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PROCES-VERBAL 
 

privind desfăşurarea şedinţei ordinare a Consiliului Local comuna 
Ozun din data de 03 iunie 2020 

 
Încheiat astăzi, 03 iunie 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. 86/2020. 

Din condica de prezenţă a consilierilor reiese faptul că, din 13 consilieri, ce compun 
Consiliul local sunt prezenţi: Bordás Csaba, Barta János, Molnár András, Zátyi Tibor, Lokodi 
Ana, Vrăncean Alexandru, Bölöni Sándor, Szabó Anna-Mária, 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. 

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 următoarele: 

1. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Ozun din 
data de 03.06.2020. 

2. - Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei 
Ozun din data de 30.04.2020. 

3. - Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al comunei 
Ozun din data de 11.05.2020. 

4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea dezlipirii imobilului situat în 
comuna Ozun, localitatea Bicfalău fn., identificat în CF. nr. 24337 Ozun. 

Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
Avizare: Comisia de specialitate nr. 2 
5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 1 la HCL. nr. 4/2019 

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul 
Primăriei comunei Ozun, respectiv al Poliției locale Ozun, pentru anul 2019. 

Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
Avizare: Comisia de specialitate nr. 3 
6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului general al 

comunei Ozun pe anul 2020.  
Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
Avizare: Comisia de specialitate nr. 1 
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7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea executării lucrărilor la investiția 
„Reabilitare și modernizare cămin cultural – satul Lisnău (Ozun)”. 

Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
Avizare: Comisia de specialitate nr. 1. 
8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea HCL. nr. 59/2017 privind 

implementarea proiectului „Reabilitare și modernizare cămin cultural – satul Lisnău (Ozun)”. 
Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
Avizare: Comisia de specialitate nr. 1. 
9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea elaborării documentației tehnice și 

a notei conceptuale în vederea finanțării obiectivului de investiții „Eficientizarea și 

modernizarea iluminatului public, comuna Ozun, județul Covasna”. 
Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
Avizare: Comisia de specialitate nr. 1. 
10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de 

garanție pentru garantarea avansului proiectului “Modernizare străzi în comuna Ozun, judeţul 

Covasna”. 
Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
Avizare: Comisia de specialitate nr. 1. 
11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de 

garanție pentru garantarea avansului proiectului “Restaurarea și conservarea clădirii fostei 

biblioteci (Conacul Pünkösti) din comuna Ozun”. 

Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
Avizare: Comisia de specialitate nr. 1. 
12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea programului anual de achiziții 

publice, aprobat prin HCL. nr. 10/2020, cu modificările și completările ulterioare. 
Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
Avizare: Comisia de specialitate nr. 1. 
13. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea - în fază de inițiere a procedurii 

de atribuire a lucrărilor - a indicatorilor tehnico-economici, devizului general și a cofinanțării, 
aprobate prin HCL nr. 29/2019, pentru investiția „Modernizare drum comunal DC16 Km 0+000 

- 6+800, Ozun (DJ 103B) – Măgheruş (DC 26), comuna Ozun, judeţul Covasna”. 
Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
Avizare: Comisia de specialitate nr. 1. 
14. – Întrebări. Interpelări. 
15. – Diverse. 
 
Dl. Primar explică faptul că, dorește să propună trei puncte pe ordinea de zi, la Diverse. 

Primul ar fi împuternicirea unui avocat în vederea promovării şi reprezentării intereselor 
Comunei Ozun - Comisia Locală a Comunei Ozun pentru stabilirea dreptului de proprietate 
privată asupra terenurilor în acţiunea civilă intentată de Prefectul județului Covasna, la 
Judecătoria Sfântu Gheorghe, în dosarul nr. 1382/305/2020.  

