
 
 
 

 
 

HOTĂRÂREA NR.16 
DIN 24.02.2022 

privind mandatarea primarului comunei Şimand cu privire la efectuarea 
demersurilor necesare preluării de la Inspectoratul Școlar Județean Arad a 

amplasamentului, terenului care a fost predat către acesta în vederea realizării 
obiectivului “Clădire nouă pentru grădinița PP com. Șimand” 

 
 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŞIMAND, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 
24.02.2022 
 Având în vedere: 
- referatul de aprobare al d-lui consilier local Bogdan Petru; 
- raportul de specialitate întocmit de către d-na Brîndaș Lavinia – secretar general al UAT 
comuna Șimand; 
 - Prevederile art.129, alin.(7), lit.a) din O.U.G nr.57/2019, privind Codul Administrativ, 
actualizat, care prevede faptul că “În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin.(2) lit.d), 
consiliul local asigură, potrivit competenței sale  și în condițiile legii, cadrul necesar pentru 
furnizarea serviciilor publice de interes local privind educația; 

- Prevederile art.129, alin.(2), lit.c) din OUG nr.57/2019, privind Codul Administrativ, 
actualizat, potrivit căruia Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții:”atribuții 
privind administrarea domeniului public și privat al comunei, orașului sau municipiului; 

- prevederile HCL nr.11/21.02.2022 a Consiliului local al comunei Șimand, privind aprobarea 
bugetului local al comunei Șimand pe anul 2022; 
- votul „pentru” a 13 consilieri, din cei 13 în funcţie, fiind prezenţi 13 consilieri 

În temeiul art. 139 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. - Se mandatează primarul comunei Şimand, d-l Dema Florin-Liviu, să efectueze 
demersurile necesare preluării de la Inspectoratul Școlar Județean Arad a amplasamentului, 
terenului care a fost predat către acesta în vederea realizării obiectivului “Clădire nouă pentru 
grădinița PP com. Șimand”. 
Art. 2. -  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 
comunei Şimand şi se comunică la: 
- Instituţia Prefectului - judeţul Arad – Serviciul Juridic și contencios administrativ; 
- Compartimentul urbanism din cadrul Primăriei comunei Șimand; 
- Inspectoratul Școlar Județean; 
 

Preşedinte de şedinţă,                  Avizat de legalitate, 

                Bogdan Petru                                        Secretar general,  

              Brîndaş Lavinia 
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