚĂ TOTALĂ DE 361 MP,  62,06 MP DIN 
IMOBILUL PROPRIETATEA U.A.T. COMUNA ȘIMAND ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 310060 
ȘIMAND ÎN SUPRAFAȚĂ TOTALĂ DE 331 MP ȘI 906,68 MP DIN IMOBILUL 
PROPRIETATEA U.A.T. COMUNA ȘIMAND ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 308867 ȘIMAND ÎN 
SUPRAFAȚĂ TOTALĂ DE 5937 MP, DE CĂTRE EXPROPRIATORUL U.A.T. JUDEȚUL ARAD, 
PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD, PRECUM ȘI A SUMELOR CU TITLU DE DESPĂGUBIRE, 
PENTRU REALIZAREA LUCRĂRII DE UTILITATE PUBLICĂ DE INTERES JUDEȚEAN 
„MODERNIZARE DJ 709F KM 0+000-23+540 SÂNMARTIN-OLARI-CAPORAL ALEXA”. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
3.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ A 
TERENULUI INTRAVILAN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 31.325 MP ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 310170 
ȘIMAND, NR.  TOP 310170. 
INIȚIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ A 
SUPRAFEŢEI DE 72 MP DIN IMOBILUL ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 309082, NR.  TOP 309082 
ȘIMAND. 
INIȚIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
5. 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. 

Mai participă: Cadar Răzvan, vicepreședinte CJA, Bozga Doru, Bold Marius-Viorel, 
Șimon Ioan-Dan, Rusu Florin, Căpucean Delia, Căpucean Dumitru, Hahău Ilie. 
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Preşedinte de şedinţă este domnul Barna Lionel. 
1.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORDINEI DE ZI A ŞEDINŢEI 
EXTRAORDINARE DIN DATA DE 05.04.2022.  
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
d-nul președinte Barna: d-nul Primar propune suplimentarea ordinei de zi cu un proiect 
de hotărâre: 
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.13/2022, referitoare la  
aprobarea modificării HCL nr. 83/2021 privind aprobarea închirierii prin atribuire directă 
a pășunilor disponibile aflate în proprietatea privată a comunei Șimand. 
d-nul Primar: Știți că există o suprafață de pășune de 30 ha și aș vrea să o împărțim, 
pentru că  sunt niște fermieri care au animale mai puține și sunt fermieri cu animale mai 
multe.Să fie loc pentru toată lumea. 
d-nul președinte Barna supune la vot aprobarea ordinei de zi, cu propunerea de 
suplimentare a 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), devenind astfel Hotărârea 34. 
2.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA EXPROPRIERII SUPRAFEȚELOR DE 
TEREN DE 25,40 MP DIN IMOBILUL PROPRIETATEA U.A.T. COMUNA ȘIMAND ÎNSCRIS 
ÎN C.F. NR. 310059 ȘIMAND ÎN SUPRAFAȚĂ TOTALĂ DE 361 MP,  62,06 MP DIN 
IMOBILUL PROPRIETATEA U.A.T. COMUNA ȘIMAND ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 310060 
ȘIMAND ÎN SUPRAFAȚĂ TOTALĂ DE 331 MP ȘI 906,68 MP DIN IMOBILUL 
PROPRIETATEA U.A.T. COMUNA ȘIMAND ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 308867 ȘIMAND ÎN 
SUPRAFAȚĂ TOTALĂ DE 5937 MP, DE CĂTRE EXPROPRIATORUL U.A.T. JUDEȚUL ARAD, 
PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD, PRECUM ȘI A SUMELOR CU TITLU DE DESPĂGUBIRE, 
PENTRU REALIZAREA LUCRĂRII DE UTILITATE PUBLICĂ DE INTERES JUDEȚEAN 
„MODERNIZARE DJ 709F KM 0+000-23+540 SÂNMARTIN-OLARI-CAPORAL ALEXA”. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