Al doilea ar fi modificarea HCL. nr. 42/2019 privind aprobarea documentației de 
atribuire a contractului de lucrări pentru investiția „Modernizare drum comunal DC16 Km 

0+000 - 6+800, Ozun (DJ 103B) – Măgheruş (DC 26), judeţul Covasna”, aprobarea aplicării 
procedurii simplificate, varianta online, precum și desemnarea Comisiei de evaluare și a 
experților cooptați și al treilea este aprobarea Raportului de evaluare întocmit de evaluator 
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autorizat Comșa Ciprian Eugen privind imobilul teren în suprafață de 186 mp., situat în comuna 
Ozun, satul Ozun. 
 
 Punctul I de pe ordinea de zi: se aprobă ordinea de zi conform proiectului anexat la 
Dispoziția nr. 86/2020. Totodată, se aprobă cu unanimitate de voturi introducerea celor două 
pucte pe ordinea de zi, propuse de dl. primar. 

 
Punctul II de pe ordinea de zi: se aprobă procesul-verbal al ședinței ordinare a 

Consiliului Local al comunei Ozun din data de 30 aprilie 2020. 
 
Punctul III de pe ordinea de zi: se aprobă procesului-verbal a şedinţei extraordinare a 

Consiliului Local al comunei Ozun din data de 11 mai 2020. 
 
Punctul IV de pe ordinea 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, terenul în suprafață totală de 8.310 mp., situat în 
extravilanul localități Bicfalău, înainte de a fi scoasă la licitație publică trebuie 
dezlipit/dezmembrat, aceasta va fi în două loturi. Lotul nr. 2, teren în suprafaţă de 752 mp. poate 
fi închiriat de persoane fizice și juridice interesate. 

Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de 
voturi. Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 33/2020. 

 
Punctul V de pe ordinea 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, salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul 
contractual din cadrul Primăriei comunei Ozun, respectiv al Poliției locale Ozun a fost stabilită și 
adoptată de Consiliul Local al comunei Ozun prin Hotărârea nr. 4/2019. Aceasta a stabilit pe 
lângă altele și coeficientul secretarului general, care pe de altă parte nu poate fi mai mare decât al 
viceprimarului comunei Ozun. Însă, Instituția Prefectului Județului-Covasna a depus o sesizare 
prin care a comunicat faptul că, salariul secretarului general nu este stabilit corespunzător 
deoarece în aceasta nu este inclusă indemnizația de hrană. Totodată, dl. primar a specificat că, 
salariile altor persoane nu se va modifica și nu este de acord cu scăderea acestora. Dacă Instituția 
Prefectului sesizează și celelalte salariile, atunci o să modificăm și pe acestea. 

Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de 
voturi. Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 34/2020. 

 
Punctul VI de pe ordinea 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. 

În ceea ce privește rectificarea, trebuie constatată că suntem în situația în care bugetul 
inițial trebuie rectificat. Avem nevoie surse de finanțare pentru lucrări de investiții, cum ar fi 
executarea branșamentelor la sistemul de canalizare în str. Sporturilor din localitatea Ozun, 
respectiv un branșament lung în str. Kossuth Lajos; de asemenea ar fi bine să comandăm un 
proiect care să conține pe străzile în care încă nu am reușit să executăm sistemul de canalizare 
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din Ozun, Sântionlunca, Bicfalău și integral satul Lunca Ozunului, inclusiv rețeaua de apă 
potabilă la acest sat. Consilierii sunt de părere că, ar fi util și oportun din toate puncte de vedere 
negocierea în acest sens cu firma SC. Total Proiect SRL., întru-cât această societate a proiectat 
apa și canalizarea în aceste sate și au deja o bază de dată și cunosc realitățile de pe teren. Votat în 
unanimitate.  

Referitor la proiectul discutat D-na. Lokodi Ana întreabă de la Dl. Primar de ce nu poate 
fi inclus în proiect și str. Gării, strada care este paralel cu calea ferată? Dl. primar răspunde că, 
strada în discuție nu este în proprietatea Comunei Ozun ci a CFR.-ului. În același timp, 
precizează că, Primăria comunei Ozun va solicita ca și această stradă să fie inclusă în proiect, iar 
dacă va fi cazul Comuna Ozun poate iniția procedura de închiriere sau concesionare de la CFR., 
însă cel mai ușor ar fi dacă proprietari ar oferii/dona primăriei grădinile în vederea amenajarea 
din aceasta stradă, unde se poate apoi realiza investiția. 

