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Nr. 2101 / 2020 

PROCES VERBAL 

 

Încheiat astăzi, la 26 martie 2020 la sediul Primăriei comunei Sândominic, ora 19,00 cu 

ocazia şedintei ordinare al Consiliului Local Sândominic, convocată prin Dispoziția nr. 95 

/2020 al primarului comunei Sândominic, modificată și completată prin Dispoziția 

nr.100/2020.  

 

Având în vedere recomandările făcute de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 

Administrației prin adresa nr. 46.408 din 23 martie 2020 transmisă Instituției Prefectului 

Județului Harghita, precum și de prevederile Ordonanței Militare a Ministrului Afacerilor 

Interne nr. 2/2020 privind măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19, prin modificarea 

și completarea Dispoziției primarului nr.95/2020 s-a dispus desfășurarea ședinței prin 

mijloace electronice utilizând platforma on-line de videoconferință DISCORD, precum 

și completarea ordinii de zi cu 2 puncte, după cum urmează: proiectul de hotărâre privind 

stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al comunei Sândominic, 

în situații excepționale și proiectul de hotărâre privind modificarea bugetului local al 

comunei Sândominic pe anul 2020, conform Dispoziției nr.100/2020 privind modificarea și 

completarea Dispoziției nr. 95/2020 privind convocarea Consiliului Local al comunei 

Sândominic la şedinţa ordinară lunară. La data de 25 martie 2020 prin e-mail a fost trimis 

consilierilor locali o înștiințare cu nr.1.728/2020 în acest sens, urmat de un SMS telefonic. 

Viceprimarul comunei Albert Alfonz-Pal a trimis consilierilor locali linkul aplicației, 

instrucțiuni de descărcare a acestuia, precum și o invitație prin care vor putea conecta la 

aplicația DISCORD la videoconferință, consilierii și-au semnalat că au descărcat aplicația și 

au primit invitația. 

 

Sunt prezenţi on-line la videoconferința DISCORD: 
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 primarul comunei Sândominic d-l Karda Róbert 

 viceprimarul comunei Sândominic d-l Albert Alfonz-Pál 

 secretarul general al comunei Sândominic d-na Both Kinga-Zsuzsánna 

 şi următorii consilieri locali aleşi: Bara Zsolt, Ferencz Alajos, Veress Anna – 

Aranka, Máthé Zsolt, Császár Csaba, Kedves Annamária, Opra Endre, Bodó 

Levente, Kosz Dobos Róbert – József, 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 și îl invită pe d-l președinte să preia 

lucrările ședinței. 

 

D-l președinte preia lucrările și constată că s-a întrunit cvorumul necesar în vederea 

desfășurării legale a ședinței, fiind prezenți 14 consilierii aleși, prezentând proiectul 

ordinii de zi, completat cu 2 puncte prin Dispoziția nr.100/2020 privind modificarea și 

completarea Dispoziției nr. 95/2020 privind convocarea Consiliului Local al comunei 

Sândominic la şedinţa ordinară lunară, după cum urmează: 

 Aprobarea Procesului-verbal al şedinţei ordinare din data de 20 februarie 2020. 

 Aprobarea proiectului de hotărâre privind stabilirea procedurii de desfășurare a 

ședințelor Consiliului Local al comunei Sândominic, în situații excepționale. 

 Aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului local al 

comunei Sândominic pe anul 2020. 

 Aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea taxelor și tarifelor 

distincte pentru activitatea de salubrizare de pe raza unității administrativ-

teritorială comuna SÂNDOMINIC. 
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 Aprobarea proiectului de hotărâre privind instituirea unor facilități fiscale și 

aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare 

principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local. 

 Aprobarea proiectului de hotărâre privind scoaterea din evidențele fiscale ale 

Primăriei Sândominic a unor sume reprezentănd amenzi contravenționale ale 

debitorilor decedați. 

 Aprobarea proiectului de hotărâre privind cumpărarea unor imobile situate în 

comuna Sândominic nr.90. 

 Aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare 

pentru lucrări de intervenții –DALI- și a principalilor indicatori tehnico-

economici al proiectului de investiție ” MODERNIZAREA PARȚIALĂ A 

REȚELEI DE DRUMURI LOCALE DIN COMUNA SÂNDOMINIC, 

JUDEȚUL HARGHITA – etapa III”. 

 Aprobarea proiectului de hotărâre privind numărului asistenților personali ai 

persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2020. 

 Aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Contractului pentru 

acordarea de servicii de îngrijire la domiciliu încheiat cu ASOCIAȚIA 

CARITAS ALBA IULIA - Asistență Medicală și Socială. 

