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Încheiat astăzi, 26 ianuarie 2021, 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. 5/2021. 

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, Horváth Zita, Kovács Ferenc, Kloos 
Paula, Vrăncean Alexandru, delegatul sătesc Kovács Zsombor, lipsește D-ul Ráduly Zsolt-József. 
 Din partea executivului sunt prezenți primarul comunei Ozun, Dl. lect. univ. dr. Ráduly 
István, secretarul general U.A.T. Ozun 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 26.01.2021. 
 2. - Aprobarea Procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al comunei 
Ozun din data de 15.01.2021. 
 3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea şi programul audienţelor acordate de 
către consilierii locali pe anul 2021. 
 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 2. 
 4. - Întrebări. Interpelări. 
 5. - Diverse. 
  
 Dl. Primar relatează faptul că, dorește să propună un punct pe ordinea de zi, la Diverse, care 
constă în modificarea H.C.L. nr. 78/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 
proiectului „Înființarea rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale, branșamente și alimentare 
cu gaze naturale în comuna Ozun, județul Covasna”, cu modificările și completările ulterioare. 
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 Punctul I de pe ordinea de zi: se aprobă ordinea de zi conform proiectului anexat la 
Dispoziția nr. 5/2021. Totodată, se aprobă cu unanimitate de voturi introducerea noului punct pe 
ordinea de zi, propus de Dl. Primar. 
 
 Punctul II de pe ordinea de zi: se aprobă Procesul-verbal al ședinței extraordinare a 
Consiliului Local al comunei Ozun din data de 15.01.2021. 
 
 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 precizează faptul că, ținerea orelor de audienţă pentru cetăţeni Comunei Ozun de 
către consilierii locali este obligatorie, programul de desfășurare a acestora trebuie respectat. 
Totodată, menționează că, consilierilor locali din localitatea Sântionlunca, nu este obligatorie să se 
deplaseze în Ozun, precum nici altor consilieri. 
 În continuare, consilieri locali discută și stabilesc orele de audiență și locul desfășurări a 
acestora, conform tabelului anexat la proiectul de hotărâre.  
 Având în vedere faptul că, Dl. Ráduly Zsolt-József lipește la ședința de consiliu, prin urmare 
dânsul va fi contactat prin telefon de către D-na secretar, precizează D-ul Primar. 
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 10/2021. 
 
 Punctul D1 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, la proiectul „Înființarea rețelei inteligente de distribuție a 
gazelor naturale, branșamente și alimentare cu gaze naturale în comuna Ozun, județul Covasna”, 
TVA-ul din eligibil, după cum a fost a probat devine neeligibil, astfel trebuie să decidem dacă 
acceptăm aceasta modificare, asta ar însemna în jur de 6 milioane de lei în plus, care trebuie suportat 
din bugetul local. Totodată, prezintă valorile modificate și propune la dezbatere acceptarea sau 
respingerea acestuia, menționează că la o eventuală problemă financiară nu vom semna contractul 
de finanțare. 
 După o dezbatere constructivă, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu 
unanimitate de voturi. Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 11/2021.  
 
