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Încheiat astăzi, 02 decembrie 2020, la sediul Primăriei comunei Ozun, în cadrul şedinţei 

ordinare 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. 241/2020. 

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 U.A.T. Ozun 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 ordinare a Consiliului Local al comunei Ozun din data 
de 02.12.2020. 
 2. - Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al comunei 
Ozun din data de 16.11.2020. 
 3. - Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al comunei 
Ozun din data de 19.11.2020.  
 4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L. nr. 75/2020 privind aprobarea 
contractării unei finanțări rambursabile interne – linie de credit – în valoare de 4.300.000.00 lei în 
vederea finanțării unor obiecte de investiții de interes public. 
 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 1. 
 5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al comunei Ozun, județul Covasna. 
 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 2. 
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 6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contului 
de încheiere a exerciţiului bugetar pentru trimestrul III anul 2020, al comunei Ozun.  Iniţiator: 
Primarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 2. 
 7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului general al 
comunei Ozun pe anul 2020. 
 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 2. 
 8. – Întrebări. Interpelări. 
 9. – Diverse. 

 
Punctul I de pe ordinea de zi: se aprobă ordinea de zi conform proiectului anexat la 

Dispoziția nr. 241/2020. 
 
 Punctul II de pe ordinea de zi: se aprobă procesul-verbal a şedinţei extraordinare a 
Consiliului Local al comunei Ozun din data de 16.11.2020. 
 
 Punctul III de pe ordinea de zi: se aprobă procesul-verbal a şedinţei extraordinare a 
Consiliului Local al comunei Ozun din data de 19.11.2020.  
 
 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 solicită suspendarea al patrulea punct de pe ordinea de zi, având în vedere faptul 
că, în viitor poate, după alegeri va fi alocat fonduri din bugetul de stat Comunei Ozun. Au fost 
realizate numeroase demersuri în vederea obținerii fondurilor necesare pentru investiții, am dorit să 
contractăm suma de 4.300.000 lei linie de credit, însă dacă excludem proiectul cu privire la 
„Modernizare drum comunal DC16 Km 0+000 - 6+800, Ozun (DJ 103B) – Măgheruş (DC 26), 
judeţul Covasna”, suma necesară va cădea și vom avea nevoie de mai puțini bani, specifică Dl. 
Primar. Totodată, în caz de excluderea investiției solicită împuternicire de la Consiliul Local, pentru 
suspendarea contractului.  
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se suspendă, cu unanimitate de voturi. 
 
 Punctul V 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 relatează faptul că, în ziua de azi este recepția la terminarea lucrărilor la investiția 
„Modernizarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă în comuna Ozun, județul Covasna”, 
valoarea totală a acestuia este de 5.459.918,83 lei și prin urmare este necesar includerea în 
inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Ozun. Totodată, specifică faptul că, 
după preluarea investiției de la firma Tricomserv, aceasta va fi predată în gestiune către Aquacov.   
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 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 95/2020. 
 
 Punctul VI 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, în lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi 
cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de 
a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către consiliu local, execuţia bugetelor 
întocmite pe cele două secţiuni. Totodată, relatează fapul că, pe site-ul Primăriei Comunei Ozun este 
publicată încheierea bugetară, în fiecare 4 luni. 
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 96/2020. 
 
 Punctul VII 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 prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al 
comunei Ozun pe anul 2020. 
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 97/2020. 
 
 Punctul VIII și IX de pe ordinea de zi: 
 1. Dl. Primar explică faptul că, este necesar să se organizeze ședință sătească în localitățiile 
Măgheruș și Lisnău Vale, în vederea alegerii delegatului sătesc în Consiliul Local, și roagă pe D- na 
Viceprimar să facă demersurile în acest sens. Aprobat cu unanimitate de voturi.  
 2. Dl. Primar relatează cererea D-nei Gáspár Viola, domiciliată în localitatea Bicfalău, care 
solicită teren de construcții din localitatea Ozun. Ea în momentul de față are 5 copii în îngrijire și 
locuiește într-o încăpere mică.    
 Dl. Kovács Ferenc este de părere că, dacă se aprobă cererea dânsei o să vină aceasta să ceară 
bani pentru construirea casei. 
 D-na Viceprimar relatează faptul că, în anul 2016 a fost elaborată planul de parcelare pentru 
zona fostului depozit de gunoi și au fost oameni care au depus cereri pentru teren, însă cei care au 
primit nu au realizat construcțiile din lipsa materialelor de construcții. Iar D-na Spiridon Gabriela a 
și renunțat la teren deoarece a dobândit o casă. 
 Dl. Primar este de părere să aprobăm cererea dânsei cu condiția să obțină autorizație de 
construire și în termen de 2 ani să realizeze construcția. 
 Dl. Ördög László nu susține ideea deoarece cu romi sunt numai probleme, fac ravagii, fură, 
va veni și alte persoane și o să alcătuiască colonie de țigani, propune verificări pe teren. 
 Dl. Primar specifică că, a făcut verificări pe teren împreună cu polițistul local D-ul Kádár 
László-Tihamér. În continuare, solicită din partea consilierilor locali să împuternicească pe Dl. 
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Ördög László ca să efectueze și el verificările necesare. Votat cu unanimitate de voturi, 
împuternicirea. 
 3. Dl. Primar anunță că, săptămâna viitoare va fi achiziționat piatră/sort, necesar remedierii 
drumurilor publice și solicită de la Consilieri să transmită informații la D-na Viceprimar.  
 Dl. Vrâncean Alexandru specifică că, Lunca Ozunului renunță la piatră, așteaptă asfalt. Dl. 
Primar menționează că, DC 34A pe o porțiune mică între limita UATC Ozun/UATC Chichiș și 
troița va fi asfaltată.    
 4. Dl. Németh Ioan relatează că, mulți oameni brăzdează terenurile agricole fără să respecte 
limitele de hotar. Dl. Primar solicită de la Dl. Ördög László să facă verificări pe teren și să aplice 
amendă unde este necesar. 
 Preşedintele de şedinţă, întreabă dacă mai sunt şi alte subiecte de dezbătut, care nu suferă 
amânare, nefiind, declară şedinţa încheiată. 
 
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                 SECRETAR GENERAL            
            NÉMETH IOAN       BARTALIS FRUZSINA 
 


