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Nr. 6141 / 2020 

PROCES VERBAL 

 

Încheiat astăzi, la 22 decembrie 2020 la sediul Primăriei comunei Sândominic, ora 17,00 

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

211 /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: Máthé Zsolt, Veress Anna – Aranka, Kedves 

Annamária, Ferencz Alajos, Opra Endre, Császár Csaba, Csatlós Tibor, Kosz 

Dobos Róbert – József, Szőcs László, László Csongor, Bara Artúr, Fábián Attila, 

Biró Andor și Bálint István. 

 

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 pe d-l președinte de ședință să 

preia lucrările ședinței de consiliu. 

 

Președintele de ședință preia lucrările, și constată că s-a întrunit cvorumul necesar în 

vederea desfășurării legale a ședinței, sunt prezenți toți 15 consilieri, fiind asigurată 

prezența majorității consilierilor locali în funcție. 
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D-l președinte prezintă proiectul ordinii de zi, după cum urmează: 

1. Aprobarea Procesului-verbal al ședinței extraordinare din data de 17 noiembrie 

2020. 

2. Aprobarea Procesului-verbal al ședinței ordinare din data de 25 noiembrie 2020. 

3. Aprobarea Procesului-verbal al ședinței extraordinare din data de 2 decembrie 

2020. 

4. Aprobarea proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 

al comunei Sândominic. 

5. Aprobarea proiectului de hotărâre privind contului de execuţie al bugetului local pe 

anul 2020 trimestrul III, al comunei Sândominic. 

6. Aprobarea proiectului de hotărâre privind stabilirea cuantumului indemnizației 

lunare de care beneficiază consilierii locali, membrii Consiliului Local al comunei 

Sândominic; 

7. Aprobarea proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, 

precum și taxelor speciale pentru anul fiscal 2021. 

8. Aprobarea proiectului de hotărâre privind scoaterea din evidențele fiscale ale 

Primăriei Sândominic a unor sume reprezentând amenzi contravenționale ale 

debitorilor decedați. 

9. Aprobarea proiectului de hotărâre privind Planul anual de acțiuni privind serviciile 

sociale pentru anul 2021. 

10. Aprobarea proiectului de hotărâre privind Planul anual de acțiuni sau lucrări de 

interes local pentru beneficiarii de ajutor social din comuna Sândominic, pentru anul 

2021. 

11. Aprobarea alegerii președintelui de ședință. 

 

D-l primar propune suplimentarea ordinii de zi, în conformitate cu prevederile art.135 alin. 

(8) din OUG 57/2019, ptr. următoarele probleme urgente, după cum urmează: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului proiectului „ECHIPAMENTE IT 

PENTRU ȘCOALA DIN COMUNA SÂNDOMINIC, JUDEȚUL HARGHITA” 

2. Prezentarea raportului privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu 

handicap grav din cadrul Primăriei comunei Sândominic pe semestrul II 2020. 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL HARGHITA 

COMUNA SÂNDOMINIC  

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

 

3 

Președintele de ședință supună la vot ordinea de zi cu suplimentarea propusă, consilierii 

aprobă ordinea de zi cu suplimentarea propusă de d-l primar cu unanimitate de voturi: 15 

voturi PENTRU: Albert Alfonz-Pál, Máthé Zsolt, Veress Anna – Aranka, Kedves 

Annamária, Ferencz Alajos, Opra Endre, Császár Csaba, Csatlós Tibor, Kosz Dobos Róbert 

– József, Szőcs László, László Csongor, Bara Artúr, Fábián Attila, Biró Andor și Bálint 

István. 

 

D-l președinte prezintă ordinea de zi privind aprobarea Procesului-verbal al al ședinței 

extraordinare din data de 17 noiembrie 2020. 

D-l președinte îl întreabă consilierii locali și primarul dacă au nelămuriri asupra conținutului 

procesului-verbal? Ei semnalează că nu au intenția de a contesta conținutului procesului-

verbal. 

D-l președinte îl supună la vot Procesul-verbal al ședinței extraordinare din data de 17 

noiembrie 2020, ceea ce este aprobată în unanimitate de voturi 15 voturi PENTRU: Albert 

Alfonz-Pál, Máthé Zsolt, Veress Anna – Aranka, Kedves Annamária, Ferencz Alajos, Opra 

Endre, Császár Csaba, Csatlós Tibor, Kosz Dobos Róbert – József, Szőcs László, László 

Csongor, Bara Artúr, Fábián Attila, Biró Andor și Bálint István. 

