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Nr. 4010 / 2020 

PROCES VERBAL 

 

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

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

136 /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 

 șeful SVSU d-l Máté Levente 

 şi următorii consilieri locali aleşi: Bara Zsolt, Ferencz Alajos, Görgicze Gyárfás 

Tibor, Máthé Zsolt, Császár Csaba, Kedves Annamária, Opra Endre, 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 12 consilierii aleși, prezentând proiectul 

ordinii de zi, după cum urmează: 

 Aprobarea Procesului-verbal al şedinţei ordinare din data de 30 iunie 2020. 
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 Aprobarea proiectului de hotărâre privind înființarea Serviciului Voluntar 

pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Sândominic, judeţul Harghita; 

 Aprobarea proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local al 

comunei Sândominic pe anul 2020. 

 Aprobarea proiectului de hotărâre privind contului de execuţie al bugetului local 

pe anul 2020 semestrului I, al comunei Sândominic. 

 Aprobarea alegerii președintelui de ședință. 

 Dezbaterea problemelor actuale ale localității. 

 

D-l primar propune suplimentarea ordinii de zi, cu prezentarea și dezbaterea Raportului 

privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav din cadrul Primăriei 

comunei Sândominic pe semestrul I anul 2020 

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

ceea ce este aprobată în unanimitate de voturi, 12 voturi PENTRU: Bara Zsolt, Albert 

Alfonz-Pál, Ferencz Alajos, Görgicze Gyárfás Tibor, Máthé Zsolt, Császár Csaba, Kedves 

Annamária, Opra Endre, Csatlós Tibor, 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 iunie 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 iunie 2020 este aprobată în 

unanimitate de voturi - 12 voturi PENTRU: Bara Zsolt, Albert Alfonz-Pál, Ferencz 

Alajos, Görgicze Gyárfás Tibor, Máthé Zsolt, Császár Csaba, Kedves Annamária, Opra 

Endre, Csatlós Tibor, Binder Levente – János, Kristály István și Kurkó -Kedves Márton. 
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Preşedintele de ședință îl prezintă al doilea punct al ordinii de zi privind înființarea 

Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Sândominic, judeţul 

Harghita; 

Președintele comisiei de activități juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, resp. ptr. 

dr-le și lib-le cetățenilor, administrație publică semnalează, că proiectul de hotărâre 

prezentată este avizată favorabil de Comisie. 

D-l primar: prezintă proiectul de hotărâre, după cum știți avem destule factori de risc în 

comună, cum ar fi râul Olt, pârâurile, decantoarele, pădurile, zonele locuite. Vom pune 

pașii, ca aceste formațiuni să ajungă la profism, încet cu încetul avem echipamentele, chiar 

cu profesioniștii putem să concurăm. 

Máté Levente: Îl salut pe cei prezenți cu tot respectul, aș mai adăuga la cele prezentate de d-

l primar, că Serviciul Voluntar ptr. Situații de Urgență este o formațiune de categoria  V 3, 

ceea ce înseamnă că suntem peste 3 mii de gospodării, avem 2 garaje, după cum știți 3 

autospeciale. Am depus mai multe proiecte, dispunem momentan de echipament adecvat, 

dar totuși lucrăm, mergem înainte. Mulțumesc tuturor ptr. sprijinul acordat. 

D-l primar: Când avem un fenomen periculos, în 24 de ore trimitem la SGA, Comisi 

județeană Raportul de operativ, și la 30 de zile trimitem Raportul operativ. Propunem 

reconstruirea podului la strada Birok, podul de la Malomfelalja, podul de la Selymek, zidul 

de sprijin la Szedloka. La imobilul lui Marton Vilmos s-a rupt zidul de sprijin, costă destul 

de mult. Propunem regularizarea albiei pârâurilor Kurta și Szedloka, mai ales la punctul 

unde cele 2 pârâuri se unesc, acolo este necesar să mărim albia. La ceea de a doua ploaie s-a 

avariat casa familiei Kadar, am evaluat la 20 mii lei, respectiv de la pod până la Olt 880 mii 

lei. 

Bara Zsolt: La imobilul lui Bacs Karcsi s-au evoluat lucrările? 

