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PROCES-VERBAL 
 

privind desfăşurarea şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei 
Ozun din data de 16 iulie 2021 

 
 Încheiat azi, 16 iulie 2021, la sediul Primăriei comunei Ozun, cu ocazia ședinței 

extraordinare a Consiliului Local al comunei Ozun, la care sunt prezenţi 10 membri și delegatul 

sătesc dl. Kovács Zsombor, lipsind: Németh Ioan, Kloos Paula și Kovács Ferenc. 
 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. 102/2021.  
 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 16.07.2021. 
 2. - Aprobarea Procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al comunei 
Ozun din data de 06.07.2021. 
 3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind nominalizarea agenţilor economici din reţeaua 

comercială a comunei Ozun, care vor distribui produse raţionalizate către populaţie.  
 Iniţiator: Viceprimarul comunei Ozun 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 1, 2. 
 4. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Contractului de delegare 

nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI”, încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe. 
 Iniţiator: Viceprimarul comunei Ozun 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 1, 2. 
 5. - Întrebări. Interpelări. 
 6. - Diverse. 
  
 D-na viceprimar relatează faptul că, dorește să propună un punct pe ordinea de zi, la Diverse, 
care constă în aprobarea aderării Comunei Ozun la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

Turistică ”Ciomad-Balvanyos, Csomád-Bálványos Közösségek Közti Turizmusfejlesztesi Társulás”. 
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 Punctul I de pe ordinea de zi: se aprobă ordinea de zi conform proiectului anexat la 
Dispoziția nr. 102/2021. 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 06.07.2021. 
 
 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 specifică faptul că, avem obligația să întocmim Carnetul de mobilizare al 
Primăriei comunei Ozun, care este valabil în timp de 4 ani, conține pe lângă alte documente și 

Hotărârea Consiliului Local al comunei Ozun prin care sunt nominalizate agenți economici care vor 

distribui produse raţionalizate către populaţie în caz de război. 
 D-na Lokodi Ana întreabă dacă nominalizarea agenților economici cade în atribuția 

Consiliului Local. 
 D-na secretar general Bartalis Fruzsina precizează că, potrivit prevederilor în vigoare, da 

cade în atribuția Consiliului Local. 
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 

Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 68/2021. 
 
 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 relatează faptul că, este vorba de modificarea Contractului de delegare a 
gestiunii serviciilor publice de salubrizare, încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 

“ECO SEPSI”, în calitate de delegatar şi operatorul regional de salubritate S.C. TEGA S.A. Sfântu 

Gheorghe. Modificarea constă în scoaterea taxei colectată pentru transportul deșeurilor de la case de 
vacanțe cu suprafață mai mică sau mai mare cu 40 mp.  
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 

Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 69/2021. 
 
 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 precizează faptul că, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Turistică 

“Ciomad-Balvanyos, Csomád - Bálványos Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás” a fost 
înființată cu scopul de a promova și dezvolta turismul în județele Harghita și Covasna. Comunele 
membre în asociație vor avea posibilitatea să depună proiecte pentru o sumă mai mare de bani. 

Cotizarea este în funcție de locuitorii unități administrativ-teritoriale 0.5 lei/locuitor/membru. 
Totodată, în cadrul asociației pot fi accesate proiecte care nu sunt disponibile la A.F.I.R. sau la 
Guvern.      
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 D-na Lokodi Ana întreabă cine fac parte din asociație și nu este o asociație nouă?  
 D-na secretar general Bartalis Fruzsina răspunde că, nu este o asociație nouă este înființat de 

9 ani și printre membrii până acum sunt: Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita; Județul 

Covasna prin Consiliul Județean Covasna; Comuna Cozmeni prin Consiliul local Cozmeni; Comuna 
Tușnad prin Consiliul local Tușnad; Orașul Băile Tușnad prin Consiliul local Băile Tușnad; Comuna 

Bixad prin Consiliul local Bixad; Comuna Turia Consiliul local Turia. 
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 70/2021. 
 