 

D-l președinte prezintă ordinea de zi privind aprobarea Procesului-verbal al ședinței din 

data de 25 noiembrie 2020. 

D-l președinte îl întreabă consilierii locali și primarul dacă au nelămuriri asupra conținutului 

procesului-verbal? Ei semnalează că nu au intenția de a contesta conținutului procesului-

verbal. 

D-l președinte îl supună la vot Procesul-verbal al ședinței din data de 25 noiembrie 2020, 

ceea ce este aprobată în unanimitate de voturi 15 voturi PENTRU: Albert Alfonz-Pál, Máthé 

Zsolt, Veress Anna – Aranka, Kedves Annamária, Ferencz Alajos, Opra Endre, Császár 
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Csaba, Csatlós Tibor, Kosz Dobos Róbert – József, Szőcs László, László Csongor, Bara 

Artúr, Fábián Attila, Biró Andor și Bálint István. 

 

D-l președinte prezintă ordinea de zi privind aprobarea Procesului-verbal al ședinței 

extraordinare din data de 2 decembrie 2020. 

D-l președinte îl întreabă consilierii locali și primarul dacă au nelămuriri asupra conținutului 

procesului-verbal? Ei semnalează că nu au intenția de a contesta conținutului procesului-

verbal. 

D-l președinte îl supună la vot Procesul-verbal al ședinței din data de 2 decembrie 2020, 

ceea ce este aprobată în unanimitate de voturi 15 voturi PENTRU: Albert Alfonz-Pál, Máthé 

Zsolt, Veress Anna – Aranka, Kedves Annamária, Ferencz Alajos, Opra Endre, Császár 

Csaba, Csatlós Tibor, Kosz Dobos Róbert – József, Szőcs László, László Csongor, Bara 

Artúr, Fábián Attila, Biró Andor și Bálint István. 

 

D-l președinte prezintă al patrulea punct al ordinii de zi, respectiv aprobarea proiectului 

de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 al comunei Sândominic. 

D-l primar prezintă detaliat proiectul de hotărâre, ceea ce este afișat pe videoproiector. 

D-l primar: Față de proiectul trimis, au fost alocate 350 mii lei, în felul acesta bugetul local 

se va suplimenta cu 586 mii lei. Această sumă se va utiliza ptr. funcționare, reparații 

curente, la decontarea cheltuielilor delegațiilor lui Dobos Attila, la salariile asistenților 

personali, cheltuielile studiilor topo ptr. 42 de străzi, cheltuielile unui studiu PUG. Lista de 

investiții se va modifica cu 10 mii lei ptr. proiectul „ECHIPAMENTE IT PENTRU 

ȘCOALA DIN COMUNA SÂNDOMINIC, JUDEȚUL HARGHITA”. 

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. 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL HARGHITA 

COMUNA SÂNDOMINIC  

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

 

5 

D-l președinte: Mai are cineva ceva de propus la cele prezentate? Consilierii semnalează că 

nu mai au nimic de adăugat. D-l președinte îl supună la vot proiectul de hotărâre, ceea ce 

este aprobată în unanimitate de voturi, 15 voturi PENTRU: Albert Alfonz-Pál, Máthé Zsolt, 

Veress Anna – Aranka, Kedves Annamária, Ferencz Alajos, Opra Endre, Császár Csaba, 

Csatlós Tibor, Kosz Dobos Róbert – József, Szőcs László, László Csongor, Bara Artúr, 

Fábián Attila,  Biró Andor și Bálint István. 

 

D-l președinte prezintă al cincelea punct al ordinii de zi, respectiv aprobarea proiectului 

de hotărâre privind contul de execuţie al bugetului local pe anul 2020 trimestrul III, al 

comunei Sândominic. 

D-l primar prezintă detaliat proiectul de hotărâre, ceea ce este afișat pe videoproiector. 

D-l primar: Au fost respectate prevederile bugetului local cu rectificările ulterioare aprobate. 

D-l consilier Ferencz Alajos: Limitele stabilite au fost respectate, nefiind depășite. Proiectul 

de hotărâre prezentată este avizată favorabil de Comisia de activități economico-financiară, 

suntem de acord cu proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

D-l președinte: Mai are cineva ceva de propus la cele prezentate? Consilierii semnalează că 

nu mai au nimic de adăugat. D-l președinte îl supună la vot proiectul de hotărâre, ceea ce 

este aprobată în unanimitate de voturi, 15 voturi PENTRU: Albert Alfonz-Pál, Máthé 

Zsolt, Veress Anna – Aranka, Kedves Annamária, Ferencz Alajos, Opra Endre, Császár 

Csaba, Csatlós Tibor, Kosz Dobos Róbert – József, Szőcs László, László Csongor, Bara 

Artúr, Fábián Attila,  Biró Andor și Bálint István. 

