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Nr. 3973 / 2020 

PROCES VERBAL 

 

Încheiat astăzi, la 27 august 2020 la sediul Primăriei comunei Sândominic, ora 20,00 cu 

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

154 /2020 al primarului comunei Sândominic. 

 

Sunt prezenţi: 

 primarul comunei Sândominic d-l Karda Róbert 

 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, 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 14 consilieri aleși, prezentând proiectul 

ordinii de zi, după cum urmează: 

 Aprobarea Procesului-verbal al şedinţei ordinare din data de 27 iulie 2020. 

 Aprobarea proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 

2020 al comunei Sândominic; 
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 Aprobarea proiectului de hotărâre privind stabilirea unor normative de 

cheltuieli de protocol pe anul 2020 

 Aprobarea proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentantului legal al 

comunei Sândominic în AGA ADI HARGITA VIZ Egyesület ptr. aprobarea 

normei paușale 

 Aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare 

pentru lucrări de intervenții –DALI- și a principalilor indicatori tehnico-

economici al proiectului de investiție ” MODERNIZAREA PARȚIALĂ A 

REȚELEI DE DRUMURI LOCALE DIN COMUNA SÂNDOMINIC, 

JUDEȚUL HARGHITA – etapa IV” 

 Aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice de 

alipire a unor imobile situate în comuna Sândominic nr.90 

 Aprobarea alegerii președintelui de ședință 

 Prezentarea și dezbaterea Deciziei nr.38/2019/1 Camerei de Conturi Harghita 

din 13.08.2020 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse 

prin Decizia nr.38 din 13.12.2019 

 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, Binder Levente – János, Kristály 

István și Kurkó -Kedves Márton. 

 

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

Procesului-verbal al şedinţei ordinare din data de 27 iulie 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.  
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Procesul –verbal al ședinței ordinare din data de 27 iulie 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, Binder Levente – János, 

Kristály István și Kurkó -Kedves Márton. 

 

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

bugetului local pe anul 2020 al comunei Sândominic; 

D-l primar prezintă proiectul de hotărâre. 

D-l primar: La școală am avut ședință de Consiliu Directorial, ca anul școlar să se începe cu 

prezența fizică a școlarilor. 

Veress Anna-Aranka: În momentul de față avem 3 versiuni, prima-toți să fie prezenți cu 

distanțare fizică de 1 metru, dar din păcate nu dispunem de astfel de săli. Să mergem în 

serii, înainte de masă, după masă? A doua variantă preșcolarii și clasele primare să fie 

prezenți, clasele mai mari cu număr mare să fie prezenți în mod hibrid. A treia variantă toți 

să stea acasă, și școala să fie on-line. 

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

proiectului de hotărâre privind stabilirea unor normative de cheltuieli de protocol pe 

anul 2020; 

D-l primar prezintă proiectul de hotărâre. 

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 mandatarea reprezentantului legal al comunei 

Sândominic în AGA ADI HARGITA VIZ Egyesület ptr. aprobarea normei paușale. 

D-l primar prezintă proiectul de hotărâre. 

D-l primar: La apa uzată sunt unele deficite, ceea ce va trebui suportată de comunitățile 

locale. 

Ferencz Alajos: Comunitatea locală trebuie motivată, ca să se racordeze în cel mai scurt 

timp. 

Ferencz Alajos: Harvizul a primit un sistem complet, să nu trateze ca un deficit care poate fi 

recuperat de la comunitatea locală. 

Opra Endre: Sunt foarte multe probleme, cei care folosesc sistemul și nu au semnalat, nu au 

încheiat contract în acest sens. 

Binder Levente Janos: Sunt foarte multe presupuneri. 
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Bara Zsolt: Cheltuielile sistemului depind de tratarea efectuată. Corespunde standardelor? 

Care sunt cheltuielile 1 mc de apă uzată? 

Ferencz Alajos: Când s-a depus proiectul la extinderea sistemului a fost stabilit prețul ptr. 

mai mulți ani. 

D-l primar: Prețul apei uzate este mai mare cu 1/3 decât prețul apei potabile. 

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

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 

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 cincelea punct al ordinii de zi privind aprobarea 

documentației de avizare pentru lucrări de intervenții –DALI- și a principalilor 

indicatori tehnico-economici al proiectului de investiție ” MODERNIZAREA 

PARȚIALĂ A REȚELEI DE DRUMURI LOCALE DIN COMUNA SÂNDOMINIC, 

JUDEȚUL HARGHITA – etapa IV”. 

D-l primar prezintă proiectul de hotărâre. 

D-l primar: Vor fi asfaltate 4 străzi, strada Jáger, Tó, Vár și Dorma alja. La construirea 

șanțurilor nu prea avem posibilitate, problema apei trebuie rezolvată într-un alt mod. 

Mathe Zsolt: Propuneți rigolă ptr. scurgerea apei? 

D-l primar: Nu, am propus să conducem apa în alt mod. 

Bara Zsolt: Marginea drumurilor nu poate fi denivelată din când în când? Apa nu are 

posibilitatea să curgă, deoarece marginea este mai sus decât drumul. 

Opra Endre: Oamenii măresc marginea, pun acolo ceea ce scot din șanț, pământ etc... 
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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, 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 șaselea punct al ordinii de zi privind aprobarea 

documentației tehnice de alipire a unor imobile situate în comuna Sândominic nr.90 

D-l primar prezintă proiectul de hotărâre. 

D-l primar: Vor fi alipite 5 parcele, studiul topo este finalizat. 

Mathe Zsolt: Să fie alipite terenurile. 

Kristaly Istvan: Partea distinctă se poate alipi? 

D-l primar: Asta nu. 

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 șaptelea punct al ordinii de zi privind alegerea 

președintelui de ședință. 

D-l primar: Urmează Bara Zsolt. 

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, 
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Bodó Levente, Kosz Dobos Róbert-József, Csatlós Tibor, Binder Levente – János, Kristály 

István și Kurkó -Kedves Márton. 

 

Preşedintele de ședință îl prezintă al optelea punct al ordinii de zi privind prezentarea și 

dezbaterea Deciziei nr.38/2019/1 Camerei de Conturi Harghita din 13.08.2020 de 

prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr.38 din 

13.12.2019. 

D-l primar: prezintă Decizia nr.38/2019/1 Camerei de Conturi Harghita din 13.08.2020. 

D-l primar: procesele se decurg în acest sens, am cerut prelungirea termenului, am obținut 

prelungire până la 30 iunie 2021. 

 

În cadrul ordinii de zi Dezbaterea problemelor actuale ale localității sunt dezbătute 

următoarele: 

D-l primar: Cu ocazia începerii anului școlar ptr. fiecare școlar trebuie să asigurăm 4 mp, 

ceea ce este aproape imposibil. Fiecare dimineață o să măsoară temperatură, trebuie să 

asigurăm desinfectant ptr. mâini, suprafețe. 

Kurko-Kedves Marton: Cu preșcolari? 

Opra Endre: Trebuie să respectăm reglementările în vigoare. 

Veress Anna-Aranka: Până luni, 31 august ora 19,00 trebuie să raportăm despre începerea 

anului școlar, vorbim aici de 700 copii. 

 

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

declară şedinţa închisă. 

 

   PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,              Contrasemnează, 

     Kurkó-Kedves Márton          Secretar general al comunei Sândominic 

Both Kinga-Zsuzsánna 


