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Nr. 918 / 2020 

PROCES VERBAL 

 

Încheiat astăzi, la 20 februarie 2020 la sediul Primăriei comunei Sândominic, ora 19,00 cu 

ocazia şedintei ordinare al Consiliului Local Sândominic, convocată prin Dispoziția nr. 77 

/2020 al primarului comunei Sândominic. 

 

Sunt prezenţi: 

 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: Ferencz Alajos, Görgicze Gyárfás Tibor, Veress 

Anna – Aranka, Császár Csaba, Kedves Annamária, Opra Endre, Bodó Levente, 

Kosz Dobos Róbert – József, 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 12 consilierii aleși, prezentând proiectul 

ordinii de zi, după cum urmează: 

 Aprobarea Procesului-verbal al şedinţei ordinare din data de 30 ianuarie 2020. 
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 Aprobarea proiectului de hotărâre privind casarea unor obiecte de inventar 

aflate în patrimoniul privat al comunei Sândominic. 

 Aprobarea proiectului de hotărâre privind contul de execuție al bugetului local 

al comunei Sândominic pe anul 2019. 

 Aprobarea proiectului de hotărâre privind bugetul local al comunei Sândominic 

pe anul 2020. 

 Aprobarea proiectului de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al 

bugetului local pe anul 2019 al comunei Sândominic. 

 Aprobarea proiectului de hotărâre privind Programul anual al finanțărilor 

nerambursabile alocate de la bugetul local al comunei Sândominic în anul 2020 

pentru activități nonprofit din domeniile sport, cultură, culte religioase și tineret. 

 Aprobarea proiectului de hotărâre privind includerea în domeniul privat al 

comunei Sândominic al unor imobile (teren și construcții) situate în comuna 

Sândominic nr.90 și completarea listei de inventar al bunurilor imobile care 

aparțin domeniului privat al comunei Sândominic, județul Harghita. 

 Aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea taxelor și tarifelor 

distincte pentru activitatea de salubrizare de pe raza unității administrativ-

teritorială comuna SÂNDOMINIC. 

 Aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea actului constitutiv al 

societății CSÍKI JÉGKORONG SRL. 

 Aprobarea alegerii președintelui de ședință. 

 Dezbaterea problemelor actuale ale localității. 

 

D-l primar propune amânarea dezbaterii și aprobării proiectului de hotărâre privind 

modificarea taxelor și tarifelor distincte pentru activitatea de salubrizare de pe raza unității 

administrativ-teritorială comuna SÂNDOMINIC, iar totodată prezintă faptul că un proiect 
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de hotărâre din motive tehnice nu a figurat pe lista ordinii de zi, propune suplimentarea 

ordinii de zi, cu acest punct, fiind vorba despre proiectul de hotărâre privind aprobarea 

bugetului actualizat al proiectului ” REABILITARE CASĂ TRADIȚIONALĂ CU 

SPECIFIC LOCAL ÎN COMUNA SÂNDOMINIC”, fiind extrem de important din cauza 

pașilor care urmează să parcurgem în viitorul apropiat în vederea implementării proiectului. 

Preşedintele de ședință: supună la vot suplimentarea ordinii de zi propusă de d-l primar 

ceea ce este aprobată în unanimitate de voturi, 12 voturi PENTRU: Ferencz Alajos, Albert 

Alfonz – Pál, Görgicze Gyárfás Tibor, Veress Anna – Aranka, Császár Csaba, Kedves 

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

János, Kristály István și Kurkó -Kedves Márton. 

 

Preşedintele de ședință: supună la vot proiectul ordinii de zi, cu suplimentarea aprobată, 

ceea ce este aprobată în unanimitate de voturi, 12 voturi PENTRU: Ferencz Alajos, Albert 

Alfonz – Pál, Görgicze Gyárfás Tibor, Veress Anna – Aranka, Császár Csaba, Kedves 

Annamária, Opra Endre, Bodó Levente, Kosz Dobos Róbert – József, 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 30 ianuarie 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 30 ianuarie 2020 este aprobată în unanimitate de voturi - 12 voturi PENTRU: 

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

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

József, Binder Levente – János și Kristály István. 
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Preşedintele de ședință îl prezintă al doilea punct al ordinii de zi privind casarea unor 

obiecte de inventar aflate în patrimoniul privat al comunei Sândominic. 

D-l primar: Din cauza uzurii aceste bunuri nu mai pot fi folosite și trebuie să scoatem din 

inventar. 

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, 12 voturi PENTRU: 

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

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

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

 

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

contului de execuție al bugetului local al comunei Sândominic pe anul 2019. 

