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PROCES-VERBAL 
 

privind desfăşurarea şedinţei ordinare Consiliului Local comuna 
Ozun din data de 05 februarie 2021 

 
Încheiat astăzi, 05 februarie 2021, 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. 10/2021. 
 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, Ráduly Zsolt-József, Horváth Zita, 
Kovács Ferenc, Kloos Paula, Vrăncean Alexandru și delegatul sătesc Kovács Zsombor. 
 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 toți consilieri, şedinţa este legal constituită, conform prevederilor art. 137 alin. 
(1) din Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Se trece la alegerea preşedintelui de şedinţă, conform art. 123 din Codul administrativ, pe o 
perioadă de 3 luni, consilieri locali prezenţi aleg pe Dl. Bölöni Sándor, cu unanimitate de voturi. 
 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 05.02.2021. 
 2. - Aprobarea Procesului - verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al comunei 
Ozun din data de 26.01.2021. 
 3. -PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cotizației comunei Ozun la Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară „Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Covasna” pe 
anul 2021. 
 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 2. 
 4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cotizației comunei Ozun în anul 2021 
la  Asociația „Grupul de Acțiune Locală Progressio”. 
 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 2. 
 5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unui studiu, precum și a proiectului 
Actului adițional nr. 5 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și 
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depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017, încheiat între județul Covasna și S.C. 
ECO BIHOR S.R.L. 
 Iniţiator: Viceprimarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 1,2. 
 6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de 
garanție nr. 532/25.09.2018 emisă de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi 
Mici şi Mijlocii SA.–IFN, pentru garantarea avansului proiectului „Reabilitare și modernizare 

cămin cultural – satul Lisnău (Ozun)”. 
 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 1. 
 7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Caietului de sarcini pentru valorificarea 
masei lemnoase din fondul forestier al Comunei Ozun, prin licitație publică. 
 Iniţiator: Viceprimarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 2. 
 8. – Întrebări. Interpelări. 
 9. – Diverse. 

 D-na Viceprimar relatează faptul că, dorește să propună un punct pe ordinea de zi, la 
Diverse, care constă în aprobarea prețului de referință pentru anul 2021 a materialului lemnos,  
valorificat din fondul forestier a Comunei Ozun. 
 Președintele de ședință întreabă dacă mai este cineva care dorește să propună proiect pe 
odinea de zi a ședinței ordinare de ziua de azi? 
 Dl. Primar specifică faptul că, și el dorește să propună un punct pe ordinea de zi, la Diverse, 
care constă în încheierea unui contract de finanțare între Județul Covasna prin Consiliul Județean 
Covasna, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna și Comuna Ozun 
prin Consiliul Local al comunei Ozun în vederea finanțării costului pe anul 2021 pentru copii/tinerii 
instituționalizați sau aflați la asistenți maternali profesioniști, persoane cu dizabilități, persoane 
vârstnice instituționalizate. 
 
 Punctul I de pe ordinea de zi: se aprobă ordinea de zi conform proiectului anexat la 
Dispoziția nr. 10/2021. Totodată, se aprobă cu unanimitate de voturi introducerea celor două puncte 
pe ordinea de zi, propuse de D-na Viceprimar și 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 26.01.2021. 

 Punctul III de pe ordinea de zi: Dl. Bölöni Sándor citeşte proiectul de hotărâre, referatul de 
aprobare, raportul de specialitate, avizele şi dă cuvântul D-lui Primar, iniţiatorului proiectului de 
hotărâre. 
 D-ul Primar dă cuvântul D-nei Viceprimar cine este responsabil pe linia de salubritate care 
precizează faptul că, deoarece suntem membrii în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem 
integrat de management al deșeurilor în județul Covasna”trebuie să plătim cotizație în valoare de 
1.000 lei, la fel ca și în anul trecut. 
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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. 12/2021. 
  
 Punctul IV de pe ordinea de zi: Dl. Bölöni Sándor 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, de la Comuna Ozun se solicită să achite suma de 8.980,25 lei 
pentru Asociația „Grupul de Acțiune Locală Progressio”, cu titlu de cotizație, sumă care nu s-a 
modificat față de anul trecut. 
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 13/2021. 
 
