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PROCES-VERBAL 
 

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

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

extraordinarea 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. 151/2020. 

 Din condica de prezenţă a consilierilor reiese faptul că, din 13 consilieri, ce compun 
Consiliul local sunt prezenţi: Bordás Csaba, Barta János, Molnár András, Lokodi Ana, Vrăncean 
Alexandru, Bölöni Sándor, Szabó Anna-Mária, Németh Ioan, Kovács Zsombor, delegatul sătesc 
Süket György, Tomos- Ilkó József, lipsesc Zátyi Tibor și 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 extraordinare a Consiliului Local al comunei Ozun din 
data de 11.09.2020. 

 2. - Aprobarea Procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Ozun 
din data de 07.09.2020. 

 3. - PROIECT DE HOTĂRÂREprivindaprobarea Metodologiei de identificare a 
persoanelor şi familiilor care sunt marginalizate social şi a Programului anual privind măsurile 
pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale. 

 Iniţiator: Viceprimarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 3. 
 4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 

proiectului „Înființarea rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale, branșamente și 
alimentare cu gaze naturale în comuna Ozun, județul Covasna”. 

 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 1. 
 5. – Întrebări. Interpelări. 
 6. - Diverse. 
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 Dl. Primar relatează faptul că, dorește să propună două puncte pe ordinea de zi, la Diverse. 
Primul ar fidisponibilitatea terenurilor necesare pentru realizarea proiectului „Înființarea 
rețeleiinteligente de distribuție a gazelor naturale, branșamente și alimentare cu gaze naturale în 
comuna Ozun, județul Covasna”. Al doilea ar fiincluderea investiției „Înființarea rețeleiinteligente 
de distribuție a gazelor naturale, branșamente și alimentare cu gaze naturale în comuna Ozun, 
județul Covasna” în programul de investiții și în proiecția de buget. 

  
 Punctul I de pe ordinea de zi: se aprobă ordinea de zi conform proiectului anexat la 

Dispoziția nr. 151/2020. 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 procesului-verbal a şedinţei ordinare a Consiliului 

Local al comunei Ozun din data de 07.09.2020. 
 
 Punctul III de pe ordinea de zi: Dl. Barta János citeşte proiectul de hotărâre, referatul de 

aprobare, raportul de specialitate, avizele şi dă cuvântul D-nei Viceprimar, iniţiatorului proiectului 
de hotărâre. 

 D-na Viceprimar explică faptul că, programul care urmează să fie adoptat este pentru 
persoane nevoiase și marginalizate social. În anul 2016 acestor persoane a fost atribuit o suprafață 
de teren aproximativ 450 mp./lot de casă în vederea constuirii unei locuințe. În prezent, au fost 
depuse solicitări noi, dintre care două au fost retrase și două sunt deosebit de urgente. 

 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 77/2020. 

 
 Punctul IV de pe ordinea de zi: Dl. Barta János citeşte proiectul de hotărâre, referatul de 

aprobare, raportul de specialitate, avizele şi dă cuvântul D-lui Primar, iniţiatorului proiectului de 
hotărâre. 

 Dl. Primar explică faptul că, în vederea participării Comunei Ozun la proiectul intitulat 
„Înființarea rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale, branșamente și alimentare cu gaze 
naturale în comuna Ozun, județul Covasna” este necesar aprobarea de către Consiliul Local a 
indicatorilor tehnico-economici aferentă investiției, realizate de către firma proiectantă SC. Total 
Proiect SRL. S-a trecut la analizarea indicatorilor tehnico-economici, Dl. Primar a atras atenția celor 
prezenți că și acest proiect necesită cofinanțarea.  

 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 78/2020. 

 
 Punctul D1 de pe ordinea de zi: Dl. Barta János citeşte proiectul de hotărâre, referatul de 

aprobare, raportul de specialitate, avizele şi dă cuvântul D-lui Primar, iniţiatorului proiectului de 
hotărâre. 

 Dl. Primar relatează faptul că, rețea de distibuție va traversa parcelele aflate în domeniul 
public al Comunei Ozun, terenuri proprietatea Comunei Ilieni, a Municipiului Sfântu Gheorghe, 
drumuri județene, precum și terenuri aflate în proprietatea Statului, administrate de SNCFR, Apele 
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Române și CNAIR, însă în toate cazurile este necesar obținerea în peralabil a avizelor, acordurilor 
din partea administratorilor și/sau proprietarilor/deținătorilor de parcele. 

 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 79/2020. 

  
 Punctul D2 de pe ordinea de zi: Dl. Barta János citeşte proiectul de hotărâre, referatul de 

aprobare, raportul de specialitate, avizele şi dă cuvântul D-lui Primar, iniţiatorului proiectului de 
hotărâre. 

