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PROCES-VERBAL 

 
privind desfăşurarea şedinţei ordinare a Consiliului Local comuna 

Ozun din data de 07 septembrie 2020 
 
 Încheiat astăzi, 07 septembrie 2020, la sediul Primăriei comunei Ozun, în cadrul şedinţei 

ordinarea 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. 148/2020. 

 Din condica de prezenţă a consilierilor reiese faptul că, din 13 consilieri, ce compun 
Consiliul local sunt prezenţi: Bordás Csaba, Barta János, Molnár András, Zátyi Tibor, Lokodi Ana, 
Vrăncean Alexandru, Bölöni Sándor, Szabó Anna-Mária, Németh Ioan, Kovács Zsombor, delegatul 
sătesc Süket György, lipsesc Tomos- Ilkó József și Dl. Pantelimon Alexandru. 

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

 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 07.09.2020. 

 2. - Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Ozun 
din data de 20.08.2020. 

 3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului 
comunei Ozun în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “AQUACOV”. 

 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 1. 
 4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea membrilor Consiliului Local al 

Comunei Ozun în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale „Tatrangi Sándor” din satul Ozun, 
comuna Ozun, județul Covasna, pentru anul școlar 2020-2021. 

 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 3. 
 5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Inventarului bunurilor care aparţin 

domeniului public al Comunei Ozun, aprobat prin HCL. nr. 30/1999. 
 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 2. 
 6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reglementarea situaţiei juridice a unui imobil 

situat în comuna Ozun, satul Ozun, str. Gării fn. 
 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
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 Avizare: Comisia de specialitate nr. 2. 
 7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind însuşirea variantei finale a proiectului de steag a 

Comunei Ozun, județul Covasna. 
 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 2. 
 8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea procedurii de autorizare și funcționare a 

spațiilor de joacă situate pe domeniul public al comunei Ozun. 
 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 2. 
 9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privindaprobarea rectificării bugetului general al comunei 

Ozun pe anul 2020. 
 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 2. 
 10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privindaprobarea contului de încheiere a exerciţiului 

bugetar pentru trimestrul I anul 2020 al comunei Ozun. 
 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 2. 
 11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privindaprobarea contului de încheiere a exerciţiului 

bugetar pentru trimestrul II anul 2020 al comunei Ozun. 
 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 2. 
 12. – Întrebări. Interpelări. 
 13. – Diverse. 
 
 Dl. Primar relatează faptul că, dorește să propună două puncte pe ordinea de zi, la Diverse. 

Primul ar fi aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne – linie de credit, în vederea 
finanțării unor obiecte de investiții de interes public. Al doilea ar fi modificarea programului anual 
de achiziții publice, aprobat prin HCL. nr. 10/2020, cu modificările și completările ulterioare. 

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

Dispoziția nr. 148/2020. Totodată, se aprobă cu unanimitate de voturi introducerea celor două pucte 
pe ordinea de zi, propuse de Dl. Primar. 

 
 Punctul II de pe ordinea de zi: se aprobă procesului-verbal a şedinţei ordinare a Consiliului 

Local al comunei Ozun din data de 20.08.2020. 
 
 Punctul III de pe ordinea de zi: Dl. Barta János citeşte proiectul de hotărâre, referatul de 

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

 Dl. Primar prezintă adresa primită de la Asociația Dezvoltare Intercomunitară 
“AQUACOV”, prin care solicită acordarea unui mandat special de reprezentare al comunei Ozun în 
Asociația Dezvoltare Intercomunitară “AQUACOV”, ca să voteze, cu ocazia ședinței adunării 
generale, pentru: aderarea Comunelor Belin, Bixad, Boroșneu Mare, Cernat, Comandău, Estelnic, 
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Lemnia, Micfalău, Poian în asociație, aprobarea actului adițional nr. 9/2020 la Statutul Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară “AQUACOV” autentificat sub nr. 1519/11.09.2008 de BNP Savu-Alin 
Gabriel, modificat prin Actele adiționale cu nr. 1-8 și aprobarea Actului constitutiv actualizat, 
Statutul actualizat al asociației. 