 Punctul V de pe ordinea de zi: Dl. Bölöni Sándor citeşte proiectul de hotărâre, referatul de 
aprobare, raportul de specialitate, avizele şi dă cuvântul D-nei Viceprimar, iniţiatorului proiectului 
de hotărâre. 
 D-na Viceprimar relatează faptul că, este vorba de aprobarea unui Studiu realizat de către 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem integrat de management al deșeurilor în județul 
Covasna” cu privire la analiza solicitării S.C. ECO BIHOR S.R.L. referitor la modificarea tarifelor 
serviciilor prestate în cadrul C.M.I.D., precum și a altor modificări ale Contractului de delegarea 
gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri, obligația României fiind  acea de a 
colecta selectiv toate tipurile de deșeu. 
 Dl. Primar adaugă că, la nivel național este problemă colectarea selectivă a deșeurilor, 
Județul Covasna este în fruntea județelor care selectează separat, însă sunt județe care nu selectează 
de loc, din această cauză a fost amendată România, de către Uniunea Europeană.  
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 14/2021. 
 
 Punctul VI de pe ordinea de zi: Dl. Bölöni Sándor citeşte proiectul de hotărâre, referatul de 
aprobare, raportul de specialitate, avizele şi dă cuvântul D-lui Primar, iniţiatorului proiectului de 
hotărâre. 
 Dl. Primar relatează că, în vederea finalizării investiției„Reabilitare și modernizare cămin 
cultural – satul Lisnău (Ozun)”, finanțat în cadrul submăsurii 7.6. al P.N.D.R. 2014-2020, prin 
Contractul de finanțare nr.C0760CN00031771500329 din 26.06.2018, încheiat cu Agenția pentru 
Finanţarea Investiţiilor Rurale, s-a solicitat de la A.F.I.R. prelungirea duratei de execuție cu încă 1 
an, până la data de 26.06.2022. În vederea obținerii prelungirii de către A.F.I.R., este necesar 
prelungirea scrisorii de garanție sus menționată. Totodată, specifică faptul că, întârzie aprobarea 
proiectului tehnic, iar după ce aceasta se aprobă de către A.F.I.R., investiția poate fi pusă la licitație 
în vederea contractării executantului. 
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 15/2021. 
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 Punctul VIIde pe ordinea de zi: Dl. Bölöni Sándor citeşte proiectul de hotărâre, referatul de 
aprobare, raportul de specialitate, avizele şi dă cuvântul D-nei Viceprimar, iniţiatorului proiectului 
de hotărâre. 
 D-na Viceprimar specifică faptul că, este vorba de valorificarea masei lemnoase rămase din 
anul 2020, în cantitate de 1.500 mc. La finele anului trecut au fost puse la licitație 5 APV-uri dintre 
care două nu au fost vândute, deși prețul de pornire a fost scăzut cu 20%, în luna februarie se va 
relua licitația în vederea valorificării masei lemnoase rămase,adaugă D-na Viceprimar. 
 D-na Lokodi Ana menționează faptul că, din cauza prețului și a calități lemnului nu o să 
găsim cumpărător, precum nu am găsit nici în anul trecut. 
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 16/2021. 
 
 Punctul D1 de pe ordinea de zi: Dl. Bölöni Sándor citeşte proiectul de hotărâre, referatul de 
aprobare, raportul de specialitate, avizele şi dă cuvântul D-nei Viceprimar, iniţiatorului proiectului 
de hotărâre. 
 D-na Viceprimar precizează faptul că, trebuie aprobat prețul de referință a materialului 
lemnos pentru anul 2021, care nu se modifică față de anul trecut, iar dacă dorim să schimbăm 
valorile putem să facem o singură dată pe anul aceasta. 
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 17/2021. 
  
