
1 

 

    
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL COVASNA 

COMUNA OZUN 
CONSILIUL LOCAL 
 

PROCES VERBAL 
 

privind desfăşurarea şedinţei ordinare a Consiliului Local comuna 
Ozun din data de 30 aprilie 2020 

 
Încheiat astăzi, 30 aprilie 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, cu modificările şi completările 
ulterioare, prin Dispoziţia nr. 49/2020. 

Din condica de prezenţă a consilierilor reiese faptul că, din 13 consilieri, ce compun 
Consiliul local sunt prezenţi de la ora 8:30, după cum au fost repartizate: Bordás Csaba, Barta 
János, Molnár András, Zátyi Tibor, Lokodi Ana, Vrăncean Alexandru, Bölöni Sándor, Szabó 
Anna-Mária şi de la ora 11:30 următoarele: Tomos- Ilkó József, Horváth Zita, Németh Ioan, 
Kovács Zsombor, delegatul sătesc Süket György, lipsește nemotivat dl. Pantelimon 
Alexandru. 

Din partea executivului sunt prezenți primarul comunei Ozun, dl. lect. univ. dr. 
Ráduly István, secretarul general comunei Bartalis Fruzsina și dl. Ördög László, polițist local. 

Având în vedere cele două întruniri, la care sunt prezenţi majoritatea consilierilor,  
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 doamna Lokodi Ana 
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 umătoarele: 

1. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Ozun 
din data de 30.04.2020. 
 2. - Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei 
Ozun din data de 07.02.2020. 
 3. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind completarea Regulamentului de organizare 
și funcționare a Consiliului Local comuna Ozun, aprobat prin HCL. nr. 80/2019. 
 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 1, 2, 3. 
 4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea HCL. nr. 5/2020 privind 
stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2020. 
 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 1. 
 5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea HCL. nr. 7/2020 privind 
reglementarea modului de furnizare a energiei electrice/servicii de telecomunicații, 
electronice etc., precum și accesul pe domeniul public al comunei Ozun, în satul Bicfalău, în 
vederea mutării reţelelor publice de cabluri aeriene de orice fel (electrice, telecomunicații, 
electronice etc.) în canalizații subterane. 
 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 2. 
 6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea erorii materiale din cuprinsul 
HCL. nr. 15/2020 privind aprobarea devizului general actualizat, al cofinanţării actualizate și 
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ale indicatorilor tehnico-economice actualizați ai proiectului „ Reabilitarea și modernizarea 

clădirii școlii din localitatea Bicfalău”. 
 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 1. 
 7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cotizației comunei Ozun la 
Asociația pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna pe anul 2020. 
 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 2. 
 8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cotizației comunei Ozun la 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ AQUACOV ” pe anul 2020.  
 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 2. 
 9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cotizației comunei Ozun la 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem integrat de management al deșeurilor în 
județul Covasna” pe anul 2020. 
 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 2. 
 10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al comunei 
Ozun pe anul 2020.  
 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 1. 
 11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea programului anual de achiziții 
publice, aprobat prin HCL. nr. 10/2020. 
 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 1. 
 12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind completarea anexei nr. 3 la HCL. 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. 
 13. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de încheiere a 
exerciţiului bugetar pentru trimestrul IV anul 2019 al comunei Ozun. 
 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 1. 
 14. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor technico-
economici și a devizului general pentru investiția „Modernizarea drum comunal DC16A 

între DN11 (Sântionlunca)- DC16 în comuna Ozun, județul Covasna”. 
 Iniţiator: Primarul comunei Ozun.  
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 1. 
 15. - PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind apartamentarea construcției bloc de 
locuințe, situat în intravilanul comunei Ozun nr. 101, bl. 4, sc. G, înscris în CF. nr. 24366- C1. 
 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 2. 
 16. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de acţiuni sau de 
lucrări de interes local pentru anul 2020 privind repartizarea orelor de muncă ce trebuie să 
presteze una dintre persoanele majore apte de muncă din familiile care beneficiază de ajutor 
social. 
 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 3. 
 17. – Întrebări. Interpelări 
 18. – Diverse. 
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 La primul punct al ordinii de zi, se aprobă ordinea de zi conform proiectului anexat 
la Dispoziția nr. 49/2020.  

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

Consiliului Local al comunei Ozun din data de 07 februarie 2020.  
 
La al treilea punct al ordinii de zi, d-na Lokodi Ana citeşte proiectul de hotărâre, 

referatul de aprobare, raportul de specialitate, avizele şi dă cuvântul dl. primar, iniţiatorului 
proiectului de hotărâre. 
 Dl. primar relatează faptul că, datorită răspândirii coronavirusului SARS-COV2 pe 
teritoriul României, ţinerea şedinţelor în forma actuală ar pune în pericol viaţa şi sănătatea 
tuturor, astfel este necesar schimbarea întruniriilor Consiliului local prin folosirea mijloacelor 
electronice.  
 În continuare adăugă faptul că, în vederea ţinerii şedinţelor consiliului local pe viitor, 
cu respectarea restricţiilor şi a recomandărilor, se impune modificarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a Consiliului local Ozun. 
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de 
voturi. Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 16/2020. 

 
La al patrulea punct al ordinii de zi, d-na Lokodi Ana citeşte proiectul de hotărâre, 

referatul de aprobare, raportul de specialitate, avizele şi dă cuvântul dl. primar, iniţiatorului 
proiectului de hotărâre. 

Dl. primar explică faptul că, Instituţia Prefectului Judeţul Covasna a trimis o adresă în 
cursul luni martie prin care a sesizat că, în cuprinsul HCL. nr. 5/2020 privind stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale pe anul 2020, se fac referire la acte normative care sunt abrogate, 
astfel hotărârea trebuie modificată conform solicitărilor. 
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de 
voturi. Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 17/2020. 

D-na Lokodi Ana menţionează faptul că, şi a cincelea punct precum şi a şaselea punct 
de pe ordinea de zi este o modificare la un HCL. anterior adoptat, conform sesizărilor din 
partea Instituţiei Prefectului Judeţul Covasna. 