 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 66/2020. 

 
 Punctul IV de pe ordinea de zi: Dl. Barta János citeşte proiectul de hotărâre, referatul de 

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

 Dl. Primar relateazăfaptul că, Școala Gimnazială „Tatrangi Sándor” a trimis o adresă prin 
care a solicitat numirea a 3 reprezentanți din Consiliul local în Consiliul de administrație al școlii și  
propune următoarele consilieri locali: D-na Lokodi Ana, D-ul Barta János și D-ul Molnár András. 
Consilierii locali sunt de acord cu numirea acestora în Consiliul de administrație al școlii. 

 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 67/2020. 

  
 Punctul V de pe ordinea de zi: Dl. Barta János citeşte proiectul de hotărâre, referatul de 

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

 Dl. Primarrelatează necesitatea introducerii în inventarul bunurilor din domeniul public al 
Comunei Ozuna drumului de exploatare nr. 54 cu o suprafață de 6.488 mp. și a drumului de 
exploatare nr. 56 cu o suprafață de 3.623 mp., precum și înscrierea acestora în cartea funciară. 

 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 68/2020. 

 
 Punctul VI de pe ordinea de zi: Dl. Barta János 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, trebuie introdus în inventarul domeniului privat al Comunei 
Ozun, un terenîn suprafață de 1.638 mp., situat în localitatea Ozun, în vederea edificării unui stațiu 
de pompare a gazelor naturale pentru investiția „Înființarea rețelei inteligente de distribuție a gazelor 
naturale, branșamente și alimentare cu gaze naturale în comuna Ozun, județul Covasna”. 

 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 69/2020. 

 
 Punctul VII de pe ordinea de zi: Dl. Barta János 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, este necesar insușirea de către Consiliul Local al comunei 
Ozun variantei finale a proiectului de steag, după care aceasta va fi trimisă Guvernului României 
care la urmă aprobă prin Hotărâre de Guvern. 
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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. 70/2020. 

  
 Punctul VIII de pe ordinea de zi: Dl. Barta János citeşte proiectul de hotărâre, referatul de 

aprobare, raportul de specialitate, avizele şi dă cuvântul D-lui Primar, iniţiatorului proiectului de 
hotărâre. 
 Dl. Primar exprimă necesitatea aprobării procedurii de autorizare și funcționare a spațiilor de 
joacă situate pe domeniul public al comunei Ozun, specifică faptul că, este reglementat perioada de 
deschidere a acestora, categoriile de persoane care pot să folosească, precum și alte reguli de 
utilizare. 
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 71/2020. 

  
 Punctul IX de pe ordinea de zi: Dl. Barta János citeşte proiectul de hotărâre, referatul de 

aprobare, raportul de specialitate, avizele şi dă cuvântul D-lui Primar, iniţiatorului proiectului de 
hotărâre. 
 Dl. Primar prezintă necesarul financiar: pentru canalizare (10.000 lei), canalizare în str. 
Sporturilor și str. Kossuth Lajos (36.000 lei) din fond de rezervă (50.000 lei). De asemenea propune 
pentru Școala Gimnazială "Tatrangi Sándor" în vederea achiziționării platformei educaționale, 
tablete/laptopuri și măsurilor de prevenire/protecție împotriva infecției cu COVID-19 (55.000 lei), 
pentru racorduri de apă, avize de la ISC., pentru iluminat public AFM., pentru realizarea platformei 
RENNS (43.000 lei), pentru alegeri locale (6.000 lei), pentru apă (6.000 lei). 
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 72/2020. 

 
 Punctul IX și XII de pe ordinea de zi: Dl. Barta János 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. 
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 73/2020 și Hotărârea nr. 74/2020. 