 Punctul D2 de pe ordinea de zi: Dl. Bölöni Sándor citeşte proiectul de hotărâre, referatul de 
aprobare, raportul de specialitate, avizele şi dă cuvântul D-lui Primar, iniţiatorului proiectului de 
hotărâre. 
 D-ul Primar specifică faptul că, în fiecare an se încheie un contract de finanțare între Județul 
Covasna prin Consiliul Județean Covasna, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Covasna și Comuna Ozun prin Consiliul Local al comunei Ozun în vederea finanțării 
costurilor pentru copii/tinerii instituționalizați sau aflați la asistenți maternali profesioniști, persoane 
cu dizabilități, persoane vârstnice instituționalizate. 
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 18/2021. 
 
 Punctul VIII și IXde pe ordinea de zi: 
 1. Dl. Primar relatează că, în ziua de marți (02.02.2021) la sediul Primăriei comunei Ozun s-
a prezentat un domn cu numele de Caszo Petre, care în urma mulți ani locuia în localitatea Ozun, 
acum s-a reîntors după 15 ani, fiindcă a fost alungat de la Voșlăbeni, județul Harghita, unde se 
ocupa cu oile ca păstor, deoarece proprietarul a vândut pe acestea. A fost efectuată anchetă socială 
din care a rezultat că domnul nu are soție, rude și nu beneficiază de niciun venit, are domiciliul în 
acte în localitatea Ozun nr. 630, D-na Viceprimar a transportat la Căminul Pentru Persoane 
Vârstnice Hăghig. Costurile de întreținere, cazare etc. va fii achitată de către Consiliul Județean 
împreună cu Comuna Ozun, în procent de 50%-50%, asta ar însemna 1.396 lei/luna. Prin urmare, 
este necesar semnarea unui angajament de plată și D-na Viceprimar a citit conținutul acestuia.  
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 Dl. Kovács Ferenc și D-na Lokodi Ana menționează că, este sigur că a lucrat în perioada 
comunistă. 
 Dl. Primar este de aceeași părere, însă domnul avea la el numai act de identitate. 
 D-na Kloós Paula este de părere că, trebuie formulat o adresă către arhivele în vederea 
comunicării veniturilor realizate de către domnul.  
 D-ul Ördög László specifică că, și I.A.S.-ul poate fi contactat în cazul aceasta. 
 D-ul Primar precizează că, D-na Viceprimar va efectua cercetările necesare în cazul aceasta. 
 Consilieri locali votează cu unanimitate de voturi semnarea Angajamentului de plată de către 
Primarul comunei Ozun.  
 2.D-na Viceprimar prezintă Raportul de specialitate și Anchetele sociale efectuate la 
familiile Pakucs și Kalányos, din care rezultă  că, aceasta sunt într-o stare critică. D-ul Pakucs 
László îngrijește 5 copii, mama acestora le-a abandonat, iar familia locuiește într-o încăpere foarte 
mică. În ceea ce privește pe D-ul Kalányos Ádám, aceasta are 4 copii și familia nu are unde să 
locuiască. În continuare, D-na Viceprimar menționează Programul SERA ROMÂNIA, în cadrul 
căruia familiile defavorizate sunt ajutați în vederea creării unui cămin, însă în cazul de față trebuie 
teren, unde se pot realiza construcțiile.  
 D-ul Primar prezintă planul parcelelor și propune atribuirea loturilor libere cu nr. 7 și nr. 8. 
Totodată, solicită împuternicirea din partea consilierilor locali pentru D-na Viceprimar în vederea 
luării măsurilor necesare. 
 Consilieri locali votează cu unanimitate de voturi atribuirea loturilor familiilor defavorizate 
și împuternicirea D-nei Viceprimar. 
 3. Dl. Primar prezintă Oferta de preț primită de la cotidianul Székely Hírmondó, în legătură 
cu apariția unui montaj în ziar denumită “Körkép”.   
 D-na Lokodi Ana este de părere să plătim la fel ca în anul trecut și să fie 2 publicații pe un 
an. Dl. Consilierii locali sunt de acord în unanimitate. 
 4. D-ul Primar prezintă adresa trimisă către conducerea U.D.M.R., D-lui Tamás Sándor, D-
lui Kelemen Hunor și D-nei Hegedüs Csilla, în legătură cu neeligibilitatea TVA-ul proiectului 
