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PROCES-VERBAL 

 

privind desfăşurarea şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei 

Ozun din data de 06 iulie 2021 

 

 Încheiat azi, 06 iulie 2021, la sediul Primăriei comunei Ozun, cu ocazia ședinței 

extraordinare a Consiliului Local al comunei Ozun, la care sunt prezenţi 13 membri și delegatul 

sătesc dl. Kovács Zsombor.  

 Convocarea Consiliului Local al comunei Ozun s-a făcut în conformitate cu prevederile art. 

133 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, prin Dispoziţia emisă de viceprimarul comunei Ozun nr. 96/2021.  

 La şedinţă participă, conform legii: Szabó Anna - Mária viceprimarul comunei Ozun, 

Bartalis Fruzsina secretarul general al comunei Ozun. Totodată, este prezent și polițist local dl. 

Ördög László. 

 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 06.07.2021. 

 2. - Aprobarea Procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al comunei 

Ozun din data de 14.06.2021. 

 3. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 3 la H.C.L. nr. 4/2009 

privind stabilirea cuantumului minim al chiriilor în mp., la diferite obiective închiriate/concesionate 

la persoane fizice și juridice din domeniul privat și public al comunei Ozun, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 Iniţiator: Viceprimarul comunei Ozun 

 Avizare: Comisia de specialitate nr. 1, 2. 

 4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii prin licitație publică a 

imobilului (teren și construcții) aparținând domeniului public al comunei Ozun, situat în satul Ozun 

nr. 406, județul Covasna, înscris în CF. nr. 24612 Ozun.  

 Iniţiator: Viceprimarul comunei Ozun 

 Avizare: Comisia de specialitate nr. 1, 2. 

 5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind împuternicirea unui avocat în vederea promovării şi 

reprezentării intereselor U.A.T. Comuna Ozun prin primar și Primăria Ozun prin primar, în dosarul 

nr. 645/119/2021. 

 Iniţiator: Viceprimarul comunei Ozun 

 Avizare: Comisia de specialitate nr. 2, 3. 

 6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cotizației comunei Ozun la Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară „Agrosic Közösségek Közti Társulás” pe anul 2021. 
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 Iniţiator: Viceprimarul comunei Ozun 

 Avizare: Comisia de specialitate nr. 1, 2. 

 7. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 59/2017 

privind implementarea proiectului „Reabilitare și modernizare cămin cultural – satul Lisnău 

(Ozun)”, cu modificările și completările ulterioare.  

 Iniţiator: Viceprimarul comunei Ozun 

 Avizare: Comisia de specialitate nr. 1, 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 finanţării nerambursabile din fondurile publice ale comunei Ozun a unor 

proiecte, programe, acţiuni şi activităţi culturale, sportive, educaționale, religioase și alte activități 

nonprofit de interes general în anul 2021. 

 

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

Dispoziția nr. 96/2021. Totodată, se aprobă cu unanimitate de voturi introducerea noului punct pe 

ordinea de zi, propus de D-na viceprimar. 

 

 Punctul II de pe ordinea de zi: se aprobă Procesul-verbal al ședinței extraordinare a 

Consiliului Local al comunei Ozun din data de 14.06.2021. 

 

 Punctul III de pe ordinea de zi: dl. Molnár András 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,anexa nr. 3 al H.C.L. nr. 4/2009, cu modificările şi 

completările ulterioare, cuprinde lista imobilelor (terenuri și clădiri) din domeniul privat și public al 

comunei Ozun, care pot fi închiriate/concesionate de persoane fizice și juridice. În această anexă 

imobilul aflat la poziția 12a fost evidențiat ca suprafața închiriabilă de 82 mp. pentru construcții, 130 

mp. pentru teren, față de 108 mp. construcții și 507 mp. pentru teren, după cum rezultă din CF. nr. 

24612 Ozun. Prin urmare, în vederea închirierii imobilului trebuie modificat suprafața acestuia. 

 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 

Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 62/2021. 

 

 Punctul IV de pe ordinea de zi: dl. Molnár András 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 închirierea cărcumiei aflat în localitatea 

Ozun nr. 406. La licitație sunt așteptați persoane juridice. Prețul de pornire la licitație este 1.807,50 

lei/lună și imobilul se închiriază timp de 5 ani cu posibilitatea de prelungire . 
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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. 63/2021.  