Consilierii locali votează cu unanimitate de voturi extinderea sistemului de canalizare. 
Dl. Primar relatează în continuare faptul că, pentru corpurile de iluminat public a fost 

negocieri cu o firmă din Cluj-Napoca. La programul eficentizarea energetică a țării cu becuri 
inteligente led care se reglează de la sine, noi avem în total în jur de 1000-1100 stălpuri electrice 
și 700 corpuri de iluminat, cheltuielile eligibile nu trebuie să plătim, numai după semnarea 
contractului de finanțare. Dl. Primar speră că, o să ne încadrăm în preț, vor fi incluse numai acele 
stâlpuri care se află pe domeniul public. Consilierii locali votează cu unanimitate de voturi 
proiectul referitor la iluminat public. 

Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de 
voturi. Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 35/2020. 

 
Punctul VII de pe ordinea 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, Consiliul Județean Covasna în Certificatul de urbanism nr. 
254/06.06.2017 a solicitat, în vederea emiterii autorizației de construire, o hotărâre de consiliu 
local, prin care să se aprobă executarea lucrărilor la investiția „Reabilitare și modernizare cămin 
cultural – satul Lisnău (Ozun)”. 

Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de 
voturi. Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 36/2020. 

 
Punctul VIII de pe ordinea 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, indicatori tehnico-economici aprobate prin HCL. nr. 
59/2017 aferenți proiectului „Reabilitare și modernizare cămin cultural – satul Lisnău (Ozun)” în 
urma recalculării de către proiectantul SC. Orion Crux SRL. au suferit modificări astfel se 
impune modificarea hotărârii în acest sens. 

Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de 
voturi. Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 37/2020. 

 
Punctul IX de pe ordinea 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 relatează faptul că, este vorba despre programul privind sprijinirea eficienței 
energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public, în vederea 
participării la program este necesar elaborarea documentației tehnice și a notei conceptuale în 
vederea finanțării obiectivului de investiții. 

Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de 
voturi. Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 38/2020. 

 
Punctul X de pe ordinea 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 necesitatea prelungirii scrisorii de garanție nr. 645/02.10.2017 emisă 
de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii SA.–IFN în 
vederea garantării avansului pentru proiectul “Modernizare stărzi în comuna Ozun, judeţul 
Covasna” finanțat în cadrul submăsurii 7.2 al Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-
2020 prin Contractul de finanțare nr. C0720RN00011771500007 din 24.08.2017, încheiat cu 
Agenția pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, până la data de 24.02.2021. Totodată, adaugă 
faptul că, această prelungire este nevoie și din cauză că, firma executantă nu a terminat lucrările. 

Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de 
voturi. Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 39/2020. 

 
Punctul XI de pe ordinea 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 necesitatea prelungirii scrisorii de garanție nr. 787/12.10.2017 emisă 
de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii SA.–IFN în 
vederea garantării avansului pentru proiectul “Restaurarea și conservarea clădirii fostei 

biblioteci (Conacul Pünkösti) din comuna Ozun” finanțat în cadrul submăsurii 7.6 al 
Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 prin Contractul de finanțare nr. 
C0760PN00011671500009 din 05.09.2017, încheiat cu Agenția pentru Finanţarea Investiţiilor 
Rurale, până la data de 05.05.2021, adugând faptul că, nici la această investiție lucrările nu sunt 
finalizate. 

Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de 
voturi. Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 40/2020. 

 
Punctul XII de pe ordinea 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 că, este necesar modificarea Programului anual de achiziții publice 
aprobat pe anul 2020 prin HCL. nr. 10/2020, cu modificările și completările ulterioare, fiindcă 
trebuie incluse pe lista de investiții apa menajeră/canalizarea din localitatea Ozun și corpurile de 
iluminat public. 

Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de 
voturi. Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 41/2020. 
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Punctul XIII de pe ordinea 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 proiectul de hotărâre și răspunde la întrebările consilierilor.  
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de 
voturi. Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 42/2020. 
 
 Punctul D1 de pe ordinea 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, este vorba de un proces intentat de către Prefectul 
Județului Covasna împotriva Comisiei Locale a Comunei Ozun pentru stabilirea dreptului de 
proprietate privată asupra terenurilor, Parohiei Reformate din Lisnău și alții. Totodată, specifică 
faptul că, având în vedere că, în cadrul Primăriei comunei Ozun nu este angajat un consilier 
juridic, care poată să reprezinte interesele Comunei Ozun, astfel se impune angajarea unui 
avocat. 
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de 
voturi. Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 43/2020. 

 
Punctul D2 de pe ordinea 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, datorită actualizării indicatorii tehnico-economici, devizul 
general și cofinanțarea proiectului aferent investiției „Modernizare drum comunal DC16 Km 
0+000 - 6+800, Ozun (DJ 103B) – Măgheruş (DC 26), judeţul Covasna”, în fază de inițiere a 
procedurii de atribuire a lucrărilor de către firma proiectantă SC. Drumproiect SRL. este necesar 
modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 42/2019. 

Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de 
voturi. Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 44/2020. 

 
Punctul D3 de pe ordinea 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, Raportul de evaluare întocmit de dl. Comsa se referă la 
terenul care urmează să fie achiziționat de la doamna Markos Mária. Doamna este de acord cu 
vânzarea terenul, fiind cel mai aproape de Răul Negru. Aceasta a solicitat 10 euro/mp., însă 
evaluatorul a evaluat la 9 euro/mp., astfel suma rezultată este de 10.160 lei la care se adaugă 
transcrierea.  

Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de 
voturi. Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 45/2020. 
 
 Punctul XIV și XV de pe ordinea de zi. 
 1. Dl. Primar prezintă OUG. nr. 69/2020 în legătură cu acordarea facilităților fiscale 
pentru taxă de nerezidențială pe clădiri, pentru ocuparea locurilor publice etc. Totodată 
precizează faptul că, proiectul de hotărâre referitoare acordarea acestor facilități este pregătită și 
urmează să fie publicat anunțul într-un ziar cotidian, în vederea respectări transparenței 
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decizionale. Comuna Ozun fiind printre primii Consilii Locale care inițializează acest proiect, 
Dl. Primar având propunerea de a acorda 20% la taxa nerezidențială pe clădiri, OUG.-ul 
permițând de la 0-50%. 
 2. Dl. Primar prezintă oferta de preț pentru pregătirea unui SF. în vederea implementării 
investiției cu gaze naturale. Solicită din nouă informații de la consilieri, privind numărul satelor 
care vor să fie introdus gazul natural. Reprezentanții satelor Lisnău Vale și Măgheruș susțin în 
continuare că, localnicii din satele lor nu vor gazul natural, întru-cât ei se descurcă cu lemne de 
foc.    
 Dl. Primar își atrage atenția consilierilor să aducă la cunoștință publică că, dacă proiectul 
va fi declarat câștigător vor fi distruse drumurile și trotuarele asfaltate. 

Dl. Primar solicită de la consilierii locali și de la agentul de poliție să verifice dacă 
trotuarul din cele două localități, respectiv Ozun și Sântionlunca sunt lăsate liber sau nu de către 
comercianți de produse de panificație.  

Dl. Primar anunță că, ar fi oportun transmiterea unei adrese la CNADNR prin care 
compania să fie atenționată să respecte normele juridice în domeniul rutier, respectiv să 
înființeze șanțurile de pe marginea DN 11 în dreptul intravilanului din Ozun.  

D-na. Lokodi Ana revine la problema comercianților din Ozun și Sântionlunca, este de 
părere că, reglementarea pe care le-a adus acum câțiva ani Consiliul local să fie aplicate pentru 
toate lumea, comercianți să respecte cele stabilite (expunere 5 saci de cartofi, ceapă, cozonac) și 
să respecte legile în vigoare, în felul în care pentru toate lumea să fie bine.  

