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Nr. 2522 / 2020 

PROCES VERBAL 

 

Încheiat astăzi, la 28 aprilie 2020 la sediul Primăriei comunei Sândominic, ora 20,00 cu 

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

107 /2020 al primarului comunei Sândominic. 

 

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 HCL nr.16 / 2020 privind stabilirea procedurii de desfășurare a 

ședințelor Consiliului Local al comunei Sândominic, în situații excepționale s-a dispus 

desfășurarea ședinței prin mijloace electronice utilizând platforma on-line de 

videoconferință DISCORD. 

Viceprimarul comunei Albert Alfonz-Pal a trimis consilierilor locali o invitație prin care au 

avut posibilitatea de a conecta la aplicația DISCORD la videoconferință, consilierii și-au 

semnalat au primit invitația. 

 

Sunt prezenţi on-line la videoconferința DISCORD: 

 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, Görgicze Gyárfás 

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

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

István și Kurkó -Kedves Márton. 
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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, după cum urmează: 

 Aprobarea Procesului-verbal al şedinţei ordinare din data de 26 martie 2020. 

 Aprobarea proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local al 

comunei Sândominic pe anul 2020. 

 Aprobarea proiectului de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor 

locale pe anul fiscal 2021. 

 Aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Statutului Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară Harghita. 

 Aprobarea alegerii președintelui de ședință. 

 Dezbaterea problemelor actuale ale localității. 

 

Preşedintele de ședință: supună la vot proiectul ordinii de zi, ceea ce este aprobată în 

unanimitate de voturi, 14 voturi PENTRU: Bara Zsolt, Ferencz Alajos, Görgicze Gyárfás 

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

Bodó Levente, Kosz Dobos Róbert – József, Csatlós Tibor, Kristály István și Kurkó -

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

aprobarea Procesului-verbal al şedinţei ordinare din data de 26 martie 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 26 martie 2020 este aprobată în unanimitate de voturi - 14 voturi PENTRU: Bara 

Zsolt, Ferencz Alajos, Görgicze Gyárfás Tibor, Veress Anna – Aranka, Máthé Zsolt, 

Császár Csaba, Kedves Annamária, Opra Endre, Bodó Levente, Kosz Dobos Róbert – 

József, Csatlós Tibor, Kristály István și Kurkó -Kedves Márton. 

 

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

bugetului local al comunei Sândominic pe anul 2020. 

Președinele comisiei de activități economico-financiară semnalează, că proiectul de hotărâre 

prezentată este avizată favorabil de Comisie. 

D-l primar: De la Consiliul Județean am primit 50 mii lei, referitor la implementarea 

măsurilor privind combaterea epidemiei, include salariul asistentului medical comunitar, 

echipamentele de lucru, cheltuielile de consum -carburanți al pazei civile. 

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, Görgicze Gyárfás Tibor, Veress Anna – Aranka, Máthé Zsolt, 

Császár Csaba, Kedves Annamária, Opra Endre, Bodó Levente, Kosz Dobos Róbert – 

József, Csatlós Tibor, Kristály István și Kurkó -Kedves Márton. 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL HARGHITA 

COMUNA SÂNDOMINIC  

C O N S I L I U L  L O C A L  
 

 

4 

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

proiectului de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pe anul fiscal 

2021. 

D-l primar prezintă proiectul de hotărâre. 

D-l primar: Până la data de 30 aprilie trebuie să fie aprobat inflația anului trecut, care se va 

aplica ptr. anul viitor. 

D-l consilier Ferencz Alajos: Dacă nu menținem nivelul inflației și la alocarea sumelor vom 

putea păți. 

D-l consilier Ferencz Alajos: proiectul de hotărâre prezentat 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, Görgicze Gyárfás Tibor, 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 Statutului Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară Harghita. 

D-l primar prezintă proiectul de hotărâre. 

D-l primar: Cotizația anuală ar fi 1 leu/locuitor. 