 
La al cincilea punct al ordinii de zi, d-na Lokodi Ana citeşte proiectul de hotărâre, 

referatul de aprobare, raportul de specialitate, avizele şi dă cuvântul dl. primar, iniţiatorului 
proiectului de hotărâre. 
 Dl. primar face referire la adresa Instituţiei Prefectului Judeţului Covasna, din care 
rezultă că, art. 1 al HCL. nr. 7/2020 privind reglementarea modului de furnizare a energiei 
electrice/servicii de telecomunicaţii, electonice etc., precum şi accesul pe domeniul public al 
comunei Ozun, în satul Bicfalău, în vederea mutării reţelelor publice de cabluri aeriene de 
orice fel (electrice, telecomunicaţii, electronice etc.) în canalizaţii subterane, trebuie 
reformulată. 
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de 
voturi. Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 18/2020. 

 
La al șaselea punct al ordinii de zi, d-na Lokodi Ana citeşte proiectul de hotărâre, 

referatul de aprobare, raportul de specialitate, avizele şi dă cuvântul dl. primar, iniţiatorului 
proiectului de hotărâre. 

Dl. primar menţionează adresa Instituţiei Prefectului Judeţul Covasna din care rezultă 
că, trebuie modificat cuprinsul HCL. nr. 15/2020 privind aprobarea devizului general 
actualizat, al cofinanțării actualizate și ale indicatorilor tehnico-economice actualizați ai 
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proiectului „ Reabilitarea şi modernizarea clădirii școlii din localitatea Bicfalău”, în sensul 
corectarea erorilor materiale şi prin introducerea a unui nou articol. 

Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de 
voturi. Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 19/2020. 
  
 La al șaptelea punct al ordinii de zi, d-na Lokodi Ana citeşte proiectul de hotărâre, 
referatul de aprobare, raportul de specialitate, avizele şi dă cuvântul dl. primar, iniţiatorului 
proiectului de hotărâre. 
 Dl. primar relatează faptul că, în baza HCL. nr. 65/2019 Consiliul Local a adoptat 
cotizația anuală a comunei Ozun la Asociația pentru Dezvoltarea Turismului în județul 
Covasna, în suma de 3.000 lei/an. Consiliul de administrație din cadrul asociației prin 
Hotărârea nr. 4/2020, a decis cotizația membrilor pe anul 2020, care în cazul comunei Bodoc 
și a comunei Ozun este de 10.000 lei.  
 D-na Lokodi Ana trage atenția asupra Încheierii din data de 14.02.2020 a Judecătoriei 
Sfântu Gheorghe în dosarul civil nr. 292/305/2020 din care rezultă că, unele dintre membri al 
asociației ș-au retras calitatea, adăugând faptul că, suma este nedreaptă față de cei care au 
rămas. Menționează că, a fost votată suma de 3000 lei/an, ca cotizație. Totodată, specifică 
comunele Ozun, Bodoc și Cătălina trebuie să plătească suma de 10.000 lei respectiv 50.000 
lei din bugetele proprii. Asociația având nevoie de bani, doar și ea consideră suma exagerată.  
 Dl. primar solicită propuneri la suma cotizației din partea consilierilor locali. D-na 
Lokodi propune 5.000 lei, suma susținută și de dl. Primar. Din totalul consilierilor prezenți 5 
este lângă 5.000 lei și 7 este lângă 3.000 lei. 
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu majoritate 
absolută cotizația comunei Ozun la Asociația pentru Dezvoltarea Turismului în județul 
Covasna, în sumă de 3000 lei. Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 20/2020. 
  
 La al optulea punct al ordinii de zi, d-na Lokodi Ana citeşte proiectul de hotărâre, 
referatul de aprobare, raportul de specialitate, avizele. Precizează faptul că, din Hotărârea nr. 
2/2020 al ADI „AQUACOV” rezultă, cotizația membrilor asociației pe anul 2020, care este în 
funcție de numărul locuitorilor, astfel în cazul comunei Ozun este de 3.500 lei.  
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de 
voturi. Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 21/2020. 
  
 La al nouălea punct al ordinii de zi, d-na Lokodi Ana citeşte proiectul de hotărâre, 
referatul de aprobare, raportul de specialitate, avizele. Menționează că, și în cazul ADI 
S.M.I.D. cotizația membrilor asociației este stabilită în funcție de numărul locuitorilor, astfel 
pentru comuna Ozun 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. 22/2020. 
  
 La al zecelea punct al ordinii de zi, d-na Lokodi Ana citeşte proiectul de hotărâre, 
referatul de aprobare, raportul de specialitate, avizele şi dă cuvântul dl. primar, iniţiatorului 
proiectului de hotărâre. 
 Dl. primar solicită suspendarea punctul zecelea de pe ordinea de zi, având în vedere 
faptul că, conform adresei primite, comuna Ozun va beneficia de o sumă de bani care la 
momentul de față nu este inclus în bugetul local și în vederea evitării a unei duble rectificării 
luna următoare.  
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se suspendă, cu unanimitate de voturi. 
  
 La al unsprezecelea punct al ordinii de zi, d-na Lokodi Ana citeşte proiectul de 
hotărâre, referatul de aprobare, raportul de specialitate, avizele şi dă cuvântul dl. primar, 
iniţiatorului proiectului de hotărâre.  



5 

 

 Dl. primar explică că, este necesar modificarea Programului anual de achiziții publice 
aprobat pe anul 2020 prin HCL. nr. 10/2020, fiindcă trebuie incluse pe listă materialele 
igienico-sanitare, care sunt necesare pentru dezinfectarea blocurilor de locuit din comuna 
Ozun. 
 În continuare, atrage atenția asupra necesității de întreținere și înlocuirea a unui număr 
de 13 difuzoare de tip goarna, care sunt într-o stare degradată, precum și necesitatea de 
extindere a sistemului de sonorizare stradală, care este în funcțiune din anul 2006. Astfel, în 
total vor fi montate 45 buc. de difuzoare, în vederea difuzării rapide a informaților publice. 
Totodată, precizează că, în satul Ozun la Sala de sport este montat o cameră-video precum și 
în cele două intersecții cu DJ 103B în satul Bicfalău, însă aceasta din urmă, încă nu 
funcționează până când nu se va obține avizul de la Electrica, pentru racordare. De asemenea, 
urmează să fie montate difuzoare și sistem de monitorizare și în satul Sântionlunca.  
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de 
voturi. Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 23/2020. 
 
