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ROMÂNIA 

JUDEŢUL COVASNA 

COMUNA OZUN 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

privind desfăşurarea şedinţei ordinare a Consiliului Local 

Ozun din data de 08 ianuarie 2020 

 

Încheiat astăzi, 08 ianuarie  2020, 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, prin Dispoziţia nr. 273/2019. 

Din condica de prezenţă a consilierilor reiese că din 13 consilieri, ce compun Consiliul local, 

sunt prezenţi 11, lipsește   nemotivat dl. Pantelimon Alexandru.  Din partea executivului sunt prezenți 

primarul comunei, dr. Ráduly István,  pentru secretarul comunei, dna Solymosi Melinda  și dl. Ördög 

László, polițist local.  

Fiind prezenţi majoritatea consilierilor, şedinţa este legal constituită, precum prevede art. 137, 

alin. (1) din Codul administrativ.  

Şedinţa este deschisă de președintele de ședința, care îi salută pe cei prezenţi. Se trece la citirea 

la proiectului ordinii de zi, care arată astfel: 

1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Ozun din data de 

09.01.2020. 

2.- Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Ozun din data de 

09.12.2019. 

3. – Proiect de hotărâre privind   aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare a 

bugetului pe anul 2019  

Iniţiator: Primarul comunei Ozun 

Avizare: Comisia de specialitate nr.1 

 

4. – Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației de atribuire a contractului de servicii de 

proiectare si execuție lucrări pentru investiția  „Reabilitarea și modernizarea clădirii școlii din 

localitatea Bicfalău, comuna Ozun, județul Covasna”, aprobarea aplicării procedurii simplificate, 

varianta online, precum și desemnarea Comisiei de evaluare și a experților cooptați 
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Iniţiator: Primarul comunei Ozun 

Avizare: Comisia de specialitate nr.1 

 

5. – Proiect de hotărâre privind aprobarea unui studiu, precum și a proiectului Actului adițional nr. 3 la 

Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul 

Covasna nr. 128/28.04.2017, încheiat între județul Covasna și Societatea S.C. ECO BIHOR S.R.L. 

Iniţiator: Primarul comunei Ozun 

Avizare: Comisiile de specialitate nr.  2 

 

6. – Proiect de hotărâre privind  la completarea anexei nr. 3 la  H.C.L. nr. 4/2009 privind 

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

persoane fizice şi juridice din domeniul  privat şi public al comunei Ozun 

Iniţiator: Primarul comunei Ozun 

Avizare: Comisia de specialitate nr.  2 

 

7. – Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unei săli de clasă din clădirea Școlii Gimnazială 
Tatrangi Sandor Ozun 
Iniţiator: Primarul comunei Ozun 
Avizare: Comisia de specialitate nr. 2, 3 
 
8. – Întrebări. Interpelări 
 
9. – Diverse. 
 

 Dl primar relatează că mai dorește introducerea unui ordinii de zi pentru aprobarea devizului 
general și indicatorilor tehnico economici al investiției„Reabilitare prin ranforsare cu strat de 
uzură din beton asfaltic, pe drumul comunal DC27  Km 0+000 – 5+300, în comuna Ozun, judetul 
Covasna ” 

 

La primul punct al ordinii de zi, se aprobă ordinea de zi  împreună cu ordinea de zi introdusă 

ulterior.  

La al doilea punct al ordinii de zi, se aprobă procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului 

Local al comunei Ozun din data de 09  decembrie 2019.  

La al treilea  punct al ordinii de zi, Primarul comunei, iniţiatorul proiectului de hotărâre dă 

citire la proiect, la referatul de aprobare, la raportul de specialitate şi la avize. 

 Este chemat la ședință d-na contabilă care relatează că  în conformitate cu legislația în vigoare 

deficitul secțiunii de dezvoltare se acoperă din excedentul anului precedent și în acest sens este necesar  

adoptarea unei hotărâri       

              Nu sunt obiecții, se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. Astfel se adoptă 

Hotărârea nr. 1/2020. 
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La al patrulea  punct al ordinii de zi, Primarul comunei, iniţiatorul proiectului de hotărâre dă 

citire la proiect, la referatul de aprobare, la raportul de specialitate şi la avize. 

Dl. primar relatează că din motive obiective invocate de consultant licitația  începută pentru 

proiectul tehnic nu a fost finalizată. Iar în momentul de față încercăm să demarăm licitația pentru  

proiectul tehnic împreună cu  lucrare, ca să câștigăm ceva timp. D-na Lokodi Ana întreabă că acest 

lucru înseamnă că  proiectele depuse prin programul PNDL pot fi continuate. D-na primar răspunde că 

până în momentul de față  nu am primit nimic în sensul că nu vom mai primi finanțare. 

                Nu sunt obiecții, se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. Astfel se adoptă 

Hotărârea nr. 2/2020. 

 

              La al cincilea  punct al ordinii de zi, primarul comunei, iniţiatorul proiectului de hotărâre dă 

citire la proiect, la referatul de aprobare, la raportul de specialitate şi la avize.   