  
 Punctul D1 de pe ordinea de zi: Dl. Barta János citeşte proiectul de hotărâre, referatul de 

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

 Dl. Primar prezintă lista investițiilor unde este necesar contractarea unei finanțări 
rambursabile interne – linie de credit – care să fie utilizat în funcție de necesități după cum urmează: 

 - pentru proiecte finanțate prin AFIR: Restaurarea și conservarea clădirii fostei biblioteci 
(Conacul Pünkösti) din comuna Ozun, județul Covasna – 385.000 lei; Modernizare străzi în comuna 
Ozun, judeţul Covasna – 500.000 lei; Reabilitare și modernizare cămin cultural – satul Lisnău 
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(Ozun) – 600.000 lei; Reabilitarea clădirii fostului sfat popular al satului Lisnău pentru înființarea 
centrului de asistență socială din comuna Ozun, sat Lisnău – 200.000 lei; 

 - pentru proiecte finanțate prin PNDL: Modernizare drumuri de interes local în comuna 
Ozun, județul Covasna – 200.000 lei; Modernizare drum comunal DC16A între DN11 
(Sântionlunca) – DC16,  în comuna Ozun, județul Covasna – 250.000 lei; Modernizare drum 
comunal DC16 Km 0+000 - 6+800, Ozun (DJ 103B) – Măgheruş (DC 26), judeţul Covasna – 
1.800.000 lei; Reabilitare prin ranforsare cu strat de uzură din beton asfaltic, pe drumul comunal DC 
27  Km 0+000 – 5+300, în comuna Ozun – 65.000 lei; Reabilitarea și modernizarea clădirii școlii 
din localitatea Bicfalău – 300.000 lei. 

 Dl. Primar solicită păreri de la Consilieri locali în această privință.  
Consilierii locali sunt de părere că, prin atribuirea aportului propriu la aceste proiecte se va 

obține investiții importante pentru comunitatea din comuna Ozun, ca atare este o oportunitate 
continuarea proiectelor, chiar dacă este nevoie de a contracta o linie de credit.   

 Dl. Primar specifică faptul că, și în anii precedenți au fost contractante credite, nefiind 
probleme cu rabursarea acestora, neavând efect negitiv asupra locuitorilor comunei Ozun. 

 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 75/2020. 
 
 Punctul D2 de pe ordinea de zi: Dl. Barta János citeşte proiectul de hotărâre, referatul de 
aprobare, raportul de specialitate, avizele şi dă cuvântul D-lui Primar, iniţiatorului proiectului de 
hotărâre. 
 Dl. Primar specifică faptul că, în urma rectificării bugetului general Comunei Ozun este 
necesar și  modificarea programului anual de achiziții publice, aprobat prin HCL. nr. 10/2020, cu 
modificările și completările ulterioare. 
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 76/2020. 
 
 Punctul XII și XIIIde pe ordinea de zi. 

 1. D-na Viceprimar citește scrisoarea deschisă a dânsei Kloos Paula, apărută pe o rețea de 
socilizare, prin care pune în vedere faptul că, Primăria comunei Ozun nu a sprijinit financiar și nu a 
pregătit Școala Gimnazială “Tatrangi Sándor” împotriva infecției cu COVID-19. 

 Dl. primar neagă acestă presupunere și propune achiziționarea tabletelor/latopurilor pentru 
fiecare clasă de către Comuna Ozun și distribuirea acestora.  

 2. Dl. Primar relatează faptul că, s-a modificat procentul în ceea ce privește contribuția 
consiliului local pentru persoanele care urmează să fie angajate în calitate de asistent personal lângă 
o persoană cu handicap grav. Totodată, propune cosilierilor locali reexaminarea cererilor depuse de 
d-na Bors Tünde, d-na Rapó Réka și d-na Péter Ibolya, în sensul admiteriiacestora. Consiliul local 
adoptă cu unanimitate de voturi angajarea persoanelor sus menționate în calitate de asistent 
personal. 