 La al doisprezecelea punct al ordinii de zi, d-na Lokodi Ana citeşte proiectul de 
hotărâre, referatul de aprobare, raportul de specialitate, avizele şi dă cuvântul dl. primar, 
iniţiatorului proiectului de hotărâre.  
 Dl. primar prezintă cererea dl-lui Kósa Ádám depusă la Primăria comunei Ozun, prin 
care solicită închirierea a uneia dintre 8 puțuri aflate în proprietatea comunei, achiziționate de 
la fostă fabrică de băuturi alcolice SC. Spirt-amidon Ozun SA. Înainte ca, închirierea să fie 
posibilă cele 8 puțuri precum și căminul de vane trebuie să fie incluse pe anexa nr. 3 al HCL. 
nr. 4/2009, prețul acestora fiind ulterior stabilit prin o altă hotărâre. Totodată, dl. primar 
precizează faptul că, chiriașul are obligația să procure toate aprobările necesare (de la SGA, 
de la Garda de Mediu etc.), precum și faptul că, fermierii vor putea licita pe acestea. 
 D-na Lokodi Ana consideră că, încluderea celor 8 puțuri și a căminului de vane pe 
lista imobilelor care pot fi închiriate/concesionate este o bună inițiativă în oferirea ajutorului 
fermierilor.  
 Și D-ul Tomos- Ilkó József consideră că proiectul este o inițiativă bună în ajutarea 
fermierilor, adăugând faptul că, ei au obligația de a obține toate autorizațile. 
 D-ul Kovács Zsombor precizează faptul că, terenul aferent puțurilor și a căminului de 
vane este identificat, consideră și el că, folosirea acestora de câtre fermieri este o oportunitate.  
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de 
voturi. Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 24/2020. 
  
 La al treisprezecelea punct al ordinii de zi, d-na Lokodi Ana citeşte proiectul de 
hotărâre, referatul de aprobare, raportul de specialitate, avizele şi dă cuvântul dl. primar, 
iniţiatorului proiectului de hotărâre. 
 Dl. primar explică faptul că, în lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul 
expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de 
credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către consiliu 
local, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni. 
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de 
voturi. Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 25/2020. 
  
 La al patrusprezecelea punct al ordinii de zi, d-na Lokodi Ana citeşte proiectul de 
hotărâre, referatul de aprobare, raportul de specialitate, avizele şi dă cuvântul dl. primar, 
iniţiatorului proiectului de hotărâre. 
 Dl. primar explică faptul că, în urma aprobării varianta III al proiectului DC16A, 
proiectantul SC. Drumproiect SRL. a întreprins anumite modificări legat de proiectul inițial. 
Devizul refăcut a fost prezentat consilierilor. Dl. primar adăugă faptul că, dacă consiliul va 
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aprobă noul deviz, urmează să fie solicitat acest lucru și de la cei care administrează 
programul național de dezvoltare locală PNDL din București.  
 D-na Lokodi Ana atrage atenția asupra următoarelor modificări: micșorarea devizului 
general în fază DALI Ediția 3 de la 9.929.661,00 lei la 8.968.170,00 lei, micșorarea 
cheltuielilor eligibile finanțate din bugetul de stat prin PNDL conform OUG. nr. 28/2013 de la 
9.467.274,00 lei la 8.502.117,00 lei, însă cheluielile neeligibile estimate în fază DALI Ediția 
1, care vor fi finanțate din bugetul local al comunei Ozun se va mării de la 462.387,00 lei la 
466.053,00 lei. 
 Dl. primar adaugă faptul că, sumele se vor modifică după cum sunt prezentate, iar din 
păcate din investiția inițială se poate realiza numai o parte, restul nefiind aprobat de Custode 
Natura 2000 și Agenția de Mediu Covasna. 
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de 
voturi. Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 26/2020. 
  
 La al cincisprezece punct al ordinii de zi, d-na Lokodi Ana citeşte proiectul de 
hotărâre, referatul de aprobare, raportul de specialitate, avizele şi dă cuvântul dl. primar, 
iniţiatorului proiectului de hotărâre. 
 Dl. primar specifică faptul că, apartamentele constituie proprietatea Statului Român, 
Primăria comunei Ozun are drept de administrare asupra 3 locuințe, e benefic pentru cei care 
locuiesc acolo fiindcă vor avea posibilitatea să individualizeze apartamentele prin înscrierea 
acestora în cartea funciară în baza documentației aprobate de Consiliul Local. Totodată, 
menționează faptul că, comuna Ozun nu poate să transcrie pe numele ei, deoarece nu are 
documentele doveditoare necesare. 
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de 
voturi. Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 27/2020. 
 
 La al șaisprezecelea punct al ordinii de zi, d-na Lokodi Ana citeşte proiectul de 
hotărâre, referatul de aprobare, raportul de specialitate, avizele şi dă cuvântul dl. primar, 
iniţiatorului proiectului de hotărâre. 
 Dl. primar specifică faptul că, intocmirea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes 
local este solicitat de lege. Desfășurarea acestuia este monitorizat de către Poliția locală. 
 D-na Lokodi Ana menționează faptul că, există în jur de 100 de muncitori sociali și 
faptul că, cei peste 65 ani nu trebuie să lucreze. 
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de 
voturi. Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 28/2020. 
 