 Punctul IV și V de pe ordinea de zi: 
 1. Dl. Primar prezintă consilierilor locali „Răspunsul la solicitare de clarificare nr. 2” pentru 
proiectul „Înființarea rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale, branșamente și alimentare 
cu gaze naturale în comuna Ozun, județul Covasna”, transmise de firma consultantă S.C. Planificatio 
S.R.L., care constă în următoarele: Tabel cu date de intrare și calcule ACB; Tabel ACB financiar 
fără sprijin UE; Tabel ACB financiar CU sprijin POIM; Analiza economică; Tabele analiza de 
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senzitivitate; Explicații referitor la branșamente, CAPEX/gospodarie; Durata de viața aplicabilă; 
Explicții referitoare la numărul clăridrilor publice, Anexa nr. 10 (Foaia de calcul).  
 În continuare, Dl. Primar solicită părerea, opinia consilierilor locali cu privire la cele 
prezentate și solicită împuternicire în vederea semnării acestora și a Cererii de finanțare. Consilierii 
locali sunt de acord în unanimitate cu semnarea „Răspunsului la solicitare de clarificare nr. 2” 
împreună cu toate actele aferente, a Cererii de finanțare și Anexa nr. 10 (Foaia de calcul), de către 
primarul comunei Ozun. 
 2. Dl. Primar solicită împuternicirea D-nei Viceprimar de către consiliul local, în vederea 
luării demersurilor pentru dezmembrarea terenului proprietatea Comunei Ozun, situată în localitatea 
Ozun nr. 662, unde la ora actuală Dl. Gál Ferenc deține contrucții. După dezmembrare, terenul va fi 
scos la licitație publică la care și Dl. Gál Ferenc poate să participe. Consilierii locali sunt de acord în 
unanimitate, cu dezmembarea terenului. 
 3. Dl. Primar prezintă Citația emisă la data de 11 ianuarie 2021, în dosarul nr. 28282/3/2019, 
în proces cu Asociația Civică pentru Demnitate în Europa, reprezentat de Dl. Dan Tănasă, din care 
rezultă că, Fundația Szekler Monitor a depus o Cerere de intervenție accesorie. Totodată, relatează 
faptul că, procesul este în fază de recurs și are ca obiect plăcuțele cu denumirea străziilor Comunei 
Ozun. 
 4. Dl. Primar prezintă adresa Instituției Prefectului Județul Covasna, în legătură cu 
comunicatul de presă emis de către Fondul Român de Dezvoltare Socială privind lansarea celei de a 
2-a runde de finanțare a programelor destinate incluziunii și abilitării cetățenilor de etnie romă, fiind 
vorba despre accesarea fondurilor europene prin proiecte destinate romilor. În continuare, Dl. Primar 
menționează consilierilor locali (din PSD și PNL) că au pot/posibilitatea să pregătească proiectul de 
hotărâre. 
 5. Dl. Ördög László prezintă activitatea Poliției locale din cadrul Primăriei comunei Ozun și 
necesitatea angajării unui polițist local, având în vedere volumul de muncă mare și lipsa 
personalului, mai ales după amează și la sfârșit de săptămână nefiind nimeni în serviciu. De 
asemenea atrage atenția consilierilor, că Poliția locală acum este subordonat Poliției de stat, dar tot 
ei sunt care trebuie să rezolve problemele sesizate de către cetățeni și în aceeași timp aproape fiecare 
zi trebuie să cântărească autoutilitarele TEGA și alte sarcini primite de la Primărie.  
 D-na Lokodi Ana întreabă că, în timpul pandemiei generată de Covid-19, Poliția locală unde 
aparține?   
 Dl. Primar răspunde că, Poliția Locală în timpul pandemiei aparține la cel de la stat, au 
atribuții ca înainte, însă trebuie să îndeplinească și sarciniile predate de către polițiști de la Poliția 
Română, cum ar fi verificarea persoanelor aflate în caratină sau izolare la domiciliu, din cauza 
coronavirusului. În continuare, apreciază munca depusă de către polițiștii locali din comuna Ozun. 
Totodată, solicită opinia consilierilor locali cu privire la această problemă.     
 D-na Lokodi Ana este de părere că, ar fi benefic angajarea, însă bugetul local al comunei 
Ozun, permite aceasta? 
 Dl. Kovács Ferenc întreabă dacă sunt suficienți fonduri?  
 Dl. Németh Ioan întreabă de la consilieri locali cine este lângă angajarea unui polițist local și 
cine este împotrivă? 
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 Dl. Kovács Ferenc, D-na Kloos Paula și D-na Lokodi Ana sunt împotriva, ceilalți consilieri 