 3. Dl. Primar prezintă cererea depusă de Dl. Vaszi Ernő Csaba, care solicită transcrierea 
contractului de închiriere asupra apartamentului pe numele lui din motivul că, chiriașul locuinței 
mama acetuia Vaszi Hajnal, a decedat. Consiliul Local votează cu unanimitate cererea susnumitului. 
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 4. Dl. Primar prezintă adresa Consiliului Județean Covasna, prin care ne informează asupra 
respectării limitei de viteză în intersecția DN 11 cu DJ 103B și calea ferată în vederea evitării 
accidentelor rutiere în viitor. 

 5. Dl. Primar prezintă adresa firmei Valdek SRL., prin care ne înștiințează asupra faptului că, 
lucrăriile de execuție în străziile Kossuth Lajos și Sporturilor din data de 13.07.2020 sunt intrerupte, 
solicită totodată, prelungirea termenului de execuție. 

 6. Dl. Primar relatează cererile d-nei Dimény Róza, dl. Kréculy Csaba și dl. Veres István 
Csaba, care au solicitat mutarea bordurilor amplasate pentru a putea permite intrarea și ieșirea din 
curte. Consiliul Local votează cu unanimitate cererea susnumitelor și de asemenea împuternicesc pe 
dna. Viceprimar ca în viitor să aprobă/să respinge asemenea solicitări în funcție de natura locului.  

 7. Dl. Primar prezintă Sentința civilă nr. 3070/17.07.2020 pronunțată de Tribunalul București  
în dosarul nr. 28282/3/2019, în contradictoriu cu Asociația civică pentru Demnitate în Europa, 
având ca obiect înlocuirea plăcuțelor cu denumiri de străzi de pe raza Comunei Ozun, cu alte plăcuțe 
pe care denumirea străzii în limba oficială de stat să fie înscripționată deasupra denumirii în limba 
minorității. Responsabil Dna. Viceprimar și Compartimentul cu achiziție publică.  

 8. Dl. Primar prezintă adresa trimisă către firma Valdek SRL., în legătură cu starea străzii 
Kossuth Lajos și urgentarea reluării activității de execuție lucrări asumat prin contract. 

 9. Dl. Primar relatează adresa primită de la dl. Jakab Mihai, în calitate de fost diriginte de 
șantier la lucrarea "Modernizare drumuri de interes local în comuna Ozun, județul Covasna" care 
precizează faptul că, stadiul fizic al lucrărilor executate se regăsesc în situația de lucrări nr. 1 depusă 
de executantul lucrării, SC. Valdek Impex SRL.  

 10. Dl. Primar prezintă adresa Direcției Județene pentru Cultură Covasna, în legătură cu 
acoperișul Conacului Pünkösti. 

 11. Dl. Primar prezintă problemele, privind implementarea investiției la conacul Pünkösti din 
Ozun, aduce la cunoștința consilieriilor că, sunt articole din PT care pur și simplu nu apar în proiect 
(de exemplu grinzile metalice), dar care neapărat trebuie executat, iar aceste cheltuieli trebuie 
recuperat din alte articole ale devizului general care poate fi amânat ca și execuție.  

 La solicitarea noastră am primit oferta de preț de la firma SCPCS. Ambient SRL., în legătură 
cu împrejmuirea, refacerea gardului Conacului Pünkösti. Prețul este foarte mare, dar acum din cauza 
fondurilor insuficiente această lucrare se va realiza în viitor. Se aprobă cu unanimitate de voturi.  

 12. Dl. Primar prezintă raportul agentulul de poliție Kádár Tihamér László, în legătură cu 
starea șanțurilor, a zonelor verzi și ocuparea ilegală a domeniului public de către comercianți. 

 13. Dl. Vrăncean Alexandru prezintă demersurile lucrărilor de reparații la fosta școală din 
Lunca Ozunului și solicită că, în loc de executarea stălpurilor de susținere să fie acceptată 
subzidirea. 

 Preşedintele de şedinţă, întreabă dacă mai sunt şi alte subiecte de dezbătut, care nu suferă 
amânare, nefiind, declară şedinţa încheiată. 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

BARTA JÁNOS 
 
 

ÎNTOCMIT 
SECRETAR GENERAL 
BARTALIS FRUZSINA 

 