 

 Punctul V de pe ordinea de zi: dl. Molnár András citeşte proiectul de hotărâre, referatul de 

aprobare, raportul de specialitate, avizele şi dă cuvântul d-nei viceprimar, iniţiatorului proiectului de 

hotărâre. 

 D-na viceprimar menționează faptul că, d-na Mikes Varvara Maria a intentat proces 

împotriva U.A.T. Comuna Ozun prin primar și Primăria Ozun prin primar. Obiectul procesului este 

anularea a celor două decizii de impunere, prin care a fost calculat impozitul pentru 5 ani. 

 Dl. Molnár András întreabă dacă imobilul conform cărții funciare este pe numele dânsei? 

 D-na viceprimar răspunde că da, este intabulat pe numele dânsei. 

 Dl. Kovács Ferenc este de părere că, ar fi bine de a se încheia o înțelegere, nu numai 

unilaterală. 

 D-na Lokodi Ana specifică că, și ea este lângă încheierea unei înțelegeri cât mai curând. 

 D-na Kloos Paula și d-ul Kovács Ferenc se abțin de la votare, ceilalți consilierilor locali 

votează proiectul de hotărâre cu unanimitate de voturi. Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 64/2021. 

 

 Punctul VI de pe ordinea de zi: dl. Molnár András 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 că, datorită faptului că, suntem membrii în Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară „Agrosic Közösségek Közti Társulás”trebuie să achităm o cotizație în 

fiecare an. În anul aceasta în cazul comunei Ozun valoarea cotizației este de 1.000 lei. 

 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 

Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 65/2021.  

 

 Punctul VII de pe ordinea de zi: dl. Molnár András 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, se modifică indicatori tehnico-economici a 

investiției„Reabilitare și modernizare cămin cultural – satul Lisnău (Ozun)” în urma elaborării 

proiectului tehnic și reestimarea valorii investiției în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 

114/2018, astfel valoarea totală neeligibilă a investiției finanțat din bugetul comunei Ozun, față de 

valorile adoptate se mărește cu 23.684,11 lei. 

 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 

Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 66/2021.  

 

 Punctul D1 de pe ordinea de zi:dl. Molnár András 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, în anul aceasta bugetul proiectelor nerambursabile este 

de 120.000 lei din care: 15.000 lei pentru religie; 10.000 lei pentru cultură și sport; 15.000 lei 
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educație și cultură; 76.000 lei manifestarea Zilele comunei Ozun; 4.000 lei activități non profit. 

Totodată, specifică faptul că zilele comunei Ozun vor fi organizate dacă situația epidemiologică o va 

permite. 

 Dl. Kovács Ferenc consideră mică suma alocată pentru culte religioase având în vedere că, 

sunt multe în Comuna Ozun și propune mărirea sumei cu 5.000 lei. 

 D-na viceprimar specifică faptul că, mai mult nu poate fi acordat deoarece trebuie scos din 

altă parte. 

 Dl. Kovács Ferenc menționează că, suma alocată pentru zilele comunei Ozun este mare și 

propune să fie acordat mai mult pentru culte, cultură și sport având în vedere că, zilele comunei nu 

este sigur că se poate organiza din cauza Covid-19. 

 Dl. Kovács Ferenc relatează despre o scrisoare prin care se comunică faptul că, programul 

PNDL este oprit din cauza ca s-a epuizat fondurile repartizate pentru acest program. 

 D-na Lokodi Ana întreabă care sunt acestea proiecte? 

 Dl. Kovács Ferenc răspunde că, sunt acelea cu drumuri. D-na viceprimar menționează ca 

exemple următoarele proiecte: "Modernizare drumuri de interes local în comuna Ozun, județul 

Covasna"; "Modernizare drum comunal DC16A între DN11( Sântionlunca) - DC 16 în comuna 

Ozun, județul Covasna"; "Modernizare drum comunal DC 16 Km 0+000 -6+800, Ozun (DJ103) - 

Măgheruș (DC26), județul Covasna" etc. 

 D-na Kloos Paula și d-ul Kovács Ferenc se abțin de la votare, ceilalți consilierilor locali 

votează proiectul de hotărâre cu unanimitate de voturi. Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 67/2021. 

 

 Punctul VIII și IX de pe ordinea de zi: 

 1. D-na viceprimar specifică faptul că, au fost depuse peste 50 de cereri pentru dezinsecția 

ţânţarilor pe teritoriul Comunei Ozun. La momentul de față avem o ofertă de preț în sumă de 16.800 

lei pentru 40 km, în toate satele aparținătoare a comunei, plus brațul mort a Răului Negru, cu o 

garanție 1 lună de la dezinsecție. 

