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privind desfăşurarea şedinţei extraordinare a Consiliului Local comuna 
Ozun din data de 19 noiembrie 2020 

 
Încheiat astăzi, 19 noiembrie 2020, la sediul Primăriei comunei Ozun, în cadrul şedinţei 

extraordinare a Consiliului Local Ozun, convocată legal de Primarul comunei, în conformitate cu 
prevederile art. 133 alin. (2) din Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, prin 
Dispoziţia nr. 223/2020. 

Din condica de prezenţă a consilierilor reiese faptul că, din 13 consilieri, ce compun 
Consiliul local sunt prezenţi: Szabó Anna-Mária, Lokodi Ana, Bordás Éva, Németh Ioan, Bordás 
Csaba-Lajos, Bölöni Sándor, Molnár András, Zátyi Tibor, Ráduly Zsolt-József, Horváth Zita, 
Kovács Ferenc, Kloos Paula, Vrăncean Alexandru. 

Din partea executivului sunt prezenți primarul comunei Ozun, Dl. lect. univ. dr. Ráduly 
István, secretarul general comunei D-na Bartalis Fruzsina și Dl. Ördög László, polițist local. 

Fiind prezenţi majoritatea consilierilor, şedinţa este legal constituită, conform prevederilor 
art. 137 alin. (1) din Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

Şedinţa este deschisă de președintele de ședința, care îi salută pe cei prezenţi și citeşte 
proiectul ordinii de zi, care constă în următoarele: 

1. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei Ozun din 
data de 19.11.2020. 

2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L. nr. 78/2020 privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Înființarea rețeleiinteligente de distribuție a gazelor 
naturale, branșamente și alimentare cu gaze naturale în comuna Ozun, județul Covasna”. 

Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
Avizare: Comisia de specialitate nr. 1. 
3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind disponibilitatea terenurilor necesare în vederea 

realizării proiectului „Înființarea rețeleiinteligente de distribuție a gazelor naturale, branșamente 
și alimentare cu gaze naturale în comuna Ozun, județul Covasna”. 

Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
Avizare: Comisia de specialitate nr. 2. 
4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de 

garanție nr. 645/02.10.2017 emisă de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi 
Mici şi Mijlocii SA.–IFN, pentru garantarea avansului proiectului “Modernizare străzi în comuna 
Ozun, judeţul Covasna”. 

Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
Avizare: Comisia de specialitate nr. 1. 
5. - Întrebări. Interpelări. 
6. - Diverse. 
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Punctul I de pe ordinea de zi: se aprobă ordinea de zi conform proiectului anexat la 
Dispoziția nr. 223/2020. 

 
Punctul II de pe ordinea de zi: Dl. Németh Ioan citeşte proiectul de hotărâre, referatul de 

aprobare, raportul de specialitate, avizele şi dă cuvântul D-lui Primar, iniţiatorului proiectului de 
hotărâre. 

Dl. Primar sepecifică faptul că, suma totală a proiectului nu s-a schimbat, dar proiectantul cu 
consultantul a fost nevoit să efectueze modificări în deviz între sumele eligibile și cele neeligibile în 
sensul că valoarea prestației de consultanță nu poate să rămâne în capitolul eligibil și prezintă 
valoriile modificate, conform devizului general refăcut și elaborat de către firma S.C. Total Proiect 
S.R.L, totodată explică că, această modificare crește valoarea neeligibilă a proiectului. 

Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 92/2020. 

 
Punctul III de pe ordinea de zi: Dl. Németh Ioan citeşte proiectul de hotărâre, referatul de 

aprobare, raportul de specialitate, avizele şi dă cuvântul D-lui Primar, iniţiatorului proiectului de 
hotărâre. 
 Dl. Primar explică faptul că, am primit o sesisare din partea Instituției Prefectului - Județul 
Covasna, prin care ne solicită să revocăm Hotărârea Consiliului Local nr. 79/2020 privind 
disponibilitatea terenurilor necesare pentru realizarea proiectului „Înființarea rețelei inteligente de 
distribuție a gazelor naturale, branșamente și alimentare cu gaze naturale în comuna Ozun, județul 
Covasna” și să adoptăm una nouă, care să respecte legislația în vigoare. 
 Dl. Primar specifică faptul că, conducta de gaz va traversa terenurile persoanelor proprietatea 
privată/publică, astfel este necesar obținerea acordurilor acestora și a UAT-urilor, acord manifestat 
în fața notarului public. Totodată, solicită de la consieri locali împuternicire ca să negocieze cu 
proprietarii terenurilor. Consilieri locali sunt de acord cu unanimitate. 
 D-na Lokodi Ana consideră că, în cazul UAT-urilor nu o să fie problemă doar în cazul 
fermierilor. 