 Aprobarea proiectului de hotărâre privind înființarea postului de ASISTENT 

MEDICAL COMUNITAR; 

 Aprobarea proiectului de hotărâre privind consumul lunar de carburanți. 

 Aprobarea alegerii președintelui de ședință. 

 Dezbaterea problemelor actuale ale localității. 

 

Preşedintele de ședință: supună la vot proiectul ordinii de zi, cu completarea trimisă, ceea 

ce este aprobată în unanimitate de voturi, 14 voturi PENTRU: Bara Zsolt, Ferencz Alajos, 
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Veress Anna – Aranka, Máthé Zsolt, Császár Csaba, Kedves Annamária, Opra Endre, Bodó 

Levente, Kosz Dobos Róbert – József, Csatlós Tibor, Binder Levente – János, Kristály 

István și Kurkó -Kedves Márton. 

 

Preşedintele de ședință îl prezintă primul punct al ordinii de zi privind aprobarea 

aprobarea Procesului-verbal al şedinţei ordinare din data de 20 februarie 2020. 

Secretarul general al comunei supune spre aprobare procesul-verbal al ședinței anterioare. 

Preşedintele de ședință: Mai are cineva contestații la conținutul procesului-verbal și 

intenționează să ceară menționarea exactă a opiniilor exprimate în ședința anterioară? 

Consilierii semnalează că nu au contestații. Procesul –verbal al ședinței ordinare din data 

de 20 februarie 2020 este aprobată în unanimitate de voturi - 14 voturi PENTRU: Bara 

Zsolt, Ferencz Alajos, Veress Anna – Aranka, Máthé Zsolt, Császár Csaba, Kedves 

Annamária, Opra Endre, Bodó Levente, Kosz Dobos Róbert – József, Csatlós Tibor, Binder 

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

 

Preşedintele de ședință îl prezintă al doilea punct al ordinii de zi privind stabilirea 

procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al comunei Sândominic, în 

situații excepționale. 

D-l primar: Luând în considerare situația existentă, am pregătit acest proiect de hotărâre, ptr. 

a ne proteja unul pe celălalt, și comunitatea pe care le reprezentăm. 

Președinții comisiilor de specialitate semnalez, că proiectul de hotărâre prezentată este 

avizată favorabil de Comisiile de specialitate. 

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, 14 voturi PENTRU: Bara 

Zsolt, Ferencz Alajos, Veress Anna – Aranka, Máthé Zsolt, Császár Csaba, Kedves 
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Annamária, Opra Endre, Bodó Levente, Kosz Dobos Róbert – József, Csatlós Tibor, 

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

 

Preşedintele de ședință îl prezintă al treilea punct al ordinii de zi privind aprobarea 

proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului local al comunei Sândominic pe 

anul 2020. 

D-l primar prezintă proiectul de hotărâre. 

D-l primar: Acești bani, 20 mii lei au fost repartizați din fondul la dispoziția Consiliului 

Județean Harghita, în vederea implementarea unor măsuri ptr. limitarea infectării cu 

coronavirusul al comunităților locale din județ, astfel vom achiziționa materiale de curățare 

și dezinfectare, echipamente de protecție, mănuși de protecție, și măști. Am depus comanda 

ptr. combizoane de protecție. 

Kurkó -Kedves Márton: Ce fel de măști aveți? 

D-l primar: Nu știu câți microni au, dar sunt aici, se poate vedea. 

D-l consilier Ferencz Alajos: proiectul de hotărâre prezentată este avizată favorabil de 

Comisia de activități economico-financiară. 

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, 14 voturi PENTRU: Bara 

Zsolt, Ferencz Alajos, Veress Anna – Aranka, Máthé Zsolt, Császár Csaba, Kedves 

Annamária, Opra Endre, Bodó Levente, Kosz Dobos Róbert – József, Csatlós Tibor, 

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

 

Preşedintele de ședință îl prezintă al patrulea punct al ordinii de zi privind aprobarea 

proiectului de hotărâre privind modificarea taxelor și tarifelor distincte pentru 

activitatea de salubrizare de pe raza unității administrativ-teritorială comuna 

SÂNDOMINIC. 
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D-l primar prezintă proiectul de hotărâre. 

D-l primar: Am mai discutat și în ședința anterioară, operatorul este obligat de a plăti o taxă 

de depozitare de 80 de lei, din cauza acesta propune o majorare a taxelor și tarifelor aferente 

activității de salubrizare. 

D-l primar: Nu cred că este o majorare extremă, fiind în concordanță cu realitatea. 

