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Nr. 5962 / 2020 

PROCES VERBAL 

 

Încheiat astăzi, la 25 noiembrie 2020 la sediul Primăriei comunei Sândominic, ora 19,00 

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

197 /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 ceremoniei de constituire a Consiliului Local al 

comunei Sândominic încheiat la data de 28 octombrie 2020. 

2. Aprobarea Procesului-verbal al ședinței din data de 4 noiembrie 2020. 

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

al comunei Sândominic. 

4. Aprobarea proiectului de hotărâre privind participarea comunei Sândominic la 

Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional – Programul RABLA 2020-

2024, în vederea achiziţionării unui autoutilitar 4 x 4 în dotarea Primăriei comunei 

SÂNDOMINIC. 

5. Aprobarea proiectului de hotărâre privind indicatorii tehnico-economici al 

proiectului „LUCRĂRI URGENTE DE REFACERE PODURI ȘI ZID DE SPRIJIN 

ÎN COMUNA SÂNDOMINIC CA URMARE CALAMITĂȚII DIN 2020”. 

6. 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 notei de fundamentare și cererii de finanțare 

aferente proiectului ”ECHIPAMENTE IT PENTRU SCOALA DIN COMUNA 

SÂNDOMINIC, JUDEȚUL HARGHITA”. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor tehnico-economice aferente 

proiectului ” LUCRĂRI DE REABILITARE ÎN VEDEREA CREȘTERII 

PERFORMANȚEI ENERGETICE A PRIMĂRIEI DIN LOCALITATEA 

SÂNDOMINIC, JUDEȚUL HARGHITA”. 

 

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 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL HARGHITA 

COMUNA SÂNDOMINIC  

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

 

3 

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 ceremoniei 

de constituire a Consiliului Local al comunei Sândominic încheiat la data de 28 

octombrie 2020. 

D-l președinte îl supună la vot Procesul-verbal al ceremoniei de constituire a Consiliului 

Local al comunei Sândominic încheiat la data de 28 octombrie 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 4 noiembrie 2020. 

D-l președinte îl supună la vot Procesul-verbal al al ședinței din data de 4 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 al treilea 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. 
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D-l primar: Era nevoie de unele repartizări defapt al sumelor, de la un capitol la un alt 

capitol, avem plus la taxe, este nevoie să repartizăm și la cheltuielile de consum al 

combustibilului. La persoane instituționalizați avem deficit, la SVSU putem prelua de la 

sume destinate ptr. pregătirea profesională, și să punem la achiziția unor lucruri, obiecte. 

Veress Anna-Aranka: În cazul școlii am repartizat de la serviciul de apă potabilă, canalizare, 

de la cheltuielile priv. transportul elevilor, sumele propuse ptr. delegații, de la pregătiri 

profesionale, asigurarea autobuzului școlar la achiziția unor mijloace fixe, ca laptopuri, alte 

rechizite și servicii, la cumpărarea materialelor de curățenie. Sunt unii profesori, care predă 

din școală on-line, din această cauză nu s-a preluat din cheltuielile priv. încălzirea și 

curentul electric. 

D-l primar: La cultură a rămas cheltuielile salarile a unui post, deoarece postul este vacant și 

momentan, nu s-a putut organiza concurs din cauza pandemiei, la bibliotecă avem mici 

modificări, la capit. social avem excedent la indemnizații, este nevoie de unele repartizări la 

Caritas, la copii instituționalizați, este nevoie de achitarea avizelor la proiectul priv. 

eficientizarea iluminatului, am pus la reabilitarea drumurilor, podurilor. 

Balint Istvan: La serviciul de pază și protecție, se poate mai detaliat? 

D-l primar: Avem 4 mii lei plus pus la serviciul de pază și protecție. 

Balint Istvan: La școală alte bunuri și servicii ptr. întreținere și funcționare ce cuprinde? 

Veress Anna-Aranka: De ex. tonere, cartușe, cheltuieli neprevăzute. 

D-l primar: La solicitarea d-lui consilier Balint Istvan, privind situația financiară, vă prezint 

următoarele:  

1. la sfârșitul lunii septembrie dispuneam de un VENIT TOTAL de 9.610.313 lei, 

CHELTUIELI TOTAL în valoare de 5.751.948 lei din care ptr. funcționare 3.968.564 lei, 

iar ptr. investiții 1.783.384 lei. 

2. momentan avem un VENIT TOTAL de 11.147.989 lei, CHELTUIELI TOTAL în valoare 

de 7.728.653 din care ptr. funcționare 5.064.031 lei, iar ptr. investiții 2.664.622 lei. 
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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. 