Dl primar explică că ECO Bihor este administratorul rampei de gunoi din Lemnia, iar proprietarul este 

Consiliul Județean Covasna. Dl primar relatează că în Buzău tariful serviciului de salubrizare este de 

17 lei pe persoană.  D-na Lokodi Ana este de părere că serviciul de salubrizare în județul Covasna 

funcționează bine și este important să rămână așa.   

               Nu sunt obiecții, se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. Astfel se adoptă 

Hotărârea nr. 3/2020. 

     

                   La al șaselea  punct al ordinii de zi, primarul comunei, iniţiatorul proiectului de hotărâre 

dă citire la proiect, la referatul de aprobare, la raportul de specialitate şi la avize. 

Dl primar relatează  proiectul acesta privind completarea anexei ar trebui să fie discutată împreună cu 

aprobarea hotărârii de impozit, unde ar trebui incluse mai multe taxe. De exemplu nu avem taxe pentru 

închirierea centrului cultural din Bicfalău. Există taxă pentru folosirea căminelor culturale din comună 

dar sala de ședință al centrului cultural nu poate să fie inclus aici. Astfel de tarife ar trebui incluse și la 

Conacul Punkosti sau la biblioteca comunală din Ozun. Cei de la AJPIS au solicitat o sală pentru 

cursuri dar în momentul de față nu avem tarife pentru închirierea sălilor care vor fi folosite.  

              Nu sunt obiecții, se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi revocarea proiectului 

de hotărâre.  

              La al șaptelea  punct al ordinii de zi, primarul comunei, iniţiatorul proiectului de hotărâre dă 

citire la proiect, la referatul de aprobare, la raportul de specialitate şi la avize.  Dl primar relatează că 

este problemă și la acest proiect pentru că am avut o cerere pentru închirierea unei săli de la școala din 

Ozun. Clădirea școlii este în proprietatea Comunei Ozun dar este dat pentru administrare la Școala 

Gimnaziala Tatrangi Sandor. În acest sens noi nu putem să dispunem închirierea sălilor de clasă. Dl 

primar propune revocarea proiectului de hotărâre. 
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           Nu sunt obiecții,  sau propuneri se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi revocarea 

proiectului pentru închirierea unei săli din clădirea Școlii Gimnaziale Tatrangi Sandor. 

 

              La al optulea   punct al ordinii de zi primarul comunei, iniţiatorul proiectului de hotărâre 

dă citire la proiect, la referatul de aprobare, la raportul de specialitate şi la avize. Dl primar relatează  

că pentru decontarea proiectelor prin programele PNDL este necesar modificarea anexei 3 prin 

hotărâre. La investiția „Reabilitare prin ranforsare cu strat de uzură din beton asfaltic, pe drumul 

comunal DC27  Km 0+000 – 5+300, în comuna Ozun, judetul Covasna ” a fost încheiat contract de 

lucrare și astfel  se modifică indicatorii tehnico –economici precum și devizul general. 

Nu sunt alte propuneri, se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. Astfel se 

adoptă Hotărârea nr. 4/2020. 

 

La al nouălea   punct al ordinii de zi Întrebări. Interpelări: 

Dl. Molnar Andras invocă problema medicilor de familie: d-na doctor Bartók Maria s-a 

pensionat și acum pacienții ei ar trebui preluate de către un alt medic de familie, dar d-na doctor 

Derzsi Margareta deja are mulți pacienți și nu poate să preia pe toți. D-na viceprimar relatează că deja 

în jur de 200 de pacienți au fost preluate de d-na doctor Derzsi Margareta, se poate merge și la Sfântu 

Gheorghe sau la medicul de familie din Dobârlău. Dl. Molnar Andras este de părere că persoanele 

vârstnice nu pot deplasa de fiecare dată la SF. Gheorghe. Dl Zátyi Tibor relatează că medicul de 

familie din Bicfalău  acceptă pe toți dar trebuie să deplaseze  acolo, doctorul săptămânal face vizite la 

pacienții  lui din Bicfalău. Dl Molnar Andras afirmă că problema este că cabinetul medical al 

doamnei Bartók Mária este proprietate privată și ea cere mulți bani pentru preluarea cabinetului. D-na 

viceprimar este de părere că dacă ar veni cineva în locul doamnei Bartók Mária s-ar putea rezolva 

pentru că  apartamentul în care funcționează  în momentul de față  cabinetul medical  al d-nei Derzsi 

Margareta este în proprietatea Comunei Ozun și acolo poate să consulte și  noul medic de familie, 

când d-na Derzsi Margareta nu are program , iar fostul cabinet din localitatea  Sântionlunca este 

liberă. 

 

Dl. La al zecelea punct al ordinii de zi - Diverse: 

1. D-na viceprimar prezintă procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor înaintată de 

Parohia Reformată Ozun pentru schimbarea învelitoarei la Biserica Reformată Ozun, în 

valoare de 98.986 lei  cu TVA. 