 La al șaptesprezecelea punct al ordinii de zi, Întrebări. Interpelări: 
 1. Dl. Zátyi Tibor relateză faptul că, în satul Bicfalău este stricat balanța și ar fi indicat 
să fie reparat. Dl. primar solicită consilierului să caută ofertă de preț pentru reparațiile 
necesare. 
 2. Polițistul local, Ördög László atrage atenția Consiliului Local asupra persoanelor 
fără adăpost și solicită oferirea spațiului de cazare pentru aceste persoane. Doamna viceprimar 
Szabó Anna- Mária precizează faptul că, știe despre cazul relatat, însă din păcate nu avem 
posibilitatea să oferim adăpost persoanelor sus menționate.   
 3. Dl. Tomos- Ilkó József relatează situația familiei de rromi (Pakulár István), care 
vandalizează și fură din proprietățiile locuitorilor, fără să fiu pedepsite, cauzele lor fiind 
clasate. Dl. primar solicită, în vederea remedierii problemelor semnalate identificarea 
persoanelor de către polițistul local Ördög László. 
 4. Dl. Kovacs Zsombor atrage atenția asupra mistreților care distrug gospodăria 
oamenilor. Dl. primar sugerează ca prin Asociația Csere–Botar să fie achiziționate  
instalațiile necesare pentru gardurilor electrice, fără fire, care vor fi puse la dispoziția 
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fermierilor/gospodarilor, până la sfârșitul anului, cu condiția restituirii acestuia. Dar 
premergător această inițiativă trebuie aprobat de către AGA.  
 5. Dl. Vrănceanu Alexandru relatează faptul că, drumul spre Lunca Ozunului este 
într-o stare deteriorată. Dl. primar susține că, contractul de execuție nu a conținut și lucrări 
de asfaltare, dar împreună cu dirgintele de șantier și proiectant vor face verificările necesare. 
 Dl. Vrănceanu Alexandru întreabă despre începerea lucrărilor la școală. Dl. primar 
răspunde, ca a primit ofertă de preț de la dl. Florea Virgil, doar dorește să verifice la fața 
locului devizul lucrării, în față cu consilierul local Vrănceanu, după care ar fi bine să se 
întocmească un proces-verbal. Totodată dl. primar stabilește data, în săptămâna viitoare, joi, 
și pune în vedere consilierului, să meargă împreună, în vederea verificării la fața locului 
demararea lucrărilor. 
 
 La al optsprezecelea punct al ordinii de zi - Diverse: 

1. Dl. primar prezintă Notele de constatare, semnate de către dirigintele de șantier dl. 
Czintos Lajos (în calitate de diriginte de șantier și reprezentant al beneficiarului) și dl. 
Negoiță Marin (în calitate de executant), primite de la firma SC. Tricomserv SA., în legătură 
cu investiția "Modernizarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă din comuna 

Ozun, județul Covasna". Dl Primar solicită intervenția mai ales acelor consilieri locali care 
sunt din cele două localități unde se desfășoară investiția, respectiv localitatea Lisnău și satul 
Bicfalău, întru-cât ei poate să confirme sau să infirme cele constatate. Dl. Németh Ioan 
susține că întra-devăr sunt situații în care executantul trebuie să abate de la proiect din lipsa 
de spațiu, ori sunt situații în care realitatea de pe teren se diferă de la cele prezentate în 
proiect, întru-cât în momentul executării proiectului în satul Lisnău încă nu era multe case 
construite, fapt pentru care branșamentele acestora nici nu era incluse în proiect. Dl. Zátyi 
Tibor susține că, deasemenea probleme sunt și la nivelul localității Bicfalău, iar aceste 
branșamente multe ori necesită și conducte în plus.    

- Notă de constatare nr. 3/30.05.2019, înregistrat la Primăria comunei Ozun sub nr. 
3931/29.04.2020 din care rezultă că, în urma analizări efectuate pe proiect și a verificării pe 
teren s-a constatat faptul că, hidranții de incendiu nu se pot monta în imediată vecinitate a 
conductelor de distribuție, iar conducta de branșare pentru hidranți nu a fost prevăzută în 
listele de cantități. Astfel, se solicită emiterea dispoziției de șantier prin care să se impune 
includerea în listele de cantități dedicată rețelelor de distribuție din cele două localități, 
Bicfalău și Lisnău, a conductelor de branșare hidranți. 

Totodată, în urma analizări efectuate pe proiect și a verificării pe teren s-a constatat 
că, în localitatea Bicfalău, pe tronsonul 23-24 a rețelei de distribuție, în dreptul căminului de 
vane CV10 este necesară execuția unei subtraversări de drum comunal asfaltat (DC27B), 
prin săpătură deschisă, fiindcă condițiile de spațiu nu permit execuția subtraversării prin foraj 
orizontal. Această operațiune implică desfacerea și refacerea drumului asfaltat, prin urmare 
este necesar emiterea unei dispoziții de santier care să fie în conform celor descrise.  

Dl. primar supune la vot Nota de constatare nr. 3, nefiind întrebări, Consiliul Local 
aprobă cu unanimitate de voturi. 

- Notă de constatare nr. 5/20.06.2019, înregistrată la Primăria comunei Ozun sub nr. 
3932/29.04.2020 din reiese că, este necesar modificarea poziției stației de pompare de 
ridicare a presiunii și a repoziționarea conductelor, acesta operațiune însă nu va modifica 
funcționarea instalației de distribuție și nici listele de cantități de lucrări și de materiale, 
precum nici valoarea contractului, prin urmare se solicită emiterea dispoziției de șantier și 
acceptarea soluției prezentate în schiță. Totodată, se solicită includerea în dipoziția de șantier 
și împrejurarea stației de pompare în vederea protecției panoului de comandă, a generatorului 
și a stației de pompare. 

Dl. primar supune la vot Nota de constatare nr. 5, nefiind întrebări, Consiliul Local 
aprobă cu unanimitate de voturi. 
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- Notă de constatare nr. 8/12.07.2019, înregistrată la Primăria comunei Ozun sub nr. 
3933/29.04.2020 din care rezultă, datorită faptului că, după elaboararea proiectului în satul 
Lisnău sau realizat unele modernizări (asfaltări, betonări) respectarea traseului tronsoanelor 
conform proiectului ar duce la lucrări și consturi suplimentare. Din această cauză s-a propus 
efectuarea unor modificări astfel încât scopul proiectului să fie atins, fără a fi necesare multe 
lucrări suplimentare, acestea fiind prezentate în cele 5 schițe de detaliu, anexă notei. 