D-l primar prezintă proiectul de hotărâre. 

D-l primar: Se impune aprobarea în fiecare trimestru a anului, ceea ce am propus am și 

realizat. 

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, 12 voturi PENTRU: 

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

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

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

proiectului de hotărâre privind bugetul local al comunei Sândominic pe anul 2020. 

D-l primar prezintă proiectul de hotărâre. 

D-l primar: În partea de venituri, cele 12.509,96 lei provin din sume defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată, repartizarea a 14% din impozitul pe venit și venituri proprii, plus 

excedentul aferent anului trecut, 500 mii la eficientizarea iluminatului public, avansul la 

grădinița cu program prelungit a rămas acolo neutilizat, și ceea ce am primit de la guvern în 

valoare de 600 mii lei. 

La partea de cheltuieli: funcționarea Primăriei, reparații curente, cotizațiile la ADI-uri, 

valoarea proiectului POR, ar fi bine să achiziționăm un autoturism. Dispunem de un fond de 

rezervă 38 mii lei, în cazul unor catastrofe, război. La capitolul 56 sunt evidențiate 

cheltuielile sociale, la capitolul 61 cheltuielile aferente serviciului voluntar ptr. situații de 

urgență, capitolul 65 sunt alocate cheltuielile învățământului. Firma de pază și securitate 

presta serviciile ptr. o valoare lunară de 2.300 lei, ieri ne-au depus o ofertă destul de mare. 

Învățământul primește banii raportat la nr. elevilor, completăm cu sumele necesare finanțării 

proiectului reabilitării școlii. 

La bibliotecă și la Căminul Cultural sunt alocate sume în vederea finanțării cheltuielilor de 

personal, ptr. funcționare, ptr. finațarea unor evenimente culturale. Din material puteți vedea 

propunerile raportate la unele proiecte, la întreținerea parcurilor, zonelor verzi, la iluminatul 

public o sumă de 12 mii lei, valoarea trotuarului ce urmează a fi executat în anul acesta. 

Fondurile ptr. finanțarea cheltuielilor aferente indemnizațiilor și asistenților personali, nr. 

asistenților personali se aprobă prin hotărâre, aș propune majorarea acestui număr, deoarece 

numărul solicitărilor este în continuă creștere. Totodată sunt alocate sume în vederea 

finanțării transportului copiilor cu deficiențe, valoarea contractului încheiat cu Caritas, sume 

alocate în vederea finanțării copiilor și adulților instituționalizați. Ne-am propus sume în 

vederea elaborării PUG, ceea ce nu s-a finalizat timp de 8 ani, 5 mii lei la racordarea la gaze 

naturale în cazul grădiniței de la Carina, 54 mii lei la majorarea capitalului SC Csiki 
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Jegkorong SRL, la transportul deșeurilor 75 mii lei, la canalizare 11 mii lei, la reparația 

drumurilor și podurilor 610 mii lei. Ne –am propus să punem la punct drumul de exploatație 

Lok-Hegy-Hegyteto, la drumurile comunale avem unele lucrări de reparații, la Dorma ca de 

exemplu. 

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

Comisia de activități economico-financiară. Am o propunere, să purtați discuții cu Consiliul 

Județean, ca lângă drumul județean trotuarul să fie pusă la punct. 

Proiectul de hotărâre este avizată favorabil de toate 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, 12 voturi PENTRU: 

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

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

József, 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 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local pe anul 

2019 al comunei Sândominic. 

D-l primar prezintă proiectul de hotărâre. 

D-l primar: Din valoarea totală aferentă excedentului anului trecut 1.996.565 lei, ne-am 

propus la iluminat public 800 mii lei, la achiziționarea terenurilor la fost fabrică de 

prelucrare a lemnului 120 mii lei, la grădinița din Carina 401 mii lei, la reabilitarea 

drumurilor comunale 535 mii lei, la elaborare PUG 25 mii lei, la majorare capital la SC 

Csiki Jegkorong SRL 54 mii lei și la proiectul reabilitării Primăriei 61 mii lei. 

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

Comisia de activități economico-financiară.  
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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. Preşedintele de şedinţă îl supună la vot proiectul 

de hotărâre, ceea ce este aprobată în unanimitate de voturi, 12 voturi PENTRU: 

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

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

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

 

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

proiectului de hotărâre privind Programul anual al finanțărilor nerambursabile alocate 

de la bugetul local al comunei Sândominic în anul 2020 pentru activități nonprofit din 

domeniile sport, cultură, culte religioase și tineret. 