d-nul președinte Barna: Dau cuvântul d-nului vicepreședinte al CJA să ne explice 
desprece este vorba. 
d-nul Cadar:Aș vrea să vă fac o scurtă introducere despre ceea ce înseamnă investiția și 
aș putea să vă răspund dacă aveți nelămuriri. Am considerat ca acest drum care pleacă 
din Sânmartin și leagă județul până în orașul Sântana, în satul Caporal Alexa, a fost un 
drum important și strategic, de aceea Consiliul județean în strategia de dezvoltare a 
considerat să îl depună pe o finanțare guveramentală. S-a câștigat proiectul, s-a 
finanțat, s-a ajuns la nivelul la care este astăzi și din păcate aici la ieșirea din sat până a 
calea ferată, am întâmpinat p problemă cu rețeaua de gaz.Bineînțeles că lucrurile au 
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fost evaluate și pentru a muta țeava de gaz sau a devia pe o porțiune de câteva sute de 
metri drumul județean, făcând o comparație în ceea ce înseamnă costurile, s-a marșat 
pe ideea de a face o expropriere și de a muta traseul până la trecerea peste calea 
ferată.Acuma eu pot să înțeleg și cred că sunt mici nemulțumiri,  în ceea ce înseamnă 
devierea acestui drum, pentru că intră pe suprafețele de pământ, pe o anumită 
porțiune, nu foarte mare, că fiind un drum județean nu are o lățime atât de mare, ca să 
fie exproprierea mult mai mult dacă era de exemplu o autostradă sau cum va fi pe 
culoarul drumului expres Arad-Oradea, care va trece în partea cealaltă.Din punctul 
nostru de vedere,conform legislației în vigoare la nivel național, o dată ce s-a stabilit 
culoarul de expropriat, s-a dat hotărârea Consiliului județean, s-a luat un evaluator care 
este agreat la sistemul național, a făcut o evaluare, a făcut un calcul și din acel moment 
s-a virat suma către fiecare cetățean.Cei care sunt nemulțumiți cu privire la cuantum, se 
pot adresa instanței.Dacă se consideră că suma nu este corectă, se va da o altă sumă.În 
ceea ce înseamnă partea UAT Șimand, este o sumă de 2790 lei, care a intrat în contul 
CJA dedicat pentru expropriere. Astăzi votul dumneavoastră  va avea rolul de a valida 
mandatul d-lui Primar să facă o cerere către consiliu pentru a putea primi UAT Șimand 
suma respectivă.Dacă nu dați acest vot banii vor rămâne în acel cont 3 ani de zile, după 
care se vor întoarce la noi nedorind și nefăcând cererea să îi primiți.Hotărârea în sensul 
de a merge mai departe și de a devia acest drum nu se mai poate face, este un culoar 
stabilit și pe acolo va merge noul traseu al drumului județean. 
d-nul președinte Barna supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre și se aprobă cu 
10 voturi pentru (Andresi, Barna, Bogdan,Capra,Cristea, Fruja, Petrița Ana Maria, Petrița 
Ștefănuț,Sodinca,Vatamanu) și 3 abțineri(Bodnariu, Haloș Rus), devenind astfel 
Hotărârea 35. 
3.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ A 
TERENULUI INTRAVILAN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 31.325 MP ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 310170 
ȘIMAND, NR.  TOP 310170. 
INIȚIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
d-nul consilier Bogdan: În caietul de sarcini sunt câeva neconcordanțe: 