Dl. primar supune la vot Nota de constatare nr. 8, nefiind întrebări, Consiliul Local 
aprobă cu unanimitate de voturi. 

- Notă de constatare nr. 9/17.09.2019, înregistrată la Primăria comunei Ozun sub nr. 
3934/29.04.2020 reiese că, în satul Lisnău pe tronsonul 11-12 trebuie executată o 
subtravesare de pârâu în dreptul unui podeț de 8 metru iar pe partea celălaltă a drumului în 
dreptul aceluiași podeț pe tronsonul 15-19 trebuie executată o subtraversare de pârâu în 
lungime de 8 metri, prezenatate în schiță cu detalii, astfel se solicită emiterea dispoziției de 
șantier pentru cele două subtraversări. 

Dl. primar supune la vot Nota de constatare nr. 9, nefiind întrebări, Consiliul Local 
aprobă cu unanimitate de voturi. 

- Notă de constatare nr. 13/10.10.2019, înregistrată la Primăria comunei Ozun sub 
nr. 3935/29.04.2020 rezultă că, în urma analizei afectuate pe proiect și a verificării pe teren 
s-a constat faptul că, în vederea realizării împrejumuirii la gospodăria de apă Ozun, ar fii 
necesară tăierea mai multor copaci, ceea ce ar fii împotriva voinței beneficiarului, care 
uramre solicitării beneficiarului se solicită emiterea unei dispoziții prin care se renunță la 
execuția împrejmuirii. 

Dl. primar supune la vot Nota de constatare nr. 13, nefiind întrebări, Consiliul Local 
aprobă cu unanimitate de voturi. 

- Notă de constatare nr. 14/11.11.2019, înregistrată la Primăria comunei Ozun sub 
nr. 3936/29.04.2020, în urma analizei afectuate pe proiect și a verificării pe teren s-a 
constatat faptul că, în satul Ozun pe tronsonul de aducțiune GA-CV1 nu este suficient spațiu 
între drumul național DN11 și trotuarul asfaltat pentru motajul căminului de vane CV1 fără a 
fii afectată structura drumului național. Din această cauză, se solicită emiterea unei dispoziții 
de șantier pentru mutarea căminului de vane CV1 la intrarea pe drumul de acces a 
gospodăriei de apă Ozun, conform schiței atasate prezentei note de constatare. Mutarea 
căminului nu modifică funcționarea instalației de aducțiune și nu modifică listele de cantități 
de lucrări și de materiale, prin urma nu modifică valorea contractului. 

Dl. primar supune la vot Nota de constatare nr. 14, nefiind întrebări, Consiliul Local 
aprobă cu unanimitate de voturi. 

- Notă de constatare nr. 15/16.03.2020, înregistrată la Primăria comunei Ozun sub 
nr. 3937/29.04.2020, din care reiese că, în urma analizei afectuate pe proiect și a verificării 
pe teren s-a contatat faptul că, generatoarele de curent care au fost prevăzute la gospodăria de 
apă Ozun, Bicfalău și Lisnău necesită câte o platformă de beton pe care pot fii montate, din 
această cauză se solicită emiterea unei dispoziții de șantier în acest sens. 

Dl. primar supune la vot Nota de constatare nr. 15, nefiind întrebări, Consiliul Local 
aprobă cu unanimitate de voturi. 

- Notă de constatare nr. 16/16.03.2020, înregistrată la Primăria comunei Ozun sub 
nr. 3938/29.04.2020 rezultă că, în urma analizei afectuate pe proiect și a verificării pe teren 
s-a constatat faptul că, pe parcusul executării tronsonului de aducțiune dintre localitățile 
Ozun și Bicfalău pe partea dreaptă a drumului județean a fost necesară defacerea unor 
porțiuni asfaltate de pe 7 brețele de legătură dintre drum județean și drumurile agricole, în 
suprafață totală de 92,5 mp. Din acest motiv se solicită emiterea unei dipoziții de șantier prin 
care să se includă în listele de cantități, defacere și refacere drum cu asfalt, cu o suprafață 
totală de 92,5 mp. 

Dl. primar supune la vot Nota de constatare nr. 16, nefiind întrebări, Consiliul Local 
aprobă cu unanimitate de voturi. 
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- Notă de constatare nr. 17/17.03.2020, înregistrată la Primăria comunei Ozun sub 
nr. 3939/29.04.2020 rezultă că, în urma analizei afectuate pe proiect și a verificării pe teren 
s-a constatat faptul că, în satul Bicfalău în nodul 24 a rețelei de distribuție nu este suficient 
spațiu între drumul asfaltat și limita de proprietate, pentru motajul căminului de vane CV11, 
din această cauză se solicită emiterea unei dispoziții de șantier pentru mutarea locului de 
montaj a căminului de vane CV11, pe partea celălaltă a drumului, conform schiței. Odată cu 
mutarea căminului de vane se solicită și realizarea unei subtraversări prin săpătură deschisă 
pe drum comunal asfaltat cu o lungime de 4 metri, pentru două conducte de distribuție. 
 Totodată, se menționează că, modificările nu afectează funcționarea sistemului de 
distribuție. 

Dl. primar supune la vot Nota de constatare nr. 17, nefiind întrebări, Consiliul Local 
aprobă cu unanimitate de voturi.  

În concluzie, Consiliul Local aprobă modificările și lucrările suplimentare necesare 
prezentate în notele de constatare, mai ales că aceste lucrări măresc bună funcționare a 
sistemului și deservesc și mai mulți consumatori ale localităților implicate.  

2. Dl. primar prezintă Oferta de preț primită de la firma Balance Service pentru o 
bucată de basculă pod electronică pentru vechicule rutiere în sumă de 22.800 euro. 

3. Dl. primar citește cererea doamnei Fodor Ágnes care dorește să închirierze Casa de 
cultură, în vederea organizării ultimului clopoțel. Având în vedere situația creată de noul 
coronavirus SARS-COV2, se Consiliul Local respinge cererea. 