Bara Zsolt: În cazul deșeurilor provenite din demolări și construcții se efectuează periodic 

sau anual? 

D-l primar: La solicitare, și prețul este calculat pe tone. 

Bara Zsolt: La deșeuri voluminoase prețul reprezintă un transport? 

D-l viceprimar: Da, miercurea trecută a fost colectarea, dar localnicii nu prea au implicat. 

Președinții comisiilor economico-financiară și ecologică, protecția mediului semnalează, că 

proiectul de hotărâre prezentată este avizată favorabil de comisii. 

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, 14 voturi PENTRU: Bara 

Zsolt, Ferencz Alajos, Veress Anna – Aranka, Máthé Zsolt, Császár Csaba, Kedves 

Annamária, Opra Endre, Bodó Levente, Kosz Dobos Róbert – József, Csatlós Tibor, 

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

 

Preşedintele de ședință îl prezintă al cincelea punct al ordinii de zi privind aprobarea 

proiectului de hotărâre instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de 

anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 

31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local. 

D-l primar prezintă proiectul de hotărâre. 

D-l primar: Trebuia să pregătim materialul, deoarece au fost depuse cereri în acest sens, 

toamna trecută am mai discutat despre acesta, părerea unanimă era, că nu se vor aplica 

aceste prevederi. În afară de As. Composesorală, sunt 2 persoane fizice și o persoană 
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juridică. Valoarea facilităților este de 15.883 lei din care 6.276 lei aferent persoanelor fizice 

și 9.607 lei aferent persoanei juridice. 

Președintele Comisiei de activități economico-financiară relatează, că proiectul de hotărâre 

prezentată este avizată favorabil de Comisia de activități economico-financiară.  

D-l viceprimar: Vă rog să și scrieți opțiunea Dvs. de vot. 

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 cu 13 voturi PENTRU: Ferencz Alajos, Veress Anna 

– Aranka, Máthé Zsolt, Császár Csaba, Kedves Annamária, Opra Endre, Bodó 

Levente, Kosz Dobos Róbert – József, Csatlós Tibor, Binder Levente – János, Kristály 

István și Kurkó -Kedves Márton și 1 vot CONTRA din partea d-lui consilier Bara 

Zsolt. 

 

Preşedintele de ședință îl prezintă al șaselea punct al ordinii de zi privind aprobarea 

proiectului de hotărâre privind scoaterea din evidențele fiscale ale Primăriei Sândominic 

a unor sume reprezentănd amenzi contravenționale ale debitorilor decedați. 

D-l primar prezintă proiectul de hotărâre.  

Președintele comisiei economico-financiară prezintă faptul, că proiectul de hotărâre a fost 

avizat favorabil de comisie. 

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, 14 voturi PENTRU: Bara 

Zsolt, Ferencz Alajos, Veress Anna – Aranka, Máthé Zsolt, Császár Csaba, Kedves 

Annamária, Opra Endre, Bodó Levente, Kosz Dobos Róbert – József, Csatlós Tibor, 

Binder Levente – János, Kristály István și Kurkó -Kedves Márton. 
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Preşedintele de ședință îl prezintă al șaptelea punct al ordinii de zi privind aprobarea 

proiectului de hotărâre privind cumpărarea unor imobile situate în comuna Sândominic 

nr.90. 

D-l primar prezintă proiectul de hotărâre. 

Președintele comisiei economico-financiară prezintă faptul, că proiectul de hotărâre a fost 

avizat favorabil de comisie. 

D-l consilier Opra Endre: proiectul de hotărâre prezentată este avizată favorabil de Comisia 

juridică, de disciplină...  

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, 14 voturi PENTRU: Bara 

Zsolt, Ferencz Alajos, Veress Anna – Aranka, Máthé Zsolt, Császár Csaba, Kedves 

Annamária, Opra Endre, Bodó Levente, Kosz Dobos Róbert – József, Csatlós Tibor, 

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

 

Preşedintele de ședință îl prezintă al optelea punct al ordinii de zi privind aprobarea 

documentației de avizare pentru lucrări de intervenții –DALI- și a principalilor 

indicatori tehnico-economici al proiectului de investiție ” MODERNIZAREA 

PARȚIALĂ A REȚELEI DE DRUMURI LOCALE DIN COMUNA SÂNDOMINIC, 

JUDEȚUL HARGHITA – etapa III”. 

D-l primar: Lucrările cuprind asfaltarea străzilor Carina și Vízárok, noroiul de 40-60 cm se 

va elimina, nu avem loc unde să curgă apa, vom introduce gazul la colțul din spate al 

grădiniței. Vor urma străzile Váruta, Jáger, străzile mici acuma vor fi umplute cu piatră 

spălată. 