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

de juridică. 

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 
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de hotărâre, ceea ce este aprobată în unanimitate de voturi, 14 voturi PENTRU: Bara 

Zsolt, Ferencz Alajos, Görgicze Gyárfás Tibor, Veress Anna – Aranka, Máthé Zsolt, 

Császár Csaba, Kedves Annamária, Opra Endre, Bodó Levente, Kosz Dobos Róbert – 

József, Csatlós Tibor, Kristály István și Kurkó -Kedves Márton. 

 

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

proiectului de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. 

D-l primar: urmează d-l Csatlos Tibor. 

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, Görgicze Gyárfás Tibor, Veress Anna – Aranka, Máthé Zsolt, 

Császár Csaba, Kedves Annamária, Opra Endre, Bodó Levente, Kosz Dobos Róbert – 

József, Csatlós Tibor, Kristály István și Kurkó -Kedves Márton. 

 

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

problemelor actuale ale localității. 

D-l consilier Bara Zsolt: Am auzit, că înregistrarea video nu este dovadă în fața instanțelor. 

D-l primar: Deputații noștrii prelucrează chiar în aceste zile unele modificări privind paza 

comunală, da, într-adevăr înregistrarea video nu este considerată ca dovadă în acestă țară, în 

timpul nopții avem 2-3 misiuni ale paznicilor civili, în localitate avem în permanent 

reprzentanți al jandarmeriei, poliției. 

 

Bara Zsolt: Când expiră perioada de o jumătate de an se organizează concurs ptr. asistent 

medical comunitar? 

D-l primar: Nu știm încă. 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL HARGHITA 

COMUNA SÂNDOMINIC  

C O N S I L I U L  L O C A L  
 

 

6 

D-l primar: Puteți vedea și în acestă epidemie, fiecare își comportă altfel, sunt unii care 

dezinfectează. A fost depus o petiție la organele abilitate, că să se facă teste nu numai 

acestora care produc simptome. 

 

D-l primar: ADEC-ul a început demersurile priv. executarea hotărârii pronunțată cu 

KÖZSÉGHÁZA. 

 

D-l primar: Se pare, că instituțiile de învățământ nu vor deschide în acest an. Vom efectua 

igienizare și dezinfectare în jurul incintei școlii, dacă va începe pregătirea elevilor de cl. a 

VIII-a, ca să poate desfășura pregătirea în maximă siguranță. 

 

D-l primar: Se pare că incedierea vegetației uscate s-a lansat acuma. Acuma iar o să ne 

confruntăm, cu problema pășunatului. Azi am înmânat tuturor responsabililor înștiințarea 

regulilor. 

 

D-l primar: Licitațiile publice în legătură cu proiectele de dezvoltare își desfășoară 

permanent, s-a încheiat contract de execuție ptr. drumul spre grădinița de la Carina, vor 

apuca de lucrări săptămâna viitoare. 

 

D-l primar: Vă rog să-mi semnalați dacă aveți cunoștință despre elevi din cl. a VIII-a din 

localitate care nu au acces deloc la echipamente IT, deoarece vom asigura ptr. aceștia. 

D-na consilier Veress Aranka prezintă sumarul videoconferinței ținută cu Inspectoratul 

Școlar Județean. 

D-na consilier Veress Aranka: Până vineri trebuie să efectuăm o analiză asupra elevilor care 

nu au acces la echipamente IT, în vederea învățământului ON-LINE. 
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D-l primar: În urma proiectului WIFI for EU, o să avem WIFI gratuit în localitate la 13 

puncte. Dacă în cazul învățământului on-line se va confrunta cu probleme, încercăm să 

acordăm mână de ajutor. Momentan dispunem de 200 măști și mănuși de protecție. 

 

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, 

     Kosz Dobos Róbert-József       Secretar general al comunei Sândominic 

Both Kinga-Zsuzsánna 