4. Dl. primar citește cererea dl. Ambrus András care în urma incendiului izbucnit la 
apartamentul personal, solicită Primăriei comunei Ozun sprijin financiar pentru bucătăria 
arsă, situată în comuna Ozun nr. 101, bl. 4, sc. B, ap. 11. Consiliul Local al comunei Ozun 
încuvințează suma de 1.000 lei. 

5. Dl. primar prezintă Procesul-verbal al Președinției Eparhiei Reformate din Ardeal 
Cluj-Napoca prin care s-a încuvințat cererea Parohiei Reformate Lisnău, darea în folosință a 
terenurilor situate în satul Lisnău în favoarea Primăriei comunei Ozun, în vedere construirii 
obiectivului de utilitate publică capelă mortuară. Consilierii sunt de acord cu preluarea celor 
două terenuri, necesare pentru construirea unei capele mortuară și parcare.  Dl. primar 
solicită de la secretara comunei Ozun pregătirea HCL. pentru următoarea ședință, în vederea 
încheierii contractului de superficie. 

6. Dl. primar prezintă adresa trimisă către Asociația de Vânătoare Harghita-Sud, 
Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor, prin care solicită ajutor în legătură cu un urs care a 
fost observat în raza administrativă a comuni Ozun. 

7. Dl. primar prezintă adresa Gospodăriei Comunale SA. Sfântu Gheorghe, prin care 
ne înștiințează asupra costului aferent preluării unei vidanje de 5000 litri, doar a apei uzate 
menajere, care este în suma de 447 lei+TVA. Atât dl. Primar, cât și Consilierii sunt revoltați 
de acest fapt, întru-cât stația de epurare a apelor uzate este în proprietatea comunei Ozun.  

8. Dl. primar explică în legătură cu cererea domnei Lukács Csilla, care a solicitat 
aprobarea realizării unor lucrări de amenajare a terenului, aflat în proprietatea dânsei, situat 
în comuna Ozun, str. Kossuth Lajos nr. 328/B, faptul că, a fost la sediul Primăriei și cererea a 
fost rezolvată. 

9. Dl. primar citește cerea dl-ul Zaharia Radu, care solicită imaginile video surprinse 
de camera de supraveghere plasat pe stâlp, cu privire la un eveniment rutier produs în data de 
05.03.2020 la ora 14:20-14:30, Consiliul local respinge cererea domnului, deoarece 
imaginile nu sunt solicitate de către organul competent. 

10. Dl. primar relatează cererea numițiilor Bodo Levente și Bodo Judit, care solicită 
rezolvarea iluminatului public în strada lor precum și lărgirea podului, nu în ultimul rând 
acoperirea străzii cu pietre, din cauza noroiului. Dl. primar explică faptul că, susnumiții au 
fost la sediul primăriei și au discutat despre problemele ridicate. Consiliul Local aprobă 
cererea.  
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11. Dl. primar atrage atenția asurpa procesului intentat de către Telecom Romanian 
Mobile Comminications SA. împotriva taxei pentru activitățile cu impact asupra mediului 
încojurător, menționează faptul că, a citit cererea, care cuprinde mai multe puncte. Consilierii 
locali sunt de acord cu continuarea procesului, întru-cât susțin că activitatea antenelor 
montate pe clădirea ”baza” radiază pe locuitorii satului Ozun.  

12. Dl. primar prezintă cererea Asociației Sportivă Venus Ozun, prin care solicită 
sprijin financiar pentru echipa de fotbal, de la suma de 12.000 lei cât este în prezent, la suma 
de 24.550 lei, menționează faptul că, suspedă această cererea de la votare. 

13. Dl. primar prezintă cererea Școlii Gimnaziale "Tatrangi Sándor" prin care ne 
solicită mutarea autoturismului încendiat cu nr. CV-03-POZ din curtea școlii. Aprobat în 
unanimitate. Dl. primar solicită radierea autoturismului din circuit.  

14. Dl. primar prezintă cererea Inspectoratului Județean de Poliție Covasna, prin care 
solicită punerea la dispoziție imaginile surspinse de camerele de supraveghere video, 
amplasate în exteriorul Primăriei Comunei Ozun, din data de 17.02.2020, ora 9:00-16:00, în 
vedere soluționării dosarului penal nr. 354/P/2020. 

15. Dl. primar prezintă oferta de preț al SC. Metan Grup SRL. Brașov, prin care ne 
informează asupra consturile intocmirii studiului de fezabilitate pentru alimentare cu gaze a 
comuei Ozun, precizând faptul că, fiecare individ trebuie să se racordeze la unitate de gaze 
separtat, pe cheltuiala proprie și pe baza de autorizație de construire. Consilierii locali au 
primit sarcina de la dl Primar, ca în termen de 60 de zile să analizeze în fiecare stradă 
posibilitatea executării conductelor cu gaze fără să fie tăiate covorul asfaltic, recent turnat.  

16. Dl. primar prezintă cererea doamnei Sidon Mariana, care solicită deplasarea 
mașinii de vidanjare în vederea golirii fosei septice situate în comuna Dobârlău, costurile 
fiind plătite de către Primăria Dobârlău, se respinge cererea. 

17. Dl. primar prezintă Măsura 15- Servicii de silvomediu, servicii climatice și 
conservarea pădurilor derulată în cadrul APIA, care reprezintă un ajutor din partea statului, 
proprietarilor de păduri. Doamna consilier Szabó Ana Mária precizează că, dacă participăm 
din suma primită ar putea să finanțăm păzirea pădurii și în fiecare an poate fii solicitată.       

18. Dl. primar citește cererea d-nei Zoltáni Annamária cine în urma unui incendiu  
solicită Primăriei comunei Ozun sprijin financiar pentru bucătăria arsă și o parte a 
acoperișului, situată în satul Bicfalău nr. 30, comuna Ozun. Consiliul Local al comunei Ozun 
încuvințează suma de 1.000 lei. 

19. Dl. primar prezintă adresa asociației AQUACOV prin care înștiințează Primăria 
comunei Ozun în legătură cu predarea în operare a sistemului de canalizare din localitatea 
Sântionlunca, către operatorul regional – Gospodărie Comunală SA. Asociația solicită un 
HCL. de la Consiliul Local, prin care Comuna Ozun se angajează să preia toate amneziile 
primite de la SGA, precum costul reparațiilor în urma defectării a stației de epurare. În urma 
deliberării Consiliul Local al comunei Ozun respinge solicitarea asociației. 