„Înființarea rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale, branșamente și alimentare cu gaze 
naturale în comuna Ozun, județul Covasna”. Totodată, citește conținutul adresei din care reiese că se 
solicită sprijin în acest sens.  
 5. D-na Lokodi Ana relatează problema tichetelor de masă emise în favoarea persoanelor 
defavorizate, persoanele solicită de la ea informații. Tichetele sunt acceptate de către două 
restaurate, una din Covasna iar cealaltă la Târgu Secuiesc, astfel pentru locuitorii comunei Ozun este 
imposibil de cheltuit aceste tichete.   
 D-na Viceprimar este de același părere ca și D-na Lokodi Ana. Totodată, precizează faptul 
că, la nivelul Comunei Ozun au fost distribuite tichete de masă în valoare de 80 lei/lună pentru 60 
persoane. Acestea pot fi cheltuite pe o masă caldă, însă condițiile nu sunt asigurate, fiind numai 
două restaurante participante la program. În lunile octombrie și noiembrie mai multe localități au 
sesizat această problemă, însă extinderea listei restaurantelor a rămas nerezolvată. 
 6.D-ul Vrâncean Alexandru întreabă de la D-ul Primar despre taxa pentru amenajamentul 
pastoral. 
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  D-ul Primar relatează faptul că,Guvernul României a adoptat O.U.G. nr. 34/2013, privind 
organizarea administrarea și exploatarea pajiștilor permanente în baza căruia, primăriile aveau 
obligația de a întocmi amenajamentele pastorale, în conformitate cu politicile agricole ale U.E. În 
acest context legislativ, în anul 2018, Primăria comunei Ozun a comandat de la o firmă specializată, 
executarea amenajamentului pastoral, lucrare care devenea obligatorie pentru accesarea subvenției 
A.P.I.A. de către proprietarii terenurilor agricole, folosite ca pajiști (pășune, fâneață și arabil utilizat 
ca pajiște), începând cu 01.01.2022. Prețul unui hectar de amenajament pastoral a fost stabilit la 
29,65 lei. În urma Deciziei nr. 21/15.09.2020 a Camerei de Conturi Covasna, proprietarii terenurilor 
agricole, care utilizează suprafețe agricole ca pajiști și care se află în amenajamentul pastoral al 
U.A.T.C. Ozun, trebuie să achite la casieria Primăriei suma de 29,65 lei/ha, proporțional pentru 
suprafețele agricole din proprietatea lor, la care se vor calcula și accesoriile aferente până la data 
plății. După achitarea taxei proprietari terenurilor agricole vor primi un extras din amenajament 
pastoral, pe care pot utiliza în vederea obținerii subvenției de la A.P.I.A. Covasna.      
 7.  Dl. Vrâncean Alexandru întreabă dacă intabularea terenului este cert sau incert?  
 D-ul Primar răspunde că, dreptul de proprietate este cert alte informații de la pe D-na Dankó 
Éva. Dl. Primar cheamă pe D-na. D-na Dankó Éva explică că, drumul D.C. 24 în Lunca Ozunului 
este intabulat, fără loc cert, fiindcă planurile nu erau recepționate de către O.N.C.P.I., deoarece legea 
a suferit modificări. 
 8. Dl. Németh Ioan întreabă în ce stadiu este casa mortuară din localitatea Lisnău?   
 Dl. Primar răspunde că, a fost obținute avizele, însă terenul unde va fi edificată casa este 
teren extravilan și aceasta trebuie schimbat în teren intravilan. Totodată, precizează că, la anul va fi 
realizat proiectul tehnic iar în anul viitor pot să înceapă lucrările. 
 9. D-na Bordás Éva întreabă când va fi reabilitat podul din localitatea Sântionlunca? 
 D-ul Primar răspunde că, investiția trebuie finalizată până la anul 2022. Au fost purtate 
discuții cu proiectantul în legătură cu proiectul tehnic, însă nu avem suficient fond pentru contribuția 
proprie. 
 Preşedintele de şedinţă, întreabă dacă mai sunt şi alte subiecte de dezbătut, care nu suferă 
amânare, nefiind, declară şedinţa încheiată. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     SECRETARGENERAL 
        BÖLÖNI SÁNDOR       BARTALIS FRUZSINA 

 