 

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 patrulea punct al ordinii de zi, respectiv aprobarea proiectului 

de hotărâre privind participarea comunei Sândominic la Programul de stimulare a 

înnoirii Parcului auto naţional – Programul RABLA 2020-2024, în vederea 

achiziţionării unui autoutilitar 4 x 4 în dotarea Primăriei comunei SÂNDOMINIC. 

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

D-l primar: Am propus să valorificăm Dacia roșie prin programul RABLA. Touaregul 

consumă prea mult, am propus să schimbăm sistemul în gaze, dar ar fi costat atât de mult, 

încât nu am permis. Legea ne permite să deținem un autoutilitar, propunem să achiziționăm 

un Duster, cu 4 locuri, cu 1,5 mc Diesel, 110 CP, costând 18.500 mii euro inclusiv TVA. 

Ferencz Alajos: Să ne eliberăm cumva de cele vechi. 

Opra Endre: Da, și de ceea gri. 

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. 

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 
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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 indicatorii tehnico-economici al proiectului „LUCRĂRI URGENTE 

DE REFACERE PODURI ȘI ZID DE SPRIJIN ÎN COMUNA SÂNDOMINIC CA 

URMARE CALAMITĂȚII DIN 2020”. 

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

D-l primar: A fost elaborat DALI-ul, ceea ce defapt este o propunere, sunt propuse 

reabilitarea a unor 3 poduri și 2 ziduri de sprijin. Va avea loc licitația, lucrările de proiectare 

și de execuție vor fi înscrise împreună. În cazul calamităților, se întocmește local un Raport 

operativ, care se va înainta la ISU Oltul, la SGA și la Instituția Prefectului. Comisia 

județeană se va deplasa la fața locului, va face verificările necesare, în urma căreia 

întocmește Raportul de sinteză în care este evidențiat valoarea propusă. În acest an au fost 

aprobate prin HG toate solicitările noastre. 

În strada Birok este propus construirea unui nou pod de 14 m, conform debitului maxim al 

pârâului în 100 de ani. Stâlpii vor fi din beton și fier prefabricat. 

La Malomfelalja balustrăzile sunt deteriorate, stâlpii și corpul podului necesită reabilitare. 

La podul din Selymek stălpii exteriori sunt deteriorați. Zidul de sprijin din strada Solyom, 

începând cu pod pe partea stângă până la imobilul lui Mozes Laszlo, iar jos spre Csutak 

Arpi trebuie reabilitat. 

Opra Endre: Am constatat că cei care locuiesc lângă râu, pârâuri afectează într-un fel cursul 

apei, cade sub competența SGA-ului acest lucru. 

Balint Istvan: Este nevoie și de contribuție proprie? La râul OLT se va desfășura ceva din 

lucrările de prevenire al inundațiilor? 
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D-l primar: Este împiedicat proiectul lucrărilor de prevenire al inundațiilor pe râul OLT, am 

depus o solicitare la 3 milioane lei, dar am primit răspunsul că cade sub competența SGA 

din Vâlcea. 

Ferencz Alajos: Să obțineți avizele și lucrările să fie executate cât mai curând posibil. 

D-l consilier Mathe Zsolt: proiectul de hotărâre prezentat este avizată favorabil de Comisia 

de urbanism, realiz. lucrăr. publice și agricultură, 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 șaselea punct al ordinii de zi, respectiv aprobarea proiectului de 

hotărâre privind alegerii președintelui de ședință. 

Mathe Zsolt: Propunem pe d-l Albert Alfonz Pal. 

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 notei de fundamentare și cererii de finanțare 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL HARGHITA 

COMUNA SÂNDOMINIC  

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

 

8 

aferente proiectului ”ECHIPAMENTE IT PENTRU SCOALA DIN COMUNA 

SÂNDOMINIC, JUDEȚUL HARGHITA” 

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

D-l primar: Proiectul vizează echipamente IT ptr. școală, este cu finanțare europeană în 

cadrul programului POIM, în valoare de 604 mii lei, vor putea fi achiziționate laptopuri, 

sisteme on-line, 350 buc. tablete. Prin dispoziția primarului s-a aprobat nota de 

fundamentare și cererea de finanțare, ca să nu depășim termenul de depunere. Până data de 

31 decembrie va fi anunțul rezultatelor. Fiecare școlar ar primi tabletă. Prealabil consiliul 

local a aprobat 100 mii lei ptr. achiziționarea tabletelor ptr. elevii ai claselor VI-VII-VIII, de 

când educația se desfășoară on-line. În acest sens școala a achiziționat o platformă on-line, 

ceea ce este funcționabil. 

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. 