Dl. Molnár András este pe părere că, aleea pietonală să fie folosit conform destinației. 
D-na. viceprimar este de părere că, comercianți să expune marfa la poarta proprietăți lor, 

eventual pe zonă verde și să respecte limita de proprietate.  
Dl. Tomos–Ilkó József ridică problema proprietari de mașini care parchează vehiculele 

pe aleea pietonală și astfel îngreunează trecerea cu piciorul pentru pietoni. 
Dl. Ördög László va face verificări în acest sens.  
3. Dl. Primar prezintă adresa primită de la DSV. în legătura cu cererea D-lui Ovidiu 

Pascu, legat de neplăcerile cauzate de animalele crescute în incinta localității Lisnău de către Dl. 
Molnár Zoltán.  

În legătură cu acestă cerere s-a prezentat la ședința consiliul local Dl. Konya Lajos 
locatar din Lisnău și a relatat cele expuse în cerere.  

Dl. primar specifică faptul că, vor fi reglementate prin HCL. numărul animalelor care pot 
fi crescute în cadrul fiecare casă.  

Dl. Kovács Zsombor specifică faptul că, unele persoane se mută la țară, depun sesizări și 
nu vor să accepte condițiile de viață oferite de sat. 

Dl. Molnár András este de părere că, oile trebuie ținute acasă mai ales în timpul ierni.  
Legat de cazul Dl.-ul Molnár Zoltán, Dl. Primar solicită că, oile să fie mutate în spatele 

grădinii, în vederea remedierii problemei semnalate.  
D-na Lokodi Ana este de părere că, amenda nu rezolvă problema deoarece sesizarea va fi 

depusă încă odată. 
Dl. Konya Lajos promite că, încearcă să mute oile în spatele grădinii.  
Dl. Primar solicită că, începând de luni dar nu mai mult de 2 săptămâni mutarea oilor și 

solicită de la Dl. Ördög László să răspundă la adresă și să efectueze verificarea poziția oilor.  
4. Dl. Primar prezintă cererea Dl. Pataki Attila care solicită pietruirea străzii fiindcă 

circulația este greoaie. Dl. primar solicită de la consilieri să identifice locurile unde trebuie 
pietriș, în termen de o săptămână și în scris.  
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D-na Horváth Zita solicită pietriș având în vedere că, la ea nu este asfalt.  
Dl. Primar roagă să depună cererea în scris.  
Dl. Kovács Zsombor relatează faptul că, în localitatea Măgheruș trebuie curățate 

șanțurile. Dl. Ördög László o să remedieze situația.  
5. Dl. Primar prezentă cererea D-nei Burcin Liana Ștefania și a D-lui Olaru Dumitru care 

solicită pietruirea uliței. Dl. Primar solicită de la consilierul local Kovács Zsombor să verifice 
cele prezentate în adresă de către petiționar și să decidă necesitatea depuneri pietrișului.  

6. Dl. Süket György solicită piatră pentru drumul deterioarat din localitatea Lisnău. Dl. 
Primar asigură că, verifică starea drumului.  

7. Dl. Primar prezintă Extrasul din Hotărârea comisiei mixte de rechiziții județul 
Covasna nr. 1/2020, din care reiese că, în caz de război Comuna Ozun va pune la dispoziție 52 
căi și alte cabaline precum și 3 sanii. 

8. Dl. Primar prezintă Ordonanța Parchetului de pe lângă Judecătoria Sfântu Gheorghe 
prin care s-a dispus renunțarea la urmărirea penală împotriva făptuitorului Gergely Deme Oliver.  

9. Dl. Primar prezintă Cererea de chemare în judecată înaintată de Prefectul Județului 
Covasna, împotriva Comisiei Locale Ozun pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra 
terenurilor. 