Dl. Primar specifică faptul că, conducta de presiune mare traversează drumul astfaltat, drum 
spre Ilieni, avem căteva posibilități doar o să vedem pe aceasta dacă câștigăm proiectul. 
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 93/2020. 
 
 Punctul IV de pe ordinea de zi: Dl. Németh Ioan citeşte proiectul de hotărâre, referatul de 
aprobare, raportul de specialitate, avizele şi dă cuvântul D-lui Primar, iniţiatorului proiectului de 
hotărâre. 
 Dl. Primar explică faptul că, scrisoarea de garanție nr. 645/02.10.2017 emisă de Fondul 
Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii SA.–IFN, pentru garantarea 
avansului proiectului “Modernizare străzi în comuna Ozun, judeţul Covasna” expiră și este nevoie 
de prelungirea acestuia. Nu putem să facem recepție fără fond, mai adaugă Dl. Primar. 
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 94/2020. 
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 Punctul V și VI de pe ordinea de zi: 

1. Dl. Primar explică faptul că, în ziua de luni am primit o adresă prin care s-a solicitat 
clarificări la proiectul de gaze naturale, care în termen de 5 zile trebuie să dăm răspuns, prin urmare 
și proiectele de hotărâri trebuiau pregătite cu celeritate. Astfel, solicită de la consilieri locali acordul 
lor că și în viitor dacă se mai solicită într-un termen foarte scurt timp clarificări să procedăm după 
cum am procedat până acum, adică informația să fie adusă la cunoștința Consiliului la prima ședință. 
Consilieri locali sunt de acord în unanimitate. 

2. Dl. Primar relatează că, consultantul (la proiectul cu gaze naturale S.C. Planificatio 
S.R.L.) a retrimis formuralele de declarație 4b, 4d și 4 bis aprobate prin H.C.L. nr. 85/2020, cu 
solicitare de a semna din nou, la acesta fiind schimbate numai data. De asemenea, trebuie transmise 
următoarele: declarație de ajutor de stat și declarații privind eligibilitatea TVA (declarație privind 
nedeductibilitatea TVA și certificat privind nedeductibilitatea TVA), ale căror conținut a fost adus la 
cunoștiința consilierilor locali. 

Dl. Primar solicită părerea, opinia consilierilor locali cu privire la declarații și solicită 
împuternicire în vederea semnării acestora. Consilierii locali au însușit toate declarațiile transmise 
de către Dl. Primar și sunt de acord în unanimitate cu semnarea declarațiilor de către primarul 
comunei Ozun. 

3. Dl. Primar prezintă adresa primită de la Administrația Fondului pentru Mediu, în legătură 
cu proiectul de iluminat public, care a fost câștigat și urmează că în termen de 30 zile să fie depusă 
documentația în vederea semnării contractului de finanțare. 

4. Dl. Primar prezintă adresa Consiliului Județean Covasna, în legătură cererea de emitere 
Certificatului de urbanism înaintată de Dl. Török Andás, în scopul elaborării P.U.Z. - zonă industrie, 
depozitare și servicii - comuna Ozun, sat Lisnău. Consilieri locali aprobă cu unanimitate de voturi 
elaborarea P.U.Z.-ului. 

5. Dl. Primar prezintă cererea D-nei Giușcă Eugenia, domiciliată în localitatea Lisnău, str. 
Principală nr. 102, care solicită refacerea podețului degradat, prin pietruirea acestuia. Dl. Primar 
solicită de la D-na Viceprimar să remedieze situația. 

6. Dl. Primar prezintă Procesul- verbal al Administrației Națională "Apele Române" și 
totodată menționează că, se fac demersuri în vederea predării gestiuni apei în satul Sântionlunca. 

7. Dl. Primar explică necesitatea angajării unei persoane în calitate de consilier al primarului, 
având în vedere volumul mare de muncă. Majoritatea consilierilor votează cu unanimitate, se abține 
D-na Kloos Paula și Dl. Kovács Ferenc. 

8. D-na Lokodi Ana și D-na Viceprimar solicită pietruirea drumurilor (str. Jókai Mór etc.), 
de asemenea și consilierul din Bicfalău și din Lisnău solicită pietruirea unei străzi. Se aprobă cu 
unanimitate achiziționarea pietrei tip sort.  
 Preşedintele de şedinţă, întreabă dacă mai sunt şi alte subiecte de dezbătut, care nu suferă 
amânare, nefiind, declară şedinţa încheiată. 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ      SECRETARGENERAL 
          NÉMETH IOAN      BARTALIS FRUZSINA 

 