D-l viceprimar prezintă proiectul de hotărâre.  

D-l viceprimar: Se va publica un anunț în Monitorul Oficial, se propune alocarea a sumei de 

45 mii lei ptr. programe sportive, 15 mii lei ptr. proiecte și acțiuni culturale și al cultelor 

religioase, și 5 mii ptr. tineret. 

Președintele comisiei economico-financiară și președintele comisie pentru învățământ 

prezintă 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, 12 voturi PENTRU: 

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

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

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

 

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

proiectului de hotărâre includerea în domeniul privat al comunei Sândominic al unor 

imobile (teren și construcții) situate în comuna Sândominic nr.90 și completarea listei 
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de inventar al bunurilor imobile care aparțin domeniului privat al comunei 

Sândominic, județul Harghita. 

D-l primar prezintă proiectul de hotărâre. 

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, 12 voturi PENTRU: 

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

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

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

 

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

taxelor și tarifelor distincte pentru activitatea de salubrizare de pe raza unității 

administrativ-teritorială comuna SÂNDOMINIC. 

D-l primar: Propun amânarea acestui proiect al ordinii de zi, deoarece avem unele întrebări, 

pe care trebuie să le clarificăm cu operatorul. Ei propun o majorare, din cauza că sunt 

obligați de a plăti o taxă de depozitare de 80 de lei. O altă întrebare se pune în vederea 

sortării deșeului în 2 categorii: uscat și umed, și selectarea în 4 tipuri. ANRSC-ul fiind 

autoritatea care controlează respectarea măsuri legale. 

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 

amânarea proiectului de hotărâre, ceea ce este aprobată în unanimitate de voturi, 12 

voturi PENTRU: Ferencz Alajos, Albert Alfonz – Pál, Görgicze Gyárfás Tibor, Veress 

Anna – Aranka, Császár Csaba, Kedves Annamária, Opra Endre, Bodó Levente, Kosz 

Dobos Róbert – József, Binder Levente – János, Kristály István și Kurkó -Kedves 

Márton. 
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Preşedintele de ședință îl prezintă al nouălea punct al ordinii de zi privind modificarea 

actului constitutiv al societății CSÍKI JÉGKORONG SRL. 

D-l primar prezintă proiectul de hotărâre. 

D-l primar: După cum știți cele 9 localități au înființat această societate în vederea asigurării 

funcționării patinoarului din Cârța. 

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, 12 voturi PENTRU: 

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

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

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

 

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

proiectului de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. 

D-l primar: urmează d-l Bodó Levente. 

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, 12 voturi PENTRU: 

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

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

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

 

Preşedintele de ședință îl prezintă suplimentarea ordinii de zi privind aprobarea 

proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului actualizat al proiectului ” 
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REABILITARE CASĂ TRADIȚIONALĂ CU SPECIFIC LOCAL ÎN COMUNA 

SÂNDOMINIC” 

D-l primar prezintă proiectul de hotărâre. 

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, 12 voturi PENTRU: 

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

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

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

 

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

Dezbaterea problemelor actuale ale localității. 

D-l primar: Având în vedere că suntem în primavara, vremea este ploioasă, drumurile 

agricole devin deterioarate dacă nu avem grijă când și cum circulăm peste ele. Este strict 

interzis circulația vehicule cu tracțiune 4x4. 

 

D-l primar: Bugetul prezentat nu conține sume provenite de la Consiliul Județean, am depus 

acolo 2 solicitări: depozitul ptr. muniții și la reabilitarea drumurilor și construirea trotuarului 

de-a lungul drumului județean. 

 

D-l primar: Dacă observați ceva în legătură cu iluminatul public, să semnalați, reparația 

punctelor de aprindere va rămâne la anul. La APM se va derula o înscriere privind 

ecologizarea iluminatului public, în cadrul înscrierii 5.1 se poate obține finanțare la camere 

frigorifice. 
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Kristaly Istvan: Extinderea rețelei de gaze când va fi actual? 

D-l primar: Avem măsurătorile topo, prin Felcsik ADI vrem să depunem proiectul. 

 

Binder Levente-Janos: Se pare că vom obține finanțarea ptr. teren de gazon artificial. 

Vechiul vestiar ar fi bine ptr. mașină. Iar la etaj avem nevoie de mobilier: unele bănci. Ar fi 

bine ca șanțul să fie săpat până la râul Olt, totodată poartă și gardul să fie pusă la punct în 

cel mai scurt timp. 

 

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, 

         Opra Endre    Secretar general al comunei Sândominic 

Both Kinga-Zsuzsánna 