 

D-l președinte prezintă al șaselea punct al ordinii de zi, respectiv aprobarea proiectului de 

hotărâre privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare de care beneficiază 

consilierii locali, membrii Consiliului Local al comunei Sândominic; 

D-l primar prezintă detaliat proiectul de hotărâre, ceea ce este afișat pe videoproiector. 

D-l primar: 10% din indemnizația primarului se propune. 
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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. 

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, 15 voturi PENTRU: Albert 

Alfonz-Pál, Máthé Zsolt, Veress Anna – Aranka, Kedves Annamária, Ferencz Alajos, Opra 

Endre, Császár Csaba, Csatlós Tibor, Kosz Dobos Róbert – József, Szőcs László, László 

Csongor, Bara Artúr, Fábián Attila, Biró Andor și Bálint István. 

 

D-l președinte prezintă al șaptelea punct al ordinii de zi, respectiv aprobarea proiectului de 

hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și taxelor speciale 

pentru anul fiscal 2021. 

D-l primar prezintă detaliat proiectul de hotărâre, ceea ce este afișat pe videoproiector. 

D-l primar: Din taxe și impozite avem un venit de 1 milioane lei. Anul acesta este necesar să 

calculăm și inflația. Cei care plătesc până la data de 31 martie vor beneficia de bonificația 

de 10%. Coeficientul de corecție este de 1,1%, iar localitatea este de rangul IV. 

Balint Istvan: Cu ceea ce am avut probleme cu ocazia controlului Curții de conturi, cum 

stăm? 

D-l primar: Între timp s-a schimbat legislația referitoare la stabilirea zonelor, în extravilan 

impozitul este stabilit echivalent zonei D, iar în intravilan totul este încadrat în zona A. 

Președinții comisiilor semnalează că proiectul de hotărâre este avizată favorabil de comisii 

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, 15 voturi 

PENTRU: Albert Alfonz-Pál, Máthé Zsolt, Veress Anna – Aranka, Kedves Annamária, 
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Ferencz Alajos, Opra Endre, Császár Csaba, Csatlós Tibor, Kosz Dobos Róbert – József, 

Szőcs László, László Csongor, Bara Artúr, Fábián Attila, Biró Andor și Bálint István. 

 

Președintele de ședință prezintă al optelea punct al ordinii de zi, respectiv aprobarea 

proiectului de hotărâre privind scoaterea din evidențele fiscale ale Primăriei Sândominic 

a unor sume reprezentând amenzi contravenționale ale debitorilor decedați. 

D-l primar prezintă detaliat proiectul de hotărâre, ceea ce este afișat pe videoproiector. 

D-l primar: Propunem scoaterea debitelor decedaților Dobos Jenő și Both Andor. 

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. 

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, 15 voturi PENTRU: Albert 

Alfonz-Pál, Máthé Zsolt, Veress Anna – Aranka, Kedves Annamária, Ferencz Alajos, Opra 

Endre, Császár Csaba, Csatlós Tibor, Kosz Dobos Róbert – József, Szőcs László, László 

Csongor, Bara Artúr, Fábián Attila, Biró Andor și Bálint István. 

 

Președintele de ședință prezintă al nouălea punct al ordinii de zi, respectiv aprobarea 

proiectului de hotărâre privind Planul anual de acțiuni privind serviciile sociale pentru 

anul 2021. 

D-l primar prezintă detaliat proiectul de hotărâre, ceea ce este afișat pe videoproiector. 

D-l primar: La fiecare caz trebuie să efectuăm anchete sociale. Rezolvarea situației romilor 

în comunitate este foarte importantă, la finalizarea strategiei trebuie să avem în vedere și să 

prelucrăm un plan ptr. rezolvarea situației acestei comunități, în limitele actelor normative 

în vigoare. Avem foarte multe cazuri, și în Compartimentul social momentan lucrează 2 

persoane, unul cu ½ normă. 
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D-l consilier Albert Alfonz-Pal: proiectul de hotărâre prezentată este avizată favorabil de 

Comisia de protecția mediului și protecția socială, 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, 15 voturi PENTRU: Albert 

Alfonz-Pál, Máthé Zsolt, Veress Anna – Aranka, Kedves Annamária, Ferencz Alajos, Opra 

Endre, Császár Csaba, Csatlós Tibor, Kosz Dobos Róbert – József, Szőcs László, László 

Csongor, Bara Artúr, Fábián Attila, Biró Andor și Bálint István. 