20. Dl. primar prezintă, Contractul de finațare încheiat între Județul Covasna prin 
Consiliu Județean Covasna, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Covasna și Comuna Ozun prin Consiliul Local al Comunei Ozun, precizând că, contractul 
trebuia să fie semnat datorită faptului că, pentru copii și vărsnicii care sunt instituționalizate 
trebuie plătit intreținerea, drept urmare nu putea să sufere amânare. Aprobat în unanimitate.  

21. Dl. primar prezintă cererea doamnei Hidi Rózália, care solicită angajarea ei ca 
asistent personal pentru fiica Hidi Anna - Beáta care suferă de handicap grav, menționează 
că Statul Român nu oferă bani suficienți pentru aceste persoane. Totodată, adaugă că în 
trecut au fost persoane care au intentat proces împotriva Primăriei Comunei Ozun, în urma 
câștigului de cauză trebuia să angajăm persoana în cauză și să plătim cheltuieli de judecată.  

D-na Lokodi Ana pune intrebarea din care buget vor fi finanțate plata acestor 
persoane dl. primar răspunde că banii sunt repartizați din bugetul local.  

Dl. Molnár András precizează faptul că, dacă se va accepta cererea dânsei for fii și 
alți care vor solicita în viitor.  
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Dl. Barta János consideră că pentru primărie un proces ar costa mai puțin decât 
angajarea. 

Dl. primar precizează că ar angaja toate persoanele care se află în situația respectivă. 
D-na Lokodi Ana întreabă câte persoane sunt care ar solicita angajarea lor? 
Viceprimarul Szabó Anna - Maria răspunde că în anul 2008- prin decizie s-a stabilit 

numărul persoanelor, fiind 8 copii care nu a împlinit 18 ani.  
D-na Lokodi Ana consideră faptul că, bani nu sunt suficienți mai ales dacă solicită 

toate persoanele care se încadrează în acest grad. Totodată, dacă Consiliul Local aprobă 
cererea dânsei ar urma că și pentru celilalți cererea depusă să fie admisă.  

Dl. Tomos- Ilkó József sugerează că doar părinții copiilor cu probleme/care au 
dizabilități să fie angajate.   

Dl. primar pune în vedere faptul că, o să se acorde sprijin copiilor minori până la 18 
ani, cei care depun o cerere în prealabil. Aprobat în unanimitate. 

Consiliul Local admite cererea D-nei Hidi Rozália, privind angajarea acestuia ca 
asistent personal.  

22. Dl. primar explică adresa primită de la DSP, relatează faptul că DSP a încheiat 
contracte cu UAT-uri pentru cazarea persoanelor aflate în carantina, suma va fi achitată de 
Statul Român și nu de la Primărie. Era o neînțelegere în ceea ce privește suma de bani 230 
lei/persoană era inițial, care s-a modificat la 230 lei/cameră.  Dl. primar menționează că peste 
10 persoane au fost în carantină, avizăm factura, trimitem câtre DSP, DSP-ul trimite 
Ministerul Sănătății. Dl. primarul menționează că Comuna Ozun a încheiat contracte cu 
pensiuni, comisii și Direcția de Sport, etc. și trebuie să plătim 230 lei/cameră.  

23. Dl. primar prezintă adresa DSP-ului care specifică faptul că, deșeul menajer 
trebuie colectat cei care se află în carantină și cei care sunt în izolare la domiciliu și 
încheierea un contract pentru colectarea acestora.  

24. Dl. primar prezintă adresa nr. 3729/24.04.2020 primită de ADI SIMD prin care se 
convocă ședință AGA. Consiliul Local împuternicește pe D-na viceprimar Szabó Anna - 
Mária în vederea reprezentării intereselor Comunei Ozun.  