D-l primar: Avem mai multe puncte sensibile. 

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

Zsolt, Albert Alfonz-Pál, Ferencz Alajos, Görgicze Gyárfás Tibor, Máthé Zsolt, Császár 

Csaba, Kedves Annamária, Opra Endre, Csatlós Tibor, Binder Levente – János, Kristály 

István și Kurkó -Kedves Márton 

 

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

proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Sândominic pe 

anul 2020. 

D-l primar prezintă proiectul de hotărâre. 

 

D-l primar: După cum se vede a apărut HG nr.544/20.07.2020 privind alocarea unei sume 

din Fndul de intervenție la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, 

pentru unele unități administrativ-teritoriale afectate de calamități naturale, precum și 

alocarea unor venituri din subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea capitolului bugetar 

”Sănătate”, conform căreia am primit 1.180 mii lei; Avem unele propuneri de rectificări cu 

privire la funcționare, cu pregătirile profesionale, la punerea la punct al arhivei, la un aparat 

multifuncțional xerox, la consum de carburanți, după cum știți am angajat asistent medical 

comunitar, în cazul căruia trebuie să asigurăm deplasările, medicamentele și echipamentele 

acestuia. 

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, 12 voturi PENTRU: Bara 

Zsolt, Albert Alfonz-Pál, Ferencz Alajos, Görgicze Gyárfás Tibor, Máthé Zsolt, Császár 

Csaba, Kedves Annamária, Opra Endre, Csatlós Tibor, Binder Levente – János, Kristály 

István și Kurkó -Kedves Márton 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL HARGHITA 

COMUNA SÂNDOMINIC  

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

 

5 

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

proiectului de hotărâre privind contului de execuţie al bugetului local pe anul 2020 

semestrului I, al comunei Sândominic. 

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, 12 voturi PENTRU: Bara 

Zsolt, Albert Alfonz-Pál, Ferencz Alajos, Görgicze Gyárfás Tibor, Máthé Zsolt, Császár 

Csaba, Kedves Annamária, Opra Endre, 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 

alegerii președintelui de ședință. 

D-l primar: Urmează d-l Kurkó-Kedves Márton. 

Preşedintele de şedinţă îl supună la vot proiectul de hotărâre, ceea ce este aprobată în 

unanimitate de voturi, 12 voturi PENTRU: Bara Zsolt, Albert Alfonz-Pál, Ferencz 

Alajos, Görgicze Gyárfás Tibor, Máthé Zsolt, Császár Csaba, Kedves Annamária, Opra 

Endre, Csatlós Tibor, Binder Levente – János, Kristály István și Kurkó -Kedves Márton. 

 

Preşedintele de ședință îl prezintă suplimentarea ordinii de zi privind prezentarea și 

dezbaterea Raportului privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap 

grav din cadrul Primăriei comunei Sândominic pe semestrul I anul 2020. 

D-l primar prezintă raportul întocmit de d-na consilier social Szőcs Veronika. La momentul 

de față avem 27 de angajați, numărul limită este de 30. Avem o problemă cu concediile, pe 

care nu prea putem asigura, deoarece depășesc orice limită. 
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Consilierii sunt de acord cu Raportul prezentat de d-l primar în unanimitate de voturi. 

 

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

următoarele: 

D-l primar: La nivelul comunei Sândominic, momentan avem 1 persoană infectată cu noul 

Coronavirus, se află în spitalul județean. 

D-l primar: Sunt în derulare mai multe proiecte: asfaltarea străzii Carina, Vizarok, zidul de 

sprijin la Dorma alja, la sediul Primăriei eficientizarea, care cuprinde schimbarea pardoselii, 

corpurilor de încălzire, zugrăvirea. 

D-l primar: cu programul întabulării gratuite mergem foarte lent. La 8 august, ziua comunei 

vom acomoda cu situația de azi, nu vom avea altă festivitate decât deșteptarea cu grupul de 

fanfară și cositul de clacă. 

Görgicze Tibor: Unde se va ține claca? 

Bara Zsolt: Să fie altundeva, decât anii anteriori. 

 

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, 

     Kristály István              Secretar general al comunei Sândominic 

Both Kinga-Zsuzsánna 