10. Dl. Primar prezintă cererea Dl-ui Karácsony Mihai care solicită extragerea apei uzate 
cu vidanjorul primăriei. Dl. Primar precizează că, cererea nu se aprobă dacă există canalizare în 
fața casei și sunt racordați la aceasta. Consilieri locali sunt de acord cu aceasta decizie.  

11. Dl. primar prezintă adresa primită de la DSP care ne atrage atenția asupra calității 
apei potabilă și asupra problemelor cu puțurile aflate în gospodării, sugerează să fie rezolvate 
racordările la apă potabilă.  

12. Dl. primar prezintă cererea D-nei Peter Ibolya care solicită refacerea podului de 
intrare la adresa dânsei. Dl. primar precizează că proiectantul nu a inclus în proiect, accesul în 
case, totodată primăria va achiziționa țevile și va amenaja intrările și societatea Valdek Impex o 
să execute lucrarea. Consilieri locali sunt de acord cu achiziționarea țevilor și montarea acestora 
în casele în care lipsesc.  

13. Dl. primar prezintă cererea D-nei Peter Ibolya care solicită angajarea ei ca asistent 
personal lângă soțul cu handicap grav. D-na viceprimar relatează faptul că știe despre cererea 
dânsei și susține că aceasta se află în situație financiară proastă. 

D-na Horvath Zita ar accepta angajarea susnumitei. 
Dl. primar relatează că în cazul neacceptări ne ar da în judecată urmând să fie alte cauze, 

primarul solicită demararea anchetei sociale la familia D-nei Peter Ibolya. 
14. Dl. primar prezintă cererea numitului Kovacs Sandor prin care solicită închirierea 

sălii de popic, pentru adunarea porumbeilor Asociației Columbofil. Se aprobă cerere de către 
consiliul local.  

15. Dl. primar prezintă cererea D-nei Varallay Reka și specifică faptul că problema 
dânsei a fost remediată și a prezentat procesul verbal.  

16. Dl. primar prezintă oferta de preț a firmei Esco SRL, pentru realizare audit sistemului 
iluminat actual, elaborare SF (DALI), servicii de consultanță pentru pregătirea dosarului de 
finanțare, documentații tehnice pentru obținere avize și servicii de consultanță pentru 
management contractul de finanțare și al proiectului, în vederea obțineri unei finanțări 
nerambursabile prin Programul privind sprijinirea eficienței energetice și gestionării inteligente a 
energiei în infrastructura de iluminat public.  
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17. Dl. primar prezintă adresa primită de la ISU cu privire la prevenirea izbucnirii 
incendiilor de pădure.  

18. Dl. Nemeth Janos relatează problema podului peste râul Negru unde o țeavă de apă a 
fost deteriorată de către vaci. Dl. primar solită de la viceprimar realizarea împrejmuirii. 
Consilierii locali sunt de acord cu realizarea împrejmuirii. 

19. Dl. Tomos-Ilko Jozsef prezintă necesitatea montării limitatoarelor în localitatea 
Sântionlunca, Dl. primare relatează faptul că în anul 2006 a fost depusă o cerere la CNADNR și 
va depune din nou adresa. 

20. Dl. Kovacs Zsombor atrage atenția asupra problemei asupra gardului gradinei 
publice situate în muzeul sătesc din localitatea Măgheruș. Dl. primar solicită de la viceprimar să 
fie achiziționate țandre pentru gradul de limitare. Consiliul local adoptă cererea.  

21. Dl. Zatyi Tibor atrage atenția asupra faptului că în fața școli din Bicfalău lipesc plăci 
din trotuar, Dl. primar solicită colectarea acestora și trimiterea adresei pentru școală în vedere 
rezolvării probelemelor. 

22. Dl. Molnar Andras are propunerea ca să fie puse lista datornicilor pe siteul primăriei 
Ozun, dl. primar specifică faptul că acesta nu este posibilă având în vedere protecția datelor cu 
caracter personal, totodată specifică faptul că executarea datoriilor este în curs și în cazul 
amendei munca în folosul comunității dl OrdogLaszlo monitorizează desfășurarea acestora.  

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
          LOKODI ANA 
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