2. Dl primar dă citire cererilor   depuse de dl. Konya Lajos și dl Kese József  care solicită scutire  

de impozit pentru terenurile aflate în aria protejată Natura 2000. Dl primar solicită un referat 

de la Dankó Éva și Kányádi Lenke privind  mărimea suprafețelor  de teren situate în Natura 

2000 respectiv  cu cât ar fi prejudiciat bugetul local dacă pentru aceste suprafețe nu ar plăti 

nimeni impozit. Dl primar relatează că multe suprafețe de terenuri sunt în aria protejată al 
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Naturii 2000, de la Râul Negru până la Csere. Dl primar explică că în anii anteriori au fost 

acordate scutiri pentru aceste terenuri în 50%. Dl Ördög László relatează că pentru aceste 

terenuri APIA dă subvenții suplimentare. D-na Lokodi Ana este de părere că nu este echitabil 

față de ceilalți proprietari. Dl primar explică că astfel de scutire a fost acordat și anul trecut în 

cuantum de 50%. Dl Kovács Zsombor este de părere că întâi să fie analizat referatul solicitat 

de la angajații primăriei și numai după acea adoptat o hotărâre în acest sens. dl Ördög László 

relatează că Asociația Crescătorilor de Bovine plătește anual 5000 lei impozit pentru pajiștile 

închiriate, și acel teren este în Natura 2000. D-na Lokodi Ana relatează că dacă primesc mai 

multe subvenții de la APIA atunci nu ar trebui să beneficieze și de reducere de impozit. Dl 

primar explică că primesc subvenții mai mari numai dacă solicită acest lucru și declară că au 

teren în Natura 2000. D-na Lokodi Ana răspunde că și așa impozitul la localitatea Lisnău este 

mai mică decât în Ozun pentru că diferă  rangul localității.  

3. D-na viceprimar dă citire adresei primite de la DSP pentru locuitorii din cartierul blocurilor, 

prin care ne solicită măsuri pentru gestionarea câinilor fără stăpân. Dl Ördög László explică că  

gestionarea câinilor  fără stăpân este de responsabilitatea Consiliului Local. D-na Lokodi Ana 

relatează că dl Tarcsi Tibor  trebuie să facă împrejmuire în jurul fermei. 

4. D-na viceprimar prezintă cererea Fundației Diakonia cu privire la cofinanțarea  cu 6500 

lei/lună a cheltuielilor serviciului de îngrijire socio- medicală pe raza UAT Ozun. D-na 

Lokodi Ana este de părere că acest serviciu este foarte util pentru bătrânii din comună. Este 

aprobat cu unanimitate cofinanțarea cu 6500 lei/ lună a serviciilor prestate de Fundația 

Diakonia. 

5. D-na viceprimar prezintă adresa trimisă de Primăria Mezőhegyes (Ungaria). 

6. Dl primar prezintă acordul de mediere încheiat între ÎI Pitlak Loránd și Primăria Comunei 

Ozun privind rezolvarea problemelor ivite la  proiectul Casa Mortuară din Ozun. Este aprobat 

cu unanimitate de către consilierii locali.  

7. Dl primar dă citire adresei Sc Gospodărie Comunală SA cu privire la blocajul electropompei 

în SPAU nr. 2 în vecinătatea blocului 8, prin astuparea cu cantități mari de cârpe și deșeuri. Sc 

Gospodăria Comunală precizează că gestionarea serviciului nu prevede realizarea acestor 

suplimentare cauzate de utilizarea neconforme a canalizației publice.  Dl primar relatează că a 

fost trimis adresă pentru  SC Valdek  SRL pentru a  remedia capacele de canalizare distruse în 

străzile unde au fost executată asfalt. D-na Lokodi Ana este de părere că dacă firma  SC 

Valdek SRL  a distrus capacele acesta trebuie să remedieze. D-na viceprimar relatează că au 

fost probleme la sistemul de canalizare în sensul că erau persoane care au avut canalizarea 

veche și chiar dacă ea nu funcționa locuitorii tot acolo au evacuat apele uzate, iar acum când 

firma  SC Valdek  SRL a început modernizarea străzilor a fost afectat sistemul vechi.  
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8. Dl primar prezintă solicitarea d-lui Pakuci Tamás pentru prelungirea contractului de arendare 

al terenului arabil. Dl primar întreabă pe consilierii din Sântionlunca dacă totul este în regulă 

cu acest teren, consilierii răspund afirmativ. Este aprobat în unanimitate prelungirea 

contractului cu dl Pakuci Tamás.   

 

Dl. preşedintele de şedinţă întreabă dacă mai sunt şi alte subiecte de dezbătut, care nu suferă amânare. 

Nefiind, el declară şedinţa încheiată.  

 

Prezentul proces verbal a fost întocmit de d-na Solymosi  Melinda , secretar UAT. 

 

Preşedinte de şedinţă, 

Bordas Csaba Lajos 

   

       L.S. 

Întocmit, pentru secretar UAT: 

Solymosi  Melinda  

 


