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PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL ŞIMAND DIN DATA DE 
25.01.2022 

 

Încheiat azi, 25.01.2022, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Şimand, 
convocată prin Dispoziţia Primarului nr.57/20.01.2022. 
 

ORDINE DE ZI: 

 

1.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORDINEI DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE 
DIN DATA DE 25.01.2022.  

INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 

2.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROCESULUI-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
EXTRAORDINARE DIN DATA DE 30.12.2021. 

INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REȚELEI UNITĂŢILOR DE 
ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT PENTRU ANUL ŞCOLAR 2022-2023 

INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC 
ZONAL„CONSTRUIRE IMOBILE PENTRU LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI 
COMPLEMENTARE(SPAȚII COMERCIALE)”, ÎMPREJMUIRE TEREN  ȘI AMENAJARE 
ACCES ÎN INCINTĂ BENEFICIAR S.C. CCB DEVELOPING 2018 S.R.L.” 

INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 

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. 

INIȚIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ 
A IMOBILULUI ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 309700 ȘIMAND CU NR.  TOP 309700 ȘIMAND ÎN 
SUPRAFAȚĂ DE 23 MP.   
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND  APROBAREA PARTICIPĂRII COMUNEI ȘIMAND LA 
„PROGRAMUL PRIVIND REDUCEREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERĂ ÎN 
TRANSPORTURI, PRIN PROMOVAREA INFRASTRUCTURII PENTRU VEHICULELE DE 

TRANSPORT RUTIER NEPOLUANT DIN PUNCT DE VEDERE ENERGETIC: STAȚII DE 
REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN LOCALITĂȚI” CU PROIECTUL 
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“AMPLASARE STAȚII DE REÎNCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN COMUNA 
ȘIMAND, JUDEȚUL ARAD. 
INIȚIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 

8. DIVERSE. 

INIȚIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 

 
 
La şedinţă sunt prezenţi 11 consilieri din cei 13 în funcţie. Participă la şedinţă d-nul 
Primar Dema Florin-Liviu, doamna secretar general Brîndaş Lavinia, d-nul Mladin 
Viorel, administrator public.Sunt absenți d-nii consilieri locali Petrița Ștefănuț și 
Sodinca Iustin. 
Preşedinte de şedinţă este domnul Bogdan Petru. 
1.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORDINEI DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE 
DIN DATA DE 25.01.2022.  

INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 

d-nul președinte Bogdan: Înainte de a supune la vot ordinea de zi, aș vrea să vă supun 
atenției un proiect de HCL pe care l-am inițiat și pentru care vă cer acordul pentru 
introducerea suplimentară pe ordinea de zi. Este vorba de proiectul de hotărâre 
privind  modificarea HCL nr.128/30.12.2021, privind aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a Sălii de sport cu tribună de 180 de locuri.După cum știți, la 
data de 30.12.2021, am aprobat regulamentul de organizare și funcționare a sălii de 
sport.În urma analizării conținutului, consider că ar trebui făcute câteva modificări, pe 
care dacă sunteți de acord cu introducerea pe ordinea de zi, o să vi le prezint la 
momentul respectiv.Sunt modificări care fac referire inclusiv la tariful orar. 
d-nul președinte Bogdan supune la vot introducerea suplimentară pe ordinea de zi 
proiectului de hotărâre privind modificarea HCL nr.128/30.12.2021, privind aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare a Sălii de sport cu tribună de 180 de locuri 
și se aprobă cu 11 voturi pentru (Andresi, Barna, Bodnariu, Bogdan, Capra, Cristea, 

Fruja, Haloș, Petrița Ana Maria,Rus, Vatamanu).Propun că acest proiect să fie trecut 
pe ordinea de zi la nr.8 iar pct. de Diverse să devină nr.9. 
 
d-nul președinte Bogdan supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea ordinei 
de zi cu introducerea suplimentară  a proiectului de hotărâre propus de către acesta  și 
se aprobă cu  11 voturi pentru (Andresi, Barna, Bodnariu, Bogdan, Capra, Cristea, 

Fruja, Haloș, Petrița Ana Maria,Rus, Vatamanu), devenind astfel Hotărârea nr.1. 
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2.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROCESULUI-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
EXTRAORDINARE DIN DATA DE 30.12.2021. 

INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 

d-nul președinte Bogdan: Dacă referitor la conținutul procesului verbal anexat la 
prezenta documentație, considerați că v-ați exprimat opinii care nu au fost 
consemnate la ședința anterioară, vă rog să vă înscrieți la cuvânt. 
d-nul președinte Bogdan supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 11 voturi 
pentru(Andresi, Barna, Bodnariu, Bogdan, Capra, Cristea, Fruja, Haloș, Petrița Ana 
Maria,Rus, Vatamanu), devenind astfel Hotărârea nr.2. 
 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REȚELEI UNITĂŢILOR DE 
ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT PENTRU ANUL ŞCOLAR 2022-2023. 

INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 

d-nul președinte Bogdan: Când o să punem în ordine școala primară din Șimandul de 
Jos, fiindcă în continuare la Școala Gimnazială, figurează și școala Primară, în condițiile 
în care noi nu avem școala Primară acolo, la nr.1083. 
d-nul președinte Bogdan: În ce an s-a făcut acestă modificare? 
d-na secretar general: În 2012. 
d-nul președinte Bogdan: Cel puțin din anul 2016 mergem tot așa și de fiecare dată am 
cerut să fie actualizat. 
d-nul consilier Barna: Trebuie făcută o adresă la Inspectoratul școlar. 
d-nul președinte Bogdan: Propun ca în anexa nr.1 la HCL la denumirea unității de 
învățământ, la Școala Gimnazială Șimand nr.1083, să fie trecut ca și în actul primit de la 
Inspectoratul școlar (PRI,GIM). 
d-nul Primar: Eu zic că ar trebui să facem din nou demersuri către Ministerul Educației 
pentru școala din Satu Nou.E păcat că se va demola.Cu niște investiții am putea să o 
reabilităm. 
d-nul consilier Fruja: Există o Ordonanță din anul 2021, prin care se prevede 
posibilitatea schimbării destinației școlilor care au fost desființate, fără a mai fi nevoie 
de avizul Ministerului Educației. 
d-nul președinte Bogdan supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 11 voturi 
pentru(Andresi, Barna, Bodnariu, Bogdan, Capra, Cristea, Fruja, Haloș, Petrița Ana 
Maria,Rus, Vatamanu), devenind astfel Hotărârea nr.3. 
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4. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC 
ZONAL„CONSTRUIRE IMOBILE PENTRU LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI 
COMPLEMENTARE(SPAȚII COMERCIALE)”, ÎMPREJMUIRE TEREN  ȘI AMENAJARE 
ACCES ÎN INCINTĂ BENEFICIAR S.C. CCB DEVELOPING 2018 S.R.L.” 

INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 

d-nul președinte Bogdan: Dacă aveți întrebări legat de documentația care a fost 
anexată la proiectul de hotărâre, vă rog să vă înscrieți la cuvânt. 
d-nul președinte Bogdan: A fost o greșeală care între timp s-a corectat. Mă așteptam 
ca și dumnavoastră să o sesizați. Certificatul de urbanism anexat la documentație era 
expirat. Am intrat în posesia certificatului de urbanism prelungit până la data de 
10.10.2022. 
d-nul președinte Bogdan supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 11 voturi 
pentru(Andresi, Barna, Bodnariu, Bogdan, Capra, Cristea, Fruja, Haloș, Petrița Ana 
Maria,Rus, Vatamanu), devenind astfel Hotărârea nr.4. 

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. 
INIȚIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 

d-na consilier Rus: Noi stăm până se stinge lumina în asociația asta? 
d-nul consilier Bodnariu: Eu de la început am votat împotriva ei și îmi mențin poziția. 
d-nul Primar: Primăria Pilu și-a cumpărat autobuz cu care  transportă copii la Chișineu-
Criș. 
d-nul consilier Bogdan: Trebuie văzut ce condiții se cer vizavi de licență. Domnule 
Primar, cred că ar fi bine să vă interesați în ce condiții au ieșit din asociație, cum 
asigură transportul și după aia să discutăm. 
d-nul președinte Bogdan supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 10 voturi 
pentru(Andresi, Barna, Bodnariu, Bogdan, Capra, Cristea, Fruja, Haloș, Petrița Ana 
Maria, Vatamanu) și o abținere(Rus), devenind astfel Hotărârea nr.5. 