 

Președintele de ședință prezintă al nouălea punct al ordinii de zi, respectiv aprobarea 

proiectului de hotărâre privind Planul anual de acțiuni sau lucrări de interes local 

pentru beneficiarii de ajutor social din comuna Sândominic, pentru anul 2021. 

D-l primar prezintă detaliat proiectul de hotărâre, ceea ce este afișat pe videoproiector. 

Albert Alfonz-Pal: Beneficiarii ajutorului social au obligația de a efectua muncă în folosul 

comunității în raport cu cuantumul ajutorului social de care beneficiază. Avem 6 persoane 

apte de muncă, fiind obligați în total de a presta 236 ore/lună, după cum urmează: Kurko 

Gergely 11 ore, Gabor Pilla 42 ore, Gabor Gabor 45 ore, Sinka Piroska 11 ore, Barcsa 

Istvan 27 ore. Dintre lucrările propuse putem enumera: îngrijirea centrului și spațiilor verzi 

aferente, curățarea spațiilor publice, deszăpezirea trotuarelor în centru, în jurul Căminului 

Cultural. 

D-l primar: Este din cea în ce mai necesar să înființăm un Compartiment de gospodărire 

comunală, cu atribuții de îngrijire a spațiilor publice, a drumurilor, șanțurilor și podețelor 

tubulare. 

Ferencz Alajos: Numărul persoanelor beneficiare de ajutor social apte de muncă s-a redus 

foarte mult, nu putem să facem minuni cu atâtea. 
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D-l consilier Albert Alfonz-Pal: proiectul de hotărâre prezentată este avizată favorabil de 

Comisia de protecția mediului și protecția socială, 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, 15 voturi PENTRU: Albert 

Alfonz-Pál, Máthé Zsolt, Veress Anna – Aranka, Kedves Annamária, Ferencz Alajos, Opra 

Endre, Császár Csaba, Csatlós Tibor, Kosz Dobos Róbert – József, Szőcs László, László 

Csongor, Bara Artúr, Fábián Attila, Biró Andor și Bálint István. 

 

D-l președinte prezintă al zecelea punct al ordinii de zi, respectiv aprobarea proiectului de 

hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. 

Albert Alfonz Pal: Propunem pe d-na Veress Anna-Aranka. 

D-l președinte: Mai are cineva altă propunere? Consilierii semnalează că nu mai au nimic de 

adăugat. D-l președinte îl supună la vot proiectul de hotărâre, ceea ce este aprobată în 

unanimitate de voturi, 15 voturi PENTRU: Albert Alfonz-Pál, Máthé Zsolt, Veress Anna – 

Aranka, Kedves Annamária, Ferencz Alajos, Opra Endre, Császár Csaba, Csatlós Tibor, 

Kosz Dobos Róbert – József, Szőcs László, László Csongor, Bara Artúr, Fábián Attila,  Biró 

Andor și Bálint István. 

 

Președintele de ședință prezintă primul punct cu care a fost suplimentat ordinea de zi, 

proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului proiectului „ECHIPAMENTE IT 

PENTRU ȘCOALA DIN COMUNA SÂNDOMINIC, JUDEȚUL HARGHITA”. 

D-l primar: Bugetul proiectului trebuia secționat conform prevederilor, avem o contribuție 

proprie de 20%. 
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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. 

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, 15 voturi PENTRU: Albert 

Alfonz-Pál, Máthé Zsolt, Veress Anna – Aranka, Kedves Annamária, Ferencz Alajos, Opra 

Endre, Császár Csaba, Csatlós Tibor, Kosz Dobos Róbert – József, Szőcs László, László 

Csongor, Bara Artúr, Fábián Attila, Biró Andor și Bálint István. 

 

Președintele de ședință prezintă al doilea punct cu care a fost suplimentat ordinea de zi 

Prezentarea raportului privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu 

handicap grav din cadrul Primăriei comunei Sândominic pe semestrul II 2020. 

D-l primar prezintă raportul întocmit de consilierul social Szocs Veronika, în momentul de 

față avem 27 asistenți personali. Dacă se stabilește gradul I, atunci angajarea ca asistent 

personal este obligatorie, noi propunem acordarea indemnizației. 

 

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

declară şedinţa închisă. 

 

 

 

   PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,          Contrasemnează, 

         Albert Alfonz-Pál           Secretar general al comunei Sândominic 

         Both Kinga-Zsuzsánna 


