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Ikt. Szám/ Nr. 6862 / 2019 
 
 

MEGHÍVÓ / INVITAĀIE 
 

 
2019 december 17-én, kedden 18 órától a csíkszentdomokosi Községháza tanács 
termében havi soros tanácsülést tartunk. 
 

Se convocă membrii Consiliului Local al comunei Sândominic, pe baza dispoziĀiei primarului 
comunei Sândominic nr..../ 2019, la şedinĀă ordinară pentru data de 17 decembrie 2019 ora 

18,00. 
 

 

 

Napirendi pontok: 
Ordinea de zi al şedinĀei: 
 

1. 2019 december 13-i rendkívüli tanácsülés jegyzĀkönyvének elfogadása.  
Aprobarea Procesului-verbal al şedinĀei extraordinare din data de 13 decembrie 2019. 
 
2. A 2020-as évre vonatkozó adók és illetékek elfogadásáról szóló határozattervezet 
jóváhagyása. 
Aprobarea proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și 
taxelor speciale pentru anul fiscal 2020. 
 
3. Csíkszentdomokos község privát vagyonában szereplĀ állóeszközök újraértékelésérĀl 
szóló határozattervezet elfogadása. 
Aprobarea proiectului de hotărâre privind reevaluarea activelor fixe corporale aflate în 
patrimoniul privat al comunei Sândominic. 
 
4. Csíkszentdomokos 90 szám (volt fĀrészüzem ) alatti ingatlan megvásárlásáról szóló 
határozattervezet jóváhagyása. 
Aprobarea proiectului de hotărâre privind cumpărarea imobilului situat în comuna 
Sândominic nr. 90. 
 
5. A Csíkszentdomokos -i Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítésének és beosztás -
jegyzékének módosításáról szóló határozattervezet elfogadása. 
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Aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice și al statului 
de funcȀii al aparatului de specialitate al primarului comunei Sândominic, judeȀul Harghita. 
 
6. A szociális szolgáltatások évi tevékenységi tervére vonatkozó határozattervezet 
elfogadása. 
Aprobarea proiectului de hotărâre privind Planul anual de acȀiuni privind serviciile sociale 
pentru anul 2020. 
 
7. A szociális segélyre jogosultak közhasznú munkatervének jováhagyásáról szóló 
határozattervezet elfogadása, a 2020 évre vonatkozóan. 
Aprobarea proiectului de hotărâre privind Planul anual de acȀiuni sau lucrări de interes local 
pentru beneficiarii de ajutor social din comuna Sândominic, pentru anul 2020. 
 
8. Csíkszentdomokos község vészhelyzetekben alkalmazandó kimenekítési tervének 
jóváhagyásáról szóló határozattervezet elfogadása.  
Aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului de evacuare în situaȀii de 
urgenȀă al comunei Sândominic. 
 
9. Csíkszentdomokos községre vonatkozó vészhelyzetek kockázatának elemzésére és 
lefödésére vonatkozó terv jóváhagyásáról szóló határozattervezet elfogadása. 
Aprobarea proiectului de hotărâre privind Planul de analiză și acoperire a riscurilor, comuna 
Sândominic. 
 
10.Üléselnök választásról szóló határozattervezet jóváhagyása. 
Aprobarea alegerii președintelui de ședinȀă. 
 
11.Csíkszentdomokos község aktuális problémáinak megtárgyalása. 
Dezbaterea problemelor actuale ale localităȀii. 
 
 

Membrii Consiliului Local: 
 

Sorszám 

/ Nr. crt. 

Név / Numele şi prenumele Aláírás / 

Semnătura 

1. Bara Zsolt 
 
 

2. Ferencz  Alajos 
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3. Albert Alfonz – Pál 
 
 

4. 
Görgicze Gyárfás  

Tibor 

 
 

5. Veress Anna – Aranka 
 

 
 

6. 
Máthé Zsolt 

 
 

7. Császár Csaba 
 
 

8. Kedves Annamária 
 

 

9. Opra Endre 
 
 

10. Bodó Levente 
 
 

11. 
Kosz Dobos Róbert – 

József 

 
 

12. Csatlós Tibor 
 
 

13. Binder Levente - János 

 
 
 

14. Kristály István 
 
 

15. Kurkó Kedves – Márton 
 
 

  
 Csíkszentdomokos, 2019 december 11 
 
 
   Karda Róbert, 

polgármester 