 Punctul VIII și IX de pe ordinea de zi: 
 1. D-na viceprimar relatează faptul că, în data de 19 iulie 2021, va avea loc depunerea 
jurământului de către primarul noul ales a comunei Ozun, d-na Bordás Enikő și toți consilieri locali 

sunt așteptați la acest eveniment.  
 2. D-na viceprimar în legătură cu proiectul „Înființarea rețelei inteligente de distribuție a 

gazelor naturale, branșamente și alimentare cu gaze naturale în comuna Ozun, județul Covasna” 
precizează faptul că, la momentul de față este necesar acordul proprietarilor, însă cărțile funciare 

pentru terenurile din localitatea Ozun și Ilieni, unde este proiectată traversarea conductelor de gaz, 
nu sunt în ordine. Prin urmare, o rezolvare a situației ar fi ca Comuna Ozun să achiziționeze un teren 
în vederea construirii SRM - ului pe aceasta. Dacă se alege această variantă nu mai trebuie acordul 

proprietarilor. 
 Consilieri locali sunt de acord în principiu cu cumpărarea terenului pentru SRM.   
 D-ul Zátyi Tibor este de părere că, achiziționarea terenului chiar la un preț mai mare este o 

soluție mai bună decât obținerea tuturor acordurilor de la proprietari.  
 3. D-na viceprimar anunță că, în data de 19 iulie 2021, va ajunge Caravana „Apăr Apa!” în 
localitatea Ozun. În cadrul acestui program se va testa calitatea apei din fântâni și va fi efectuată 80 
probe după care caravana merge mai departe în altă localitate. Totodată, d-na viceprimar roagă pe 

consilieri locali să anunțe pe oameni despre acest program.  
 4. D-na viceprimar prezintă adresa SC. TOTAL ROMÂNIA S.A., cu sediul în Cristian, str. 
Stejarilor nr. 2, Județul Brașov, prin care anunță publicul asupra depunerii solicitării de revizuire 

autorizație de mediu și posibilitatea depunerii observațiilor sau reclamațiilor, în acest sens.  
 5. D-na viceprimar în legătură cu dezinsecția de țânțari specifică faptul că, SC. Servicii 
Rosmari S.R.L., a avut cel mai convenabil preț. La sfârșitul săptămânii vor fi discuții cu firma în 
legătură cu programul dezinsecției și prețul acestuia. Totodată, specifică că, am primit multe 

reclamați că, tot sunt mult țânțari, firma a folosit o tehnică nouă (insecticidul K-Othrine) și au 
precizat dacă vrem putem să renunțăm la contract.  
 6. D-na viceprimar prezintă cererea d-lui Stroe Marius, domiciliat în Lisnău-Vale, prin care 
solicită pietriș pe drumul din Lisnău-Vale, numerele 1-9. Totodată, precizează că, la momentul de 

față este în desfășurare decopertarea drumurilor și când o să avem posibilitate vom distribui pietriș. 
 7. D-na viceprimar prezintă cererea d-ul Kovács Sándor, administratorul S.C. Adonis Import 
Export S.R.L., prin care solicită prelungirea Contractului de închiriere nr. 4931/04.07.2011, cu 5 ani. 
D-na viceprimar relatează faptul că, contractul nu mai poate fi prelungit, trebuie să organizăm o 
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nouă licitație în cadrul căruia și domnul poate să depună o ofertă în vederea continuării activității.  
Consilieri locali sunt de acord cu pregătirea documentației necesare pentru organizarea licitației.  
 8. D-ul Kovács Zsombor întreabă în ce stadiu este cererea prin care s-a solicitat o cursă de 

autobuz în localitatea Măgheruș? D-na viceprimar răspunde că, aceasta a fost transmisă către 

Consiliul Județean Covasna în vederea soluționării.  
 9. D-ul Zátyi Tibor atrage atenția asupra necesității eliminării buruienilor și tufișelor 

acumulate lângă clădiri. D-na viceprimar solicită de la d-ul Ördög László să verifice situația și să 

aplice avertisment 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 
 