 

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ 
A IMOBILULUI ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 309700 ȘIMAND CU NR.  TOP 309700 ȘIMAND ÎN 
SUPRAFAȚĂ DE 23 MP.   
d-nul președinte Bogdan supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 11 voturi 
pentru(Andresi, Barna, Bodnariu, Bogdan, Capra, Cristea, Fruja, Haloș, Petrița Ana 
Maria,Rus, Vatamanu), devenind astfel Hotărârea nr.6. 
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7. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND  APROBAREA PARTICIPĂRII COMUNEI ȘIMAND LA 

„PROGRAMUL PRIVIND REDUCEREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERĂ ÎN 
TRANSPORTURI, PRIN PROMOVAREA INFRASTRUCTURII PENTRU VEHICULELE DE 

TRANSPORT RUTIER NEPOLUANT DIN PUNCT DE VEDERE ENERGETIC: STAȚII DE 
REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN LOCALITĂȚI” CU PROIECTUL 

“AMPLASARE STAȚII DE REÎNCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN COMUNA 
ȘIMAND, JUDEȚUL ARAD. 
INIȚIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 

d-nul consilier Bogdan: L-aș ruga pe d-nul Mladin, administrator public să ne prezinte 
despre ce e vorba. 
d-nul Mladin: Prin programul AFM se dau bani pentru stații de reîncărcare. Am 
discutat cu d-nul Primar vizavi de locul unde va fi amplasată și am stabilit că lângă 
moară, fiind cel mai apropiat punct trafo, branșatul nefiind eligibil.  Prin PNRR se dau 
bani pentru reînoirea parcurilor auto, respectiv microbuse școlare electrice, iar una 
dintre cerințe este să ai stație de reîncărcare electrică. 
D-nul consilier Fruja: Dacă în formula asta trimiteți documentația pentru aprobare la 
orice instituție publică din România, nu va fi aprobată, pentru că extrasul de carte 
funciară este pe strada morii. Nu poți să vii să spui că locația este pe stradă.Trebuia 
dezlipit locul. 
d-nul Mladin: Strada Morii cuprinde și locul unde se amplasează parcarea. Nu trebuie 
dezlipire.Este doar trimis punctul măsurat unde se va face. 
d-nul președinte Bogdan supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 11 voturi 
pentru(Andresi, Barna, Bodnariu, Bogdan, Capra, Cristea, Fruja, Haloș, Petrița Ana 
Maria,Rus, Vatamanu), devenind astfel Hotărârea nr.7. 

8.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR.128/30.12.2021, PRIVIND 

APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A SĂLII DE SPORT 
CU TRIBUNĂ DE 180 DE LOCURI. 
INIȚIATOR, CONSILIER LOCAL BOGDAN PETRU 

d-nul președinte Bogdan: 
- Art.1: - Se aprobă modificarea HCL nr.128/30.12.2021, după cum urmează: 
lit a) – Se completează art.8), alin.(1) cu lit.j) și k), cu următorul conținut: 
lit.j: - pentru desfășurarea de cursuri de prim ajutor sau a unor acțiuni cu caracter 
educativ, social și sau cultural. Era vorba despre punerea la dispoziția sălii de sport. 
lit.k: - pentru desfășurarea de antrenamente de către CS Șoimii Șimand, aflat în 
subordinea Consiliului local Șimand. În ROF am omis să acordăm acest lucru și 
sportivilor de la CS Șoimii Șimand care sunt în subordinea Consiliului local. 
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lit. b): art.8 alin.(2) va avea următorul conținut: Pentru cazurile prevăzute la art.8, 
sala de sport se pune la dispoziția utlizatorilor în mod gratuit. 
Art.13 va avea următorul conținut: ACS Șoimii Șimand va putea folosi sala de sport în 

mod gratuit pentru antrenamente și competiții sportive, pe întreaga durată de timp 
cât nivelul performanțelor sportive realizate la nivel județean și național pot 
contribui la promovarea localității Șimand, ca parte componentă a strategiei de 
dezvoltare locală. 
Lit.d): art.25 va avea următorul conținut: Lucrările de întreținere, reparații la 
instalațiile din dotarea sălii de sport se vor efectua numai cu firme/persoane 
autorizate.  

d-nul președinte Bogdan: În ROF era trecut numai cu firme autorizate.Am completat și 
cu persoane autorizate ca să existe și posibilitatea să intervină un salariat al Primăriei, 
dacă este autorizat, pentru instalații la apă, de exemplu. 
d-nul președinte Bogdan: În Regulamentul de organizare și funcționare pe care l-am 
aprobat în data de 30.12.2021, era stipulat faptul că, curățenia va fi asigurată de firmă 
specializată în baza contractului de prestări servicii încheiat cu Primăria comunei 
Șimand. Prin modificarea pe care v-o supun atenției astăzi, am completat sau în regie 
proprie cu personal din cadrul Primăriei comunei Șimand.  Dacă doriți să cumpărați un 
aparat, să existe baza legală să poată fi făcută curățenie, cel puțin în sala de sport, cu 
aparatul respectiv. 
lit.e):  - Se modifică anexa nr.1 la ROF a sălii de sport, lit.b), condiții specifice pentru 
ocuparea postului, studii de specialitate, absolvent al ciclului liceal, ciclul inferior. 

