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privind desfăşurarea şedinţei extraordinare a Consiliului Local comuna 
Ozun din data de 11 mai 2020 

 
Încheiat astăzi, 11 mai 2020, la sediul Primăriei comunei Ozun, în cadrul şedinţei 

extraordinare 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. 76/2020. 

Din condica de prezenţă a consilierilor reiese faptul că, din 13 consilieri, ce compun 
Consiliul Local sunt prezenţi de la ora 8:30, fizic: Lokodi Ana, Vrâncean Alexandru, Kovács 
Zsombor, Németh Ioan și delegatul sătesc Süket György, la care participă de la ora 9:20 prin 
video-conferință următoarele: Barta János, Bordás Csaba, Molnár András, Zátyi Tibor, Bölöni 
Sándor, Szabó Anna-Mária, Tomos- Ilkó József, Horváth Zita, lipsește nemotivat dl. 
Pantelimon Alexandru. 

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

Fiind prezenţi majoritatea consilierilor, şedinţa este legal constituită, conform 
prevederilor art. 137 alin. (1) din Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

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 extraordinare a Consiliului Local al comunei 
Ozun din data de 11.05.2020. 

2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de 
garanție pentru garantarea avansului proiectului “Modernizarea și extinderea sistemului de 

alimentare cu apă în comuna Ozun, judeţul Covasna”. 
Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
Avizare: Comisia de specialitate nr. 1. 
3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al comunei 

Ozun pe anul 2020. 
Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
Avizare: Comisia de specialitate nr. 1. 
4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract de superficie între 

Parohia Reformată Lisnău și Comuna Ozun, pentru terenurile situate în satul Lisnău, comuna 
Ozun. 

Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
Avizare: Comisia de specialitate nr. 2. 
5. - Întrebări. Interpelări 
6. - Diverse. 
 

  La primul punct al ordinii de zi, se aprobă ordinea de zi conform proiectului anexat 
la Dispoziția nr. 76/2020. 
  
 La al doilea 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. 
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 Dl. primar prezintă necesitatea prelungirii scrisorii de garanție nr. 528/05.09.2017 
emisă de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii SA.–
IFN în vederea garantării avansului pentru proiectul “Modernizarea și extinderea sistemului 

de alimentare cu apă în comuna Ozun, judeţul Covasna” finanțat prin Programului Național 
de Dezvoltare Rurală 2014-2020, până la data de 03.01.2021. Totodată, adaugă faptul că, 
această prelungire este solicitată de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin adresa 
nr. 2666/05.05.2020, înregistrată la Primăria comunei Ozun sub nr. 4091/06.05.2020. 
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de 
voturi. Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 30/2020. 

 
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 explică faptul că, comuna Ozun a primit suma de 43.000 lei cu titlu 
rectificare bugetară, care nici cum nu acoperă tot necesarul de cheltuieli (achiziționarea unui 
teren, necesar pentru evacuarea apei pluviale din străzile Gábor Áron și str. Kossuth Lajos; 
remedierea și lărgirea sistemului de sonorizare în localitatea Ozun; executarea iluminatului 
public în cimitire; țigle metalice și accesorii pentru acoperișul unde se măsoară mașinile de 
gunoiere; materiale necesare remedierii remiza PSI din Sântionlunca și 1.000 lei pentru 
desfundare canalizare). 
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de 
voturi. Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 31/2020. 

 
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 relatează că, în satul Lisnău, comuna Ozun se va realiza investiția de 
utilitate publică "Capelă mortuară". Precizează că, în Procesul-verbal nr. 25/2020 al 
Președinției Eparhiei Reformate din Ardeal Cluj-Napoca este greșit evidețiat modul de 
dobândire a terenurilor, nu este vorba de concesionare ci de oferirea dreptului de folosință 
asupra acestora. Totodată, specifică faptul că, sunt suficienți bani pentru proiectare și la anul 
dorește începerea lucrărilor. Drept urmare, ca primă etapă în realizarea obiectivului de 
utilitate publică este încheierea unui contrat de superficie, în vederea dobândirii de către 
Comuna Ozun a dreptului de folosință/de construire asupra terenurilor. Pasul doi va fi trecerea  
terenului cu superficie din extravilan în intravilan pe cheltuiala primăriei.   

Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de 
voturi. Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 32/2020. 

 
La al cincilea punct al ordinii de zi, Întrebări și interpelări nefiind se trece la 

dezbaterea diverselor. 
 
La al șaselea punct al ordinii de zi - Diverse: 
1. Dl. primar prezintă Procesul-verbal încheiat în data de 07.05.2020 la localitatea 

Bicfalău nr. 156, prin care Primăria comunei Ozun a fost sesizată cu executarea a anumitor 
lucrări de către firma Valdek Impex SRL. la imobilul sus identificat, care urmează să afecteze 
sau va afecta proprietatea petiționarilor Várallyay Réka și Péter Alpár. În urma, deplasară la 
fața locului și cu ocazia purtări un șir de discuții s-a ajuns la încheierea unui acord, precizează 
dl. primar. 

2. D-na Horváth Zita relatează problema câinilor D-lui Ilyés Sándor din satul 
Bicfalău, care au atacat pe copilul dânsei, totodată atrage atenția asupra faptului că, sunt foarte 
periculoși și agresivi, oameni se tem de ei. Dl. primar solicită de la polițistul local Ördög 
László, remedierea situației relatate de d-na consilier. 
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Totodată, D-na Horváth Zita menționează faptul că, în urma exploatării păduri din  
zonă s-a stricat drumul și ar fi nevoie de un strat de pietriș. Dl. primar precizează că, obligația 
de a repara drumul cade în sarcina exploatorului, primăria nu poate să ofere pietre, cere 
polițitului local verificarea situației prezentate, la fața locului. 

3. Dl. Zátyi Tibor și dl. Barta János atrag atenția asupra necesitatea nivelări 
drumurilor agricole. Dl. primar explică că, va solicita de la d-na Dankó Éva să sune pe dl. 
Zátyi Tibor în vederea identificării drumurilor care trebuie să fie nivelate. 

Dl. Zátyi Tibor atrage atenția asupra faptului că, în urma mutării școlii la căminul 
cultural din Bicfalău a dispărut lacătul școlii montat pe aceasta. Dl. primar permite montarea 
unui lacăt nou pe poarta școlii, consilieri locali sunt de acord cu acesta. 

4. Dl. Barta János relatează problema căinilor vagabonzi. Polițistul local specifică 
faptul că, ar fi o soluție prinderea acestora și amendarea proprietarilor de căni care lasă liber 
pe aceasta, totodată adaugă că, a văzut și căini vagabozni în jurul depozitului de deșeu. 

5. Dl. Tomos- Ilkó József se adresează polițistului local Ördög László și relatează 
faptul că, în Sântionlunca dl. Bölöni Dávid a pontat două omeni care nu a fost acolo, având 
probleme cu dl. Majlát Miklós, dl. polițist local intervine și specifică că, cu Majlát Gusztáv nu 
sunt probleme. Polițistul local răspunde că, sunt pontate de Poliția locală doar oameni care 
sunt la fața locului și lucrează. 

6. Dl. Molnár András întrebă de la dl. primar când va fi asfaltate drumurile? Dl. 
primar explică faptul că, firmei Valdek Impex SRL. are sarcina de a asfalta drumurile. 
 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 

   
       

           ÎNTOCMIT 
SECRETAR GENERAL 
BARTALIS FRUZSINA 

 