- La pct.3, pct.1.  – la obligațiile chiriașului:  Să nu subînchirieze terenul decât cu 
acordul scris al proprietarului; 

- la pag.2: Contractul se reziliază de plin drept dacă a subînchiriat terenul; 
- la pct.8.1 - Subînchirierea în tot sau în parte a bunului imobil închiriat sau 

cesiunea contractului de închiriere unui terţ este interzisă. 
d-na secretar general:Subînchirerea este interzisă. 
d-nul consilier Bogdan: Atunci să nu mai apară noțiunea cu acordul scris. 
d-nul consilier Bogdan: La pct.3, pct.4 - locatarul are obligaţia să execute la timp şi în 
bune condiţii lucrările de întreţinere şi reparaţii normale ce îi incumbă, în vederea 
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menţinerii bunului imobil închiriat în starea în care l-a primit în momentul încheierii 
contractului.Nu se poate cere asta, pentru că se va face pescărie.  
d-nul consilier Capra:  Nu ar trebui pusă și o perioadă de timp în care să finalizeze 
lucrarea? 

d-nul Primar:Ba da. Să fie stipulat faptul că dacă în termen de 3 ani de la data obținerii 
autorizației de construire, nu a demarat lucrările de construire, contractul se reziliază. 
d-nul consilier Bogdan: La 9.2,pct.2 – obligațiile proprietarului - se stipulează - Să 
sprijine chiriaşul în obţinerea autorizaţiilor şi avizelor de care are nevoie, unde este 
cazul.Este în sarcina chiriașului asta. 
d-na consilier Rus:Vreau să întreb,investiția care s-a făcut în urmă cu 3 sau 4 ani, o 
invetiție destul de mare,  se regăsește în valoarea terenului și a proprietății? 
d-nul Primar: Cu suma respctivă au fost decolmatate șanțurile. 
d-nul președinte Barna supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre cu modificările 
și completărie propuse și se aprobă cu 11 voturi pentru (Andresi, Barna, 
Bodnariu,Bogdan, Capra, Cristea, Fruja, Haloș, Rus, Sodinca, Vatamanu) și                    
2 abțineri(Petrița Ștefănuț și Petrița Ana Maria,)devenind astfel Hotărârea 36. 
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ A 
SUPRAFEŢEI DE 72 MP DIN IMOBILUL ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 309082, NR.  TOP 309082 
ȘIMAND. 
INIȚIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
d-nul președinte Barna: După cum știți, am discutat și data trecută,este vorba despre 
sala de sport, unde avem depusă o cerere de închiriere.  
d-nul Primar: Am sunat astăzi la Compania Națională de Investiții. Nu este nici o 
problemă. 
d-nul consilier Bogdan: La pct.nr.2, din caietul de sarcini, nu scrie obiectul pentru care 
se închiriază.Specificați activitatea pentru care se închiriază sala. 
d-nul consilier Bogdan: La pct. nr.11.2- drepturile locatarului - În situaţia în care 
locatarul va face amenajări, reparaţii simple sau reparaţii capitale (numai de interior) ale 
imobilului, cu acordul prealabil al locatorului şi dacă devizul estimativ al lucrărilor a fost 
avizat anterior de catre locator, atunci locatarul va fi scutit de la plata chiriei cu privire la 
imobil pe o perioadă  egală cu  compensarea   cheltuielilor , conform cu devizul şi 
situaţia de lucrări.Nu se face nici o amenajare. 
d-nul Primar:Nu se face nimic. Rămâne exact așa cum e. 
d-nul consilier Bogdan: Să plătească utlitățile aferente spațiului închiriat. Propun 
calculul cheltuielilor cu utilitățile, după următorul algoritm:  
- Valoarea totală a fiecărei facturi, inclusiv TVA, emisă în numele Primăriei comunei 
Șimand(pentru energie electrică, apă, gaz și internet) se împarte la suprafața construită, 
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rezultând suma ce trebuie achitată/m2. Suma rezultată/m2 se înmulțește cu suprafața 
închiriată, rezultând valoarea totală a utilităților aferente spațiului închiriat. 
d-nul președinte Barna supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre cu modificările 
și completările propuse 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 37. 
5.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII HCL NR.13/2022, 
REFERITOARE LA  APROBAREA MODIFICĂRII HCL NR. 83/2021 PRIVIND APROBAREA 
ÎNCHIRIERII PRIN ATRIBUIRE DIRECTĂ A PĂȘUNILOR DISPONIBILE AFLATE ÎN 
PROPRIETATEA PRIVATĂ A COMUNEI ȘIMAND. 
INIȚIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
d-nul președinte Barna supune la vot aprobarea proiectului 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 38. 
6. DIVERSE.  
INIȚIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
d-nul consilier Capra: domnule Primar,  ce facem cu rezolvarea problemelor de la 
capelă? 
d-nul Primar: Am discutat cu constructorul. A zis că vine. 
d-nul consilier Capra: Mașina de pompieri este funcțională? 
d-nul Primar: Este funcțională. 
d-nul președinte Barna: Dau cuvântul doamnei secretar general pentru a veni cu o 
informație referitoare la Cooperativa Șimand, mult îndrăgită de d-nul Șimon. 
d-na secretar general: În anul 2018 a fost adoptată HCL nr.84, prin care s-a aprobat 
radierea dreptului de administrare operativă notată în favoarea Uniunii județene 
cooperative Șimand și înscrierea acestui drept în CF nr.304949 pentru suprafața de 631 
mp. Deci conform acestui CF, Cooperativa are drept de administrare operativă asupra 
imobilului de sub A1 și asupra terenului de 631 mp. 
d-nul consilier Bodnariu: Deci situația este clară,nu este a noastră. 
d-nul președinte Barna: Asta ca să nu mai fim induși în eroare. 

Epuizându-se punctele de pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă încheie 
lucrările şedinţei extraordinare din data de 05.04.2022 drept pentru care am încheiat 
prezentul  proces-verbal. 
 
  Preşedinte de şedinţă,                           Avizat de legalitate, 
            Barna Lionel                      Secretar general 
                          Brîndaș Lavinia 