d-nul președinte Bogdan: Asta înseamnă 10 clase.  
d-nul președinte Bogdan: În 30.12.2021, când am aprobat ROF-ul, vi-am propus ca 
tariful de utilizare a sălii de sport să fie de 100 lei/oră, considerând că este o sumă 
rezonabilă și care poate fi suportată de majoritatea tinerilor care vor să facă sport.Nu 
am luat în calcul, faptul că valoarea taxelor de închiriere ar trebui să acopere integral 
valoarea cheltuielilor de întreținere, fiindcă acest lucru nu se va întâmpla niciodată.Am 
căutat doar ca tariful să fie accesibil tuturor, inclusiv copiilor.Știți că pentru acestă 
sumă nu am fost susținut decât de către consilierii PSD. Nu m-a surprins faptul că nu 
am avut ca de fiecare dată susținerea consilierilor Partidului verde, fiindcă la nivel 
național alianța este între PSD ȘI PNL, nu între PSD și Partidul Verde. M-a surprins 
faptul că, consilierii PNL nu l-ați susținut nici măcar pe d-nul Primar, care a agreat suma 
propusă de mine. 
d-nul președinte Bogdan: Consider că fiecare dintre noi ar trebui să cunoaștem 
prevederile art.129, alin.(7), din OUG nr.57/2019, privind Codul Administrativ, art. care 
prevede faptul că:  „În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local 

https://lege5.ro/Gratuit/gmztqnzygy4a/ordonanta-de-urgenta-nr-57-2019-privind-codul-administrativ?pid=289889399&d=2019-07-10#p-289889399
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asigură, potrivit competenței sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea 
serviciilor publice de interes local privind, sportul”. În temeiul acestor prevederi, vă rog 
să punem în aplicare legislația în vigoare și să asigurăm cadrul necesar pentru 
furnizarea serviciului local privind sportul pentru întreg tineretul din Șimand și asta prin 
stabilirea unui tarif orar care să poată fi accesibil tuturor tinerilor  din Șimand, fără nici 
o discriminare. În acest sens suma propusă de mine este de 80 lei/oră. 
d-nul consilier Barna: Suma propusă de către mine este 0 lei. Propun scoaterea taxei. 
d-nul președinte Bogdan: Nu se poate. 
d-nul Primar: Propun 100 de lei. 
d-nul președinte Bogdan: Supun la vot propunerea mea de 80 lei/oră. Se respinge cu 5 
voturi pentru(Bodnariu, Bogdan, Capra,Fruja, Vatamanu). 
d-nul președinte Bogdan: Supun la vot propunerea d-lui consilier Barna. Se respinge cu 
1 vot pentru(Barna).  
d-nul președinte Bogdan: Supun la vot propunerea d-lui Primar de 100 lei/oră. Se  
aprobă cu 7 voturi pentru(Andresi, Barna, Cristea, Capra, Haloș, Petrița Ana Maria, 
Rus), propunerea d-lui Primar a tarifului orar de 100 lei/oră.  
d-na consilier Rus: Eu nu consider că ar trebui să fie același tarif pentru 10  persoane, 
ca și pentru 30 de persoane, pentru că utilitățile nu sunt aceleași folosite. 
d-nul președinte Bogdan supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 11 voturi 
pentru(Andresi, Barna, Bodnariu, Bogdan, Capra, Cristea, Fruja, Haloș, Petrița Ana 
Maria,Rus, Vatamanu), devenind astfel Hotărârea nr.8. 
Se supune la vot propunerea d-lui Primar și se aprobă cu 7 voturi pentru(Andresi, 

Barna, Cristea, Capra, Haloș, Petrița Ana Maria, Rus). 
d-nul președinte Bogdan supune la vot proiectul de hotărâre, cu propunerea d-lui 
Primar privind tariful orar, respectiv 100 lei/oră și se aprobă cu 11 voturi 
pentru(Andresi, Barna, Bodnariu, Bogdan, Capra, Cristea, Fruja, Haloș, Petrița Ana 
Maria,Rus, Vatamanu), devenind astfel Hotărârea nr.8. 

9. DIVERSE. 

INIȚIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 

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

lucrările şedinţei ordinare din data de 25.01.2022, drept pentru care am încheiat 
prezentul proces-verbal. 
 
     Preşedinte de şedinţă,                         Avizat de legalitate, 

          Bogdan Petru                     Secretar general 
                         Brîndaș Lavinia 