25. Dl. primar prezintă adresa primită de la firma Tricomserv SA, prin care ne 
înștiințează faptul că, oprește activitatea timp de o lună din cauza pandemiei generată de 
COVID-19.  
 26. Dl. primar prezintă referatul D-lui ing. Czintos Lajos privind verificarea situației 
de plată înaintată de Tricomserv SA.  
 27. Dl. primar relatează adresa A.J.V.P.S Covasna care constituie o recomandare 
referitoare la pericolul pe care îl reprezintă prezența urșilor din pădurile și/sau terenurile 
agricole situate în apropierea pădurilor. Totodată, ne solicită să atenționăm proprietarii de 
animale, în special de oi, în legătură cu acest pericol. 
 28. Dl. primar citește cererea D-lui Kerekes Csaba prin care solicită modul de 
racordare la canalizare prin forțe proprii sau cu ajutorul primăriei.  
 Se aprobă cererea D-lui și se repartizează D-nei Kakasi Emilia, cu condiția realizării 
racodului prin forțe proprii, prin intermediului operatorului autorizat al rețelei.  
 29. Dl. primar explică adresa Ocolului Silvic Privat Zagon prin care ne înștiinșează 
despre faptul că, poate oferi sprijin de specialitate, pentru elaborarea dosarului tehnic și 
obținerea avizului Gărzii Forestiere pebtru dosarului tehnic privind la Măsura 15 APIA, 
contravaloarea serviciilor prestate de unitate este de 10% din valoarea sprijinului finanicar 
oferit de APIA.  
 D-na Lokodi Ana precizează că este vorba de numai păduri și se acorda pe totalul 
suprafeței pădurii, 20% trebuie păstrat zonă de liniște, numai o parcelă poate fi exploatată, d-
na consideră oportun pentru silvicultură.  
 Dl. primar specifică faptul că este necesar expertiză topografică pentru toată suprafață 
de teren.  
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 D-na viceprimar Szabó Ana - Mária confirmă necesitatea măsurătorilor topografice și 
sugerează amânarea pentru anul viitor ca să ne încadrăm în termen, adaugând că a solicitat 
memoriul din partea Ocolului Silvic.  
 Dl. primar precizează faptul că, avem identificare topografică dar totuși trebuie să 
elaborăm una nouă și sugerează suspendarea. 
 30. Dl. primar prezintă Decizia Etapei de Încadrare nr. 13 din 2020 al Agenției Pentru 
Protecția Mediului Covasna și precizează că acesta a dat acordul pentru modernizarea 
drumului comunal DC16A între DN11 (Sântionlunca) - DC 16 în Comuna Ozun, Județul 
Covasna, adaugă faptul că avem un an pentru finalizarea investiției. 
 31. Dl. primar prezintă adresa Instituției Prefectului Județului Covasna privind 
desfășurarea alegerilor, după expirarea stării de urgență, mandatele fiind prelungite. 
 Dl. primar consideră decizia neconstituțională și ar fi bine să fie desfășurate alegerile 
în luniile iunie/iulie. 
 32. Dl. primar prezintă oferta de preț primită de la societatea Metan Group SRL. 
Brașov și precizează că fiecare cetățean trebuie să se racordeze separat la conductă de gaz pe 
baza autorizației de construcție emise în prealabil, menționează că întroducerea gazului 
metan în imobile diferă față de racoradare la rețea de apă.  
 D-na Lokodi Ana menționeză că consideră o posibilitate care nu trebuie evitată. 
 Consiliul Local împuternicește pe Dl. primar, că împreună cu membrii comisiei de 
licitației să negocieze ofertele de racordare a gazului metan și să aleagă cea mai bună ofertă. 
 33. Dl primar prezintă necesitatea clarificării șanțului de scurgere a apelor pluviale 
între gospodăriile Majlát Sándor și încă alte trei imobile, situate între str. Köleskert și DN11. 
Aprobat în unanimitate.   
 34. Dl. primar relatează adresa Parohiei Romano-Catolică Sf. Ioan Botezatorul, 
referitoare la o adresă primită de la Prefectura Județului Covasna, prin care se solicită 
alimentarea oamenilor de etnie rromă în special celor aflate în carantină sau izolare la 
domiciliu. Având în vedere că, identitatea persoanelor și apartanența religioasă acestora este 
necunoscută drept urmare, Parohia nu poate să asigură cele solicitate.  
 35. Dl. primar explică Contestația primită de la RCS-RDS SA prin care contestă 
decizia de impunere privind taxa pentru activitățile cu impact asupra mediului înconjurător 
stabilită în baza HCL nr. 5/2020, adoptată de Consiliul Local Ozun, precizează faptul că,  
există proces intentat de Telekom din cauza taxelor speciale (antene), suma cheltuielilor de 
judecată fiind mari, acesta au fost incluse în bugetul cheltuielilor. Menționează că, și pe anul 
aceasta a fost adoptată HCl-ul privind taxele. 
 D-na Lokodi Ana întreabă de numărul proceselor. Dl. primar răspunde că avem 2 
procese una intentată de Telkom Romania SA și una de către Rcs-Rds SA., fiind mandatată 
avocata Scridon Márta în vederea reprezentării intereselor Comunei Ozun, dânsa consideră 
că procesele nu sunt câștig de cauză. Consilierii votează pentru continuarea proceselor.  
 36. Dl. primar pune în vedere D-lui Bölöni Sándor adresa primită de la DSVSA prin 
care notifică de instaurarea a zonelor de protecție și supraveghere ca urmare confirmări 
oficiale a pestei porcine africane, Comuna Ozun aflându-se în zona de tampon.  
 37. Dl. primar relatează nota telefonică înregistrată la primăria Comunei Ozun sub nr. 
2959/2020, privind măsurile aplicabile în cazul șoferilor de TIR care au revenit în localitate.  
 38. Dl. primar relatează un set de adrese prin care instituțiile publice impun și 
înștiințează măsurile care trebuie fii luate în timpul stării de urgență provocată de pandemia 
COVID-19. 
 39. Dl. primar relatează adresa cotidianului Székely Hirmondó prin care oferă spații 
pentru anunțuri publicitari, precum și pentru alte informații de interes public (contra cost), 
Consiliul Local respinge oferta din cauza fondurilor insuficiente. 
 40. Dl. primar oferă informații în legătură cu adresa nr. 2896/2020 a DSU prin care 
comunică că, în perioada stării de urgență SVSU se subordoneză ISU, primari având 
obligația să completeze și să trimite rapoarte în fiecare zi de luni. Dl. primar consideră că, 
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măsura nu se impune în situația noastră având în vedere anexa nr.1 art. 4 din Decretul nr. 
240/2020.  
 41. Dl. primar relatează adresele primite de la instituții publice în legătură cu 
măsurile luate în vederea prevenirii răspândirii noului tip de coronavirus Covid-19.  
 42. Dl. primar prezintă adresa primită de la Parchetul de pe Lângă Judecătoria Sfântu 
Gheorghe prin care ne comunică Ordonanța de clasare din data de 13.12.2019 în dosarul nr. 
3216/P/2012 în legătură cu casarea cercetării penale având ca obiect ”Distrugere” topogan, 
balansoar, plante ornamentale, etc.  
 43. Dl. primar readuce în vorbă problema canalizării a apelor pluviale la nivelul 
localității Ozun, mai concret prezintă necesitatea executării unui canal de evacuare al apelor 
pluviale provenite din str. Gábor Áron și str. Kossuth Lajos. În acest sens este necesar 
achiziționarea unei făși de teren în apropierea fostei meandru al Râului Negru din str. 
Kossuth Lajos. Consilierii local își aduc aminte că această problemă a fost discutată în 
repetate rânduri și este o necesitate reală pentru rezolvarea problemei cu evacuarea apei 
pluviale din zonă. Împuternicesc pe dl. primar și d-na viceprimar să discute din nou cu 
proprietari terenurilor din zonă pentru achiziționarea unei făși de teren, necesare petru 
exacutarea unui șanț de evacuare a apei pluviale. Aprobat în unanimitate. 
 Preşedintele de şedinţă, întreabă dacă mai sunt şi alte subiecte de dezbătut, care nu 
suferă amânare, nefiind, declară şedinţa încheiată.  
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
          LOKODI ANA 
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