Veress Anna Aranka: Am achiziționat 166 tablete, vrem să mulțumim atât ptr. d-l primar , 

cât și ptr.consiliul local sprijinul acordat, aceste tablete au fost distribuiți ptr. elevii din 

clasele VI-VII-VIII. Frații și surorii acestor elevi pot să utilizeze dispozitivele aflate în 

proprietatea familiei. Noi, profesorii am luat parte la dezvoltări de competență în acest sens. 

Fabian Attila: Sprijinul acordat este unic în zona Ciucului și nu numai, Microsoft Teams 

este o aplicație bună, fiind folosit și în învățământul superior ungar. Mulțumim atât 

consiliului local, cât și Primăriei ptr. sprijinul acordat. 

Kedves Annamaria: Fiecare școlar se implică în învățământul on-line, iar noi mulțumim 

consiliului, școlii, părinților că au făcut tot posibilul să asigure resursele necesare în acest 

sens. 

Opra Endre: Și comunitatea locală ar fi bine să știe că am achiziționat aceste echipamente. 

Laszlo Csongor: Este cu finanțare ulterioară? 
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D-l primar: Vom include în bugetul local, se va desfășura licitația, firma va emite factura, 

Primăria va achita și va solicita înapoi de la finanțator sumele, ori firma va factura și o să 

trimitem la finanțator facturile. 

Laszlo Csongor: Cât timp se poate folosi o tabletă? 

Veress Anna Aranka: Noi am predat tabletele pe bază de proces-verbal până la 18 iunie. 

Specialiștii știu eventual ciclul de viață a unei tablete. 

Proiectul de hotărâre este avizat 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, 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, 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificărilor tehnico-economice aferente 

proiectului ” LUCRĂRI DE REABILITARE ÎN VEDEREA CREȘTERII 

PERFORMANȚEI ENERGETICE A PRIMĂRIEI DIN LOCALITATEA 

SÂNDOMINIC, JUDEȚUL HARGHITA”. 

D-l primar: Aveam posibilitatea în cadrul înscrierii să obținem finanțare ptr. izolarea 

thermică, schimbarea ușilor și ferestrelor, a sistemului de încălzire și a corpurilor de 

iluminat. Dacă am început lucrările de execuție a proiectului, se va izola thermic clădirea, ar 

fi bine ca clădirea să fie funcționabil. Am solicitat izolarea thermică a sălii de ședință din 

înăuntru, am schimbat pardoseala. Mai devreme s-a aprobat din bugetul local 370 mii lei în 

plus ptr. aceste cheltuieli. În sala de ședință sub parchetă era beton, iar birourile, coridoarele 

nu erau betonate. Deci este necesar schimbarea pardoselii în toate birourile, la coridoare, 
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depunerea stratului de pietriș, izolație și șapă. Este necesar să obținem aprobarea de 

autoritatea contractantă din Alba Iulia. 

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. 

D-l consilier Mathe Zsolt: proiectul de hotărâre prezentată este avizată favorabil de Comisia 

de urbanism, realiz. lucr.publice și agricultură, suntem de acord cu proiectul de hotărâre în 

forma prezentată.  

Balint Istvan: La impozite și taxe o să fie schimbat pardoseala? 

D-l primar: Acolo este faianță, dar specialiștii spun că trebuie să schimbăm. 

Balint Istvan: Alba Iulia va finanța aceste cheltuieli? 

D-l primar: Nu. Aceste cheltuieli sunt proprii, sunt peste cheltuielile eligibile. 

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 primar: Citește o adresă din partea Centrului de Sport Buzánszky Jenő. 

 

Totodată d-l primar prezintă afișat pe videoproiector proiectul de reabilitare a școlii 

MÁRTON ÁRON, fiind proiect câștigat la CNI, este vorba de o investiție de 4 milioane 

euro. 

Opra Endre: Să ne gândim și la accesul persoanelor cu handicap, cu mobilitate redusă. 

Kedves Annamaria: Foarte mulți copii vin la școală cu bicicleta, trebuie să asigurăm spațiu 

și ptr. biciclete. 
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D-l primar: Am depus solicitări la Consiliul Județean, ptr. achiziționarea unor corturi, ptr. 

finanțarea cheltuielilor proprii în cazul proiectelor UE, câte 400 lei/elev ptr finanțarea 

cheltuielilor de pregătire la bacalaureat, amenajarea unor parcuri de tineret cu pistă de 

bicicletă, pistă de patine cu role, cu echipamente exterioare de fitness, ptr. reabilitarea sălii 

de bowling. 

 

Balint Istvan: La ieșirea din strada Felszeg avem 2 groape mari, trebuie să rezolvăm în cel 

mai scurt timp. 

D-l primar: Vom rezolva. 

 

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

declară şedinţa închisă. 

 

 

 

   PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,          Contrasemnează, 

             Máthé Zsolt                         Secretar general al comunei Sândominic 

         Both Kinga-Zsuzsánna 