Kurkó -Kedves Márton: La unele locuri gardurile sunt puse pe străzi. 

D-l primar: Vom verifica câte unul. 
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Preşedintele de ședință: Mai are cineva ceva de propus la cele prezentate? Consilierii 

semnalează că nu mai au nimic de adăugat.  

Președinții comisiei economico-financiară și comisiei de amen.-terit, urbanism prezint 

faptul, că proiectul de hotărâre a fost avizată favorabil de comisii. 

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, 14 voturi PENTRU: Bara 

Zsolt, Ferencz Alajos, Veress Anna – Aranka, Máthé Zsolt, Császár Csaba, Kedves 

Annamária, Opra Endre, Bodó Levente, Kosz Dobos Róbert – József, Csatlós Tibor, 

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

 

Preşedintele de ședință îl prezintă al nouălea punct al ordinii de zi privind numărului 

asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2020. 

D-l primar prezintă proiectul de hotărâre. 

D-l primar: Momentan nr. asistenților personali este de 25, ar fi util să avem 30 posturi 

aprobate în acest sens, deoarece săptămânal vin cu cazuri noi. 

D-l viceprimar: proiectul de hotărâre prezentat este avizat favorabil de Comisia ecologică, 

protecția mediului, protecția socială și protecția copiilor.  

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, 14 voturi PENTRU: Bara 

Zsolt, Ferencz Alajos, Veress Anna – Aranka, Máthé Zsolt, Császár Csaba, Kedves 

Annamária, Opra Endre, Bodó Levente, Kosz Dobos Róbert – József, Csatlós Tibor, 

Binder Levente – János, Kristály István și Kurkó -Kedves Márton. 
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Preşedintele de ședință îl prezintă al zecelea punct al ordinii de zi privind aprobarea 

Contractului pentru acordarea de servicii de îngrijire la domiciliu încheiat cu 

ASOCIAȚIA CARITAS ALBA IULIA - Asistență Medicală și Socială. 

D-l primar prezintă proiectul de hotărâre. 

D-l viceprimar: proiectul de hotărâre prezentat este avizat favorabil de Comisia ecologică, 

protecția mediului, protecția socială și protecția copiilor.  

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, 14 voturi PENTRU: Bara 

Zsolt, Ferencz Alajos, Veress Anna – Aranka, Máthé Zsolt, Császár Csaba, Kedves 

Annamária, Opra Endre, Bodó Levente, Kosz Dobos Róbert – József, Csatlós Tibor, 

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

 

Preşedintele de ședință îl prezintă al unsprezecelea punct al ordinii de zi privind înființarea 

postului de ASISTENT MEDICAL COMUNITAR; 

D-l primar prezintă proiectul de hotărâre. 

Veress Anna Aranka: Poate lucra și la grădinița de copii cu program prelungit, fac referire la 

examinările copiilor care ar fi ideal să aibă loc fiecare dimineață? 

D-l primar: Da, acuma având în vedere situația actuală s-a aprobat un post pe o durată 

determinată de 6 luni, fără concurs. Ar fi foarte util să avem aprobate posturi pe durată 

nedeterminată. 

D-l viceprimar: proiectul de hotărâre prezentat este avizat favorabil de Comisia ecologică, 

protecția mediului, protecția socială și protecția copiilor.  

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, 14 voturi PENTRU: Bara 

Zsolt, Ferencz Alajos, Veress Anna – Aranka, Máthé Zsolt, Császár Csaba, Kedves 
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Annamária, Opra Endre, Bodó Levente, Kosz Dobos Róbert – József, Csatlós Tibor, 

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

 

Preşedintele de ședință îl prezintă al doisprezecelea punct al ordinii de zi privind 

aprobarea proiectului de hotărâre privind consumul lunar de carburanți 

D-l primar prezintă proiectul de hotărâre.  

Csaszar Csaba: Valorile sunt stabilite pe lună? 

D-l primar: Da. 

Președintele comisiei economico-financiară prezintă faptul, că proiectul de hotărâre a fost 

avizat favorabil de comisie. 

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, 14 voturi PENTRU: Bara 

Zsolt, Ferencz Alajos, Veress Anna – Aranka, Máthé Zsolt, Császár Csaba, Kedves 

Annamária, Opra Endre, Bodó Levente, Kosz Dobos Róbert – József, Csatlós Tibor, 

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

 

Preşedintele de ședință îl prezintă al treisprezecelea punct al ordinii de zi privind 

aprobarea proiectului de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. 