 D-na Bordás Éva și d-na Lokodi Ana consideră util dezinsecția. Consilieri locali sunt de 

acord în unanimitate cu contractarea unui serviciu de dezinsecție împotriva țânțarilor. 

 2. D-na viceprimar prezintă cererea d-lui Moașă Constantin, domiciliat în localitatea Ozun, 

str. Gábor Áron nr. 9, care solicită mutarea trecerii de pietoni în fața cimitirului. Totodată, specifică 

faptul că, I.P.J. Covasna - Serviciul Rutier a constatat oportun cererea dânsului, însă la momentul de 

față este necesar și avizul C.N.A.I.R. Prin urmare, vom redirecționa cererea dânsului, menționează 

d-na viceprimar. 

 3. D-na viceprimar menționează consilierilor locali din localitățile Lisnău și Bicfalău să 

comunice cetățenilor că pot să folosească apa potabilă și să se racordeze la canalizare. 

 D-ul Németh Ioan relatează faptul că, căminele de vane sunt umplute cu apă și întreabă cine 

va rezolva această problemă? 

 D-na viceprimar răspunde că, S.C. Gospodărie Comunală S.A – Sfântu Gheorghe trebuie să 

rezolve problema. 

 4. D-na viceprimar revine la cererea d-nei Acatrinei Rodica, domiciliată în localitatea Lisnău 

nr. 159, care a solicitat sprijin financiar pentru reconstruirea casei arse în urma incendiului. 
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 D-ul Németh Ioan specifică faptul că, ar fi indicat să adune gunoiul și să fie avertizat să facă 

curat în curte. 

 D-na Kloos Paula menționează că, femeia adună gunoiul întruna și nu consideră justificată 

acordarea banilor din bugetul local.  

 D-na viceprimar propune să fie acordat bani numai după ce depune factura cu materialele de 

construcții achiziționate. 

 D-ul Ördög László este de părere că mai întâi să facă curat și numai după aceasta să 

primească bani. Consilierii locali sunt de acord în unanimitate cu această condiție.  

 5. D-ul Németh Ioan relatează cele întâmplate săptămâna trecută la alegerile locale parțiale, 

dacă suntem împreună de ce ne atacă cei de la P.N.L., în special d-ul Kovács Ferenc și d-na Kloos 

Paula. D-ul Németh Ioan susține că, susnumiții au zvonit că, el transportă alegătorii la urne ca să 

voteze.  

 D-ul Kovács Ferenc răspunde la reproșurile aduse de către d-ul Németh Ioan și d-na Kloos 

Paula consideră că ea nu a făcut rău nimănui mai ales domnului.  

 D-na viceprimar roagă să termine discuțiile și eventual să continue în afara încăperii fiindcă 

această problemă nu aparține de competența Consiliului Local al comunei Ozun. 

 6. D-ul Molnár András prezintă necesitatea montării unui semafor la trecerea de pietoni în 

fața Conacului"Pünkösti", deoarece este o zonă cu multe accidente. 

 D-na viceprimar menționează că, se va întocmi o adresă în acest sens. 

 7. D-ul Zátyi Tibor prezintă necesitatea acoperirii acostamentelor și toaletarea arborilor 

dealungul părăului. 

 D-na viceprimar menționează că, întâi pietrișul să fie extins. 

 8. D-ul Kovács Zsombor atrage atenția asupra necesității cosirii marginii drumurilor și 

săparea șanțurilor. Totodată, menționează că din cauza defecțiunii acoperișului curge apa în căminul 

cultural din localitatea Măgheruș. 

 D-na viceprimar asigură că va lua măsuri. 

 9. D-ul Ráduly Zsolt menționează că, este necesar de toaletarea arborilor fiindcă din cauza 

acestora în unele zone nu se poate trece. 

 D-na viceprimar solicită de la d-ul Ördög László verificarea situației și aplicarea 

avertismentului sau a amendei, unde este cazul. 

 Preşedintele de şedinţă, întreabă dacă mai sunt şi alte subiecte de dezbătut, care nu suferă 

amânare, nefiind, declară şedinţa încheiată. 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ       SECRETARGENERAL 

        MOLNÁR ANDRÁS                            BARTALIS FRUZSINA 

 


