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Nr.  5758/ 2020 

PROCES VERBAL 

 

Încheiat astăzi, la 27 octombrie 2020 la sediul Primăriei comunei Sândominic, ora 19,00 

cu ocazia şedintei extraordinare al Consiliului Local Sândominic, convocată prin 

Dispoziția nr. 177 /2020 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, Veress Anna – 

Aranka, Máthé Zsolt, Császár Csaba, Bodó Levente, Kosz Dobos Róbert – 

József, Csatlós Tibor, 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, constată că s-a întrunit cvorumul 

necesar în vederea desfășurării legale a ședinței, sunt prezenți 11 consilieri, fiind 

asigurată prezența majorității consilierilor locali în funcție. 

 

D-l primar prezintă proiectul ordinii de zi, după cum urmează: 

 Aprobarea proiectului de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. 

 Aprobarea proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 

2020 al comunei Sândominic. 
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Proiectul ordinii de zi se supune la vot, consilierii aprobă ordinea de zi cu unanimitate de 

voturi: 11 voturi PENTRU: Bara Zsolt, Ferencz Alajos, Albert Alfonz-Pál, Veress Anna – 

Aranka, Máthé Zsolt, Császár Csaba, Bodó Levente, Kosz Dobos Róbert – József, Csatlós 

Tibor, Kristály István și Kurkó -Kedves Márton. 

 

D-l primar prezintă ordinea de zi ref. la proiectului de hotărâre privind alegerea 

președintelui de ședință. 

D-l primar: urmează d-l Ferencz Alajos. 

D-l primar îl supună la vot proiectul de hotărâre, ceea ce este aprobată în unanimitate de 

voturi, 11 voturi PENTRU: Bara Zsolt, Ferencz Alajos, Albert Alfonz-Pál, Veress Anna – 

Aranka, Máthé Zsolt, Császár Csaba, Bodó Levente, Kosz Dobos Róbert – József, Csatlós 

Tibor, Kristály István și Kurkó -Kedves Márton. 

 

D-l primar îl invită pe d-l președinte de ședință să preia lucrările ședinței. 

 

Președintele de ședință prezintă al doilea punct al ordinii de zi privind rectificarea 

bugetului local pe anul 2020 al comunei Sândominic. 

D-l primar: este necesar repartizarea unor sume, dar din cheltuielile de funcționare nu se 

poate repartiza la cheltuielile de personal, pe timpul stării de alertă se poate prelungi 

contractul de muncă al asistentului comunitar. Intenționăm, să comandăm plexide pe mese, 

în vederea prevenirii îmbolnăvirii angajaților. Ușa garajului de la salvare costă mai mult de 

6 mii lei. Am realocat bani ptr. perfecționări profesionale, la pompieri costul 

combustibilului, de la cultură se preia 50 mii lei, la parcuri 30 mii lei se alocă, la înscrieri în 

CF și reabilitarea drumurilor agricole + 70 mii lei. 

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

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

forma prezentată. 
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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, 11 voturi PENTRU: Bara 

Zsolt, Ferencz Alajos, Albert Alfonz-Pál, Veress Anna – Aranka, Máthé Zsolt, Császár 

Csaba, Bodó Levente, Kosz Dobos Róbert – József, Csatlós Tibor, 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, 

             Ferencz Alajos              Secretar general al comunei Sândominic 

         Both Kinga-Zsuzsánna 


