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Nr. 139/19 / 2019 

PROCES VERBAL 

 

Încheiat astăzi, la 23 decembrie 2019 la sediul Primăriei comunei Sândominic, ora 19,00 

cu ocazia şedintei extraordinare al Consiliului Local Sândominic, convocată prin 

Dispoziția nr. 297 /2019 al primarului comunei Sândominic. 

 

Sunt prezenţi: 

▪ primarul comunei Sândominic d-l Karda Róbert 

▪ viceprimarul comunei Sândominic d-l Albert Alfonz-Pál 

▪ secretarul comunei Sândominic d-na Both Kinga-Zsuzsánna 

▪ şi următorii consilieri locali aleşi: Bara Zsolt, Ferencz  Alajos, Görgicze Gyárfás 

Tibor, Veress Anna – Aranka, Máthé Zsolt, Császár Csaba, Kedves Annamária, 

Opra Endre, Csatlós Tibor, Binder Levente – János, Kristály István și Kurkó -

Kedves Márton. 

 

Lucrările ședinței Consiliului Local se decurg în limba maghiară, traducerea acestora se 

asigură de secretarul comunei. 

 

D-l primar, Karda Robert, îl salută pe cei prezenți, invitând președintele de ședință să-și 

preia lucrările ședinței de consiliu. 

Președintele de ședință d-l Császár Csaba îl salută pe cei prezenți și prezintă proiectul 

ordinii de zi, după cum urmează: 

⎯ Aprobarea proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local al 

comunei Sândominic pe anul 2019. 

Proiectul ordinii de zi se supună la vot, consilierii aprobă ordinea de zi cu unanimitate de 

voturi: 13 voturi PENTRU: Bara Zsolt, Ferencz  Alajos, Albert Alfonz – Pál, Görgicze 
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Gyárfás Tibor, Veress Anna – Aranka, Máthé Zsolt, Császár Csaba, Kedves Annamária, 

Opra Endre, Csatlós Tibor, Binder Levente – János, Kristály István și Kurkó- Kedves 

Márton. 

 

D-l președinte de ședință prezintă ordinea de zi ref. la proiectului de hotărâre privind 

rectificarea bugetului local al comunei Sândominic pe anul 2019. 

D-l primar prezintă proiectul de hotărâre. 

D-l primar: Cele 5 localități în cazul proiectului de dezvoltare integrată microregională 

măsura 322, în total am contribuit cu o sumă totală de 2.800 mii lei, conform decontărilor 

făcute. Am solicitat de la Consiliul Județean și fiecare localitate a primit din fondul de 

rezervă aflată la dispoziția Consiliului Județean, solicitările fiind depuse și la Guvern, am 

primit și de acolo. Ar fi bine ca excedentul să nu fie afectat de aceste sume, ceea ce propun 

să cheltuim acolo unde este necesar. Propun ca imobilele cumpărate situate în comuna 

Sândominic nr.90 să fie achitate integral în acest an, vizavi de cele două rate cum s-a decis 

anterior.  

Opra Endre: Care este situația în cazul CF-lor? 

D-l primar: La anul viitor o să rămână cumpărarea celor 2 terenuri în suprafață de 3.212 mp 

și 2.832 mp. S-a încheiat în acest sens o promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare, 

conform căreia d-l Szakacs Levente – Laszlo promite că va vinde comunei Sândominic 

imobilele susmenționate și totodată că va face toate demersurile în vederea radierii 

înscrisurilor pe aceste cărți funciare, după cum urmează: în cazul CF nr. 51380 cele 3 fime 

cu contracte de închiriere, iar în cazul CF nr. 51640 uscătorul care nu va face obiectul 

cumpărării. 

Máthé Zsolt: Contractele de închiriere sunt cu valori? 

D-l primar: Nu. 

Ferencz Alajos: Oricum vânzătorul trebuie să facă demersurile în vederea sistării acestor 

înscrisuri, altfel nu va putea face obiectul unei cumpărări. 
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D-l primar: Nou căsătoriți primesc plachete, acolo avem necesități. 

D-l consilier Ferencz Alajos: modificarea bugetară prezentată este avizată favorabil de 

Comisia de activități economico-financiară, suntem de acord cu proiectul de hotărâre în 

forma prezentată. 

Preşedintele de ședință: Mai are cineva ceva de propus la cele prezentate? Consilierii 

semnalează că nu mai au nimic de adăugat. Preşedintele de şedinţă îl supună la vot proiectul 

de hotărâre, ceea ce este aprobată în unanimitate de voturi, 13 voturi PENTRU: Bara 

Zsolt, Ferencz  Alajos, Albert Alfonz – Pál, Görgicze Gyárfás Tibor, Veress Anna – 

Aranka, Máthé Zsolt, Császár Csaba, Kedves Annamária, Opra Endre, Csatlós Tibor, 

Binder Levente – János, Kristály István și Kurkó Kedves – Márton. 

 

Având în vedere epuizarea problemelor înscrise în ordinea de zi, preşedintele de şedinţă 

declară şedinţa închisă. 

 

 

   PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,             Contrasemnează, 

             Császár Csaba   Secretar general al comunei Sândominic 

         Both Kinga-Zsuzsánna 