locali sunt lângă angajarea, a unui polițist local. 
 6. D-na Horváth Zita relatează faptul că, un drum forestier care pornește din localitatea 
Bicfalău este degradată, greu de accesat și ar trebui pietriș în vederea remedierii acestuia. D-ul Zátyi 
precizează locul și confirmă că, drumul este deteriorat, la marginile sunt tufișuri, buruieni etc.   
 Dl. Primar relatează faptul că, a fost în București ca să depune proiectele viitore al comunei 
Ozun la CNI: s-a solicitat modernizarea a mai multor străzi din cele șapte localități (înșiră străzile) 
Totodată, menționează faptul că, acest proiect încă nu sunt câștigat, ci este o oportunitate pe care le 
vom utiliza.  
 7. Dl. Ördög László relatează faptul că, Dl. Juga a cumpărat o porțiune de teren pe care a 
construit o casă fără a deține autorizație de construire și a fost amendat cu suma 2.000 lei, având 
obligația să demoleze construcția, respectiv să readucă terenul în stare inițială, în termen de o lună?. 
Consilierii locali aprobă măsura luată de dl Ördög László.  
 8. Dl. Primar relatează faptul că, în data de ieri (25.01.2021) a fost la Primăria comunei Ozun 
D-ul Salamon Csaba în legătură cu construcțiile nelegale pe care au realizat și asupra cărora există 
proces în fața instanțelor de judecată. În continuare adaugă, că a fost anunțat în timp ca să obțină 
autorizațiile de construire pentru clădirile realizate nelegal, însă nu a făcut nici un demers în acest 
sens, fiind amendat. 
  9. Dl. Primar relatează vizita făcută la firma Total România S.A. în data de 15.01.2021, unde 
a participat conducerea Primăriei comunei Ozun, consilieri locali și conducerea Inspectoratului 
pentru Situații de Urgență "Mihai Viteazul" al Județului Covasna. În timpul vizitei a inspectorul șef 
al ISU Covasna a prezentat că bitumul este inflamabil numai la temperaturi peste 500 grade C, iar 
din partea Total România un inginer a subliniat că mirosul provine când vagoanele sunt alimentate 
cu bitum fiindcă clapeta acestora este deschisă, altfel nu se poate realiza fiindcă se formează vid, 
firma dorește să construiască încă 3 rezervoare, una pentru apă și 2 pentru bitum. În ceea ce privește 
protecția muncii, reprezentanții firmei susțin că societatea este bine pregătită, au lanț de siguranță la 
vagoane în caz de cădere, cabină de duș în cazul vărsării bitumului ș.a.m.d., iar în cazul incendiilor 
au rezervor de apă și furtun cu spumă. Totodată, reprezentanți firmei au solicitat notarea orei și a 
datei când se simte mirosul bitumului în vederea găsirii unei soluții și la această problemă. Dl. 
Primar precizează că, la solicitarea conducerii SC Total România, la următoarele ședințe ale 
consiliului local o să participe reprezentanți firmei în vederea prezentării investiției.  
 10. Dl. Németh Ioan atrage atenția Dl. Ördög László ca să efectueze cercetări și alte cazuri 
de construirii nelegale nu numai la cazul Baciu sau Juga. 
 Dl. Primar precizează că, între Măgheruș și Lisnău este zonă agricolă, doar dacă ar fi 
solicitat autorizație, atunci ar fi primit-o. Totodată, menționează că, la ședința ținută în ziua de ieri 
(25.01.2021) împreună cu polițiști locali, a solicitat acestora verificarea și amendarea după 
avertisment a abaterilor. 
 11. D-ul Zátyi Tibor relatează faptul că, sunt pane de curent în localitatea Bicfalău din cauza 
că cablul de înaltă tensiune între Bicfalău- Dobârlău- Brașov, care este într-o stare degradată și ar fi 
bine să fie discutat cu furnizorul de energie electrică. 
 Dl. Primar precizează că, va lua legătura cu directorul furnizorului de energie electrică.  
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 D-na Kloos Paula menționează că, o să se intereseze dacă este posibilă reparația cablului sau 
trebuie una nouă. 
 12. D-ul Vrâncean Alexandru atrage atenția bacilor să folosească terenul lor pentru pășunat  
și roagă pe Dl. Ördög László să fie atent la păstori să respectă limita de proprietate. 
 Dl. Primar menționează că, în cazul în care baci nu respectă dreptul de proprietate vor fi 
amendați.  
 Dl. Ördög László solicită să fie depusă sesizare scrisă în fiecare caz de abatere. 
 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 

 
 