D-l primar: urmează d-l Kosz Dobos Robert-Jozsef. 

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, 14 voturi PENTRU: Bara 

Zsolt, Ferencz Alajos, Veress Anna – Aranka, Máthé Zsolt, Császár Csaba, Kedves 

Annamária, Opra Endre, Bodó Levente, Kosz Dobos Róbert – József, Csatlós Tibor, 

Binder Levente – János, Kristály István și Kurkó -Kedves Márton. 
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Preşedintele de ședință îl prezintă al patrusprezecelea punct al ordinii de zi privind 

Dezbaterea problemelor actuale ale localității. 

D-l primar: prezintă consiliului local Hotărârea Civilă nr.1.109/2019 din data de 12 

decembrie 2019, vom face demersurile ca acțiunea să fie dusă mai departe la Haga. Este 

înscris achiziția ref. la execuția lucrărilor de renovare a clădirii. Încă nu știm cum vor 

decurge lucrurile. 

 

D-l primar: În momentul de față nu avem în comunitate persoane infectate, dar avem 3 

persoane în carantină instituționalizată la Casa comunală, ei sunt păziți 24 de ore din 24. 

Poate vom fi nevoiți să acordăm ajutor în ceea ce privește paza acestora. Trebuie să fim 

foarte atenți la persoanele vârstnice singure, acuma avem în evidență 5 persoane, începând 

cu mâine vom comanda prânz ptr. 2 persoane. Avem 150 persoane izolate la domiciliu, văd 

că oamenii sunt destul de diciplinați, avem unele cazuri excepționale. Să încurajăm oamenii 

să rămănă acasă, cine a fost izolat pe 14 zile, la încetarea perioadei de izolare dacă nu 

produce semne de îmbolnăvire, poate să iasă, bineânțeles ptr. motivele enumerate în 

declarație. Dacă cineva este plasat la carantină instituționalizată, la încetarea perioadei pe 

baza adeverinței eliberată de DSP poate să iasă. Am discutat cu directorul moarei din 

comună, și ne-a promis că poate asigura făină ptr. 1,5 – 2 lună în favoarea comunității 

locale, în caz de nevoie. Și noi avem unele nelămuriri, cei care se duc la serviciu să aibă 

adeverință permanent, cei care se duc la magazine, pe câmp să aibă declarație pe propria 

răspundere, destul de mulți vin acasă, mai vor veni în jurul sărbătorilor, nu avem motiv ptr. 

panică, trebuie să comportăm cu responsabilitate. Purtăm discuții, aproape fiecare zi on-line 

cu primarii localităților, cu conducerea județului, cu prefect, ne consultăm, dispunem de 

material de curățare, dezinfectare, unele echipamente de protecție ca mănuși și măști, dar 

complete de protecție nu avem. Persoanele vârstnice pot să iese zilnic umai între orele 11-

13, și cu motive bine definite. Să sperăm, să avem credință și încredere, ceea ce este cel mai 
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important. Acele întreprinderi care au fost nevoiți să închidă, sau al căror venituri a scăzut 

sub 25% vor putea solicita sprijin financiar de la stat, o să aflăm detaliile și în acest sens. 

Ferencz Alajos: Să luați foarte serios, cei care sunt izolați acasă să respectă prevederile, 

deoarece o să avem necazuri. 

D-l primar: Cei care sunt izolați la domiciliu sunt controlați zilnic de polițiști, iar cei 

carantinați în carantină instituționalizată sunt păziți de jandarmi. Dacă cineva iese, și nu 

respectă măzura izolării la domiliu se va plasa la carantină instituționalizată. 

Ferencz Alajos: Să întreprindeți măsuri foarte bine definite, altfel vom păți și noi. 

D-l primar: Nu avem relații cu publicul la nivelul Primăriei, cine poate să-și facă treaba de 

acasă, este în home-office. Peste 65 de ani se poate merge pe câmp ptr. activități agricole pe 

baza declarației. 

Kurkó -Kedves Márton: Familia poate merge împreună? 

D-l primar: Familia poate merge, dar alte grupuri nu pot deplasa împreună. 

Kurkó -Kedves Márton: Mai mulți minori pot fi însoțiți de o persoană majoră? 

D-l primar: O să verificăm. 

 

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

semnalează că nu mai au nimic de adăugat. 

 

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

declară şedinţa închisă. 

 

   PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,              Contrasemnează, 

         Bodó Levente    Secretar general al comunei Sândominic 

Both Kinga-Zsuzsánna 


