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PROCES-VERBAL 

 

privind desfăşurarea şedinţei extraordinare festivă a Consiliului Local al comunei 

Ozun din data de 20 iulie 2021 

 

 Încheiat azi, 20 iulie 2021, la sediul Primăriei comunei Ozun, cu ocazia ședinței 

extraordinare festive a Consiliului Local al comunei Ozun. 

 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. 106/2021. 

  La şedinţă participă: dl. Ráduly István - Prefect al Județului Covasna, dl. Tamás Sándor -  

Președinte al Consiliului Județean Covasna, Jakab István – Barna – vicepreședintele Consiliului 

Județean Covasna, Szabó Anna – Mária - viceprimarul comunei Ozun, Bordás Enikő – primarul ales 

al comunei Ozun, Bartalis Fruzsina – secretar general U.A.T. Comuna Ozun, consilieri locali 

(Bölöni Sándor, Bordás Éva, Lokodi Ana, Molnár András, Németh Ioan, Ráduly Zsolt József, 

Vrâncean Alexandru, Zátyi Tibor), reprezentanți cultelor religioase și a instituților de învățământ, 

reprezentanți presei locale, angajați Primăriei comunei Ozun, precum și alți invitați.   

 Szabó Anna - Mária viceprimarul comunei Ozun salută pe cei prezenți și dă cuvântul d-nei 

secretar general, ca să prezinte ordinea de zi a ședinței extraordinare festive a Consiliului Local al 

comunei Ozun din data de 20 iulie 2021. 

 D-na secretar general îl salută pe cei prezenți și relatează faptul că, în cadrul şedinţei 

extraordinare festive din ziua azi va avea loc depunerea jurământului de către primarul ales a 

comunei Ozun la alegerile locale parțiale din data de 27 iunie 2021, d-na Bordás Enikő.  

 În cele ce urmează d-na secretar general îl invită pe d-na Bordás Enikő, ca să depună 

jurământul, prevăzut la art. 117 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 D-na Bordás Enikő cu mâna stângă pe Constituție și pe Biblie depune următorul jurământ: 
„Jur că respect constituția și legile țării și să fac cu bună credință, tor ceea ce stă în puterile și 

priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Ozun. Așa să îmi ajute Dumnezeu”. După care 

salută pe cei prezenți, mulțumește încrederea și sprijinul acordat de către locuitori comunei Ozun, de 

către Prefectul Județului Covasna și de către Președintele al Consiliului Județean Covasna și asigură 

că va dezvolta Comuna Ozun în continuare.  

 Președintele al Consiliului Județean Covasna, d-ul Tamás Sándor salută pe cei prezenți, 

felicită pe d-na Bordás Enikő pentru mandatul câștigat și urează mult succes în viitor.  

 Prefectul al Județului Covasna, dl. Ráduly István la rândul lui salută pe cei prezenți, își 

manifestă aprecierea față de dezvoltarea comunei Ozun și a Județului Covasna, în continuare, 

felicită pe d-na Bordás Enikő, urează succes în continuare. 

 Secretarul general mulțumește atenția acordată și încheie ședința. 
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