 Dl. Primar relatează faptul că, în vederea depunerii unei cererii de finanțare la Programul 
Operațional Infrastructură Mare (POIM) Consiliul Local al Comunei Ozun trebuie să se angajeze că, 
va include în bugetul local și în proiecțiile de buget sursele bugetare necesare pentru realizarea 
investiției, după și cu condiția semnării contractului de finanțare, atât pentru cheltuieli de finanțare 
din Fondul European de Dezvoltare Regională și Bugetul de stat, cât și din bugetul local. 

 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 80/2020. 

 
 Punctul V și VI de pe ordinea de zi: 
 1. Dl. Primar relatează faptul că, Primăria comunei Ozun are în comun cu Dl. Gál Ferenc un 

imobil comun care trebuie dezmembrat. Consiliul Local votează cu unanimitate dezmembrarea 
imobilului. 

 2. Dl. Primar prezintă consilierilor locali Situația privind anularea accesoriilor în cazul 
obligațiilor bugetare restante și Situația solicitărilor de reducere a impozitului pe clădiri 
nerezidențiale, facilități acordate în baza HCL. nr. 46/2020. 

 3. Dl. Primar prezintă Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Covasna nr. 
28/2020 în legătură cu aprobarea scenariului de funcționare pentru fiecare unitate de învățământ din 
județul Covasna pentru începutul anului școlar 2020-2021, astfel potrivit acestuia școlile și 
grădinițele din comuna Ozun sunt încadrate în scenariul verde. 

 4. Dl. Primar relatează că, după ce a fost reabilitat și modernizat structura acoperișului de la 
conacul Punkosti, s-a constatat că ar exista un spațiu adecvat pentru expunerea grinzilor sculptate, 
recuperate odată cu lucrările de execuție la acoperișul conacului. În acest sens a fost trimisă o adresă 
la firma SC. Proiectare în Construcții Florea & Company SRL., în vederea găsirii unei soluții tehice 
pentru mărirea/modificarea interiorului clădirii Conacului Pünkösti și geamurile tip velux să aibă 
acces direct din sala proiectată sub acoperiș. Consiliul local este de acord în principiu cu eventuale 
modificări în acest sens la incinta mansardului ale Conacului Pünkösti. 

 5. Dl. Primar prezintă cererea Dl. Lőcsei Mihály, din localitatea Sântionlunca, în legătură cu 
inundarea curții în urma îngropării șanțului din fața cimitirului comun. Dl. Primar specifică că, va 
efectua verificări în acest sens în vederea găsirii unei soluții. 

 6. Dl. Primar faptul că, firma proiectantă SC. Drumproiect SRL. a răspuns la adresa lui în 
legătură cu trotuarele din Sântionlunca. 

 7. Dl. Primar prezintă adresa primită de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Mihai 
Viteazul" al Județului Covasna, prin care inspectoratul mulțumește Primăriei comunei Ozun, SVSU 
Ozun ajutorul acordat la incediul în localitatea Covasna și speră că și pe viitor în colaborare. 
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 8. Dl. Primar prezintă adresa firmei Valdek SRL., prin care ne înștiințează asupra faptului că, 
lucrăriile de execuție în străziile Kossuth Lajos și Sporturilor din data de 13.07.2020 sunt intrerupte, 
solicită totodată, prelungirea termenului de execuție, prin act adițional. Totodată, specifică faptul că, 
a fost depusă cerere pentru modificare proiect și că, este necesar consimțământul 
primarului/consiliului local. Dl. Primar reamintește pe Consilierii locali asupra faptului, că a fost o 
necesitate de intervenție din partea proiectantului la nivelul străzii Kossuth Lajos, într-cât în această 
stradă inițial evacuarea apei pluviale a fost realizată în fața imobilului d-lui Kocsi Endre, dar 
Consiliul Local Ozun a reușit să achiziționeze o fâșie de teren de la d-na Markos Mária pentru 
executarea unei canal de evacuare betonată, ca atare proiectul trebuie modificată în acest sens. Se 
aprobă cu unanimitate de voturi această modificare.  

 9. Dl. Primar de asemenea prezintă o altă situație la proiectul PNDR, str. Sportului din Ozun, 
unde ar fi utilă intervenția proiectantului în sensul că, trebuie modificat proiectul pentru a obține o 
parcare în dreptul gardului unde va fi construit grădinița, precum și amenajarea parțială al parcării 
de pe lângă terenului de sport cu iarba sintetică. Se aprobă cu unanimitate de voturi.  

 10. Dl. Primar prezintă Sentința civilă nr. 3654/14.08.2020 pronunțată de Tribunalul 
București  în dosarul nr. 37932/3/2019, în contradictoriu cu Asociația civică pentru Demnitate în 
Europa, având ca obiect anulare act administrativ, document nr. 7066/01.07.2019. 

 11. Dl. Tomos- Ilkó József exprimă necesitatea realizării unei legitimații de consilier local. 
 Preşedintele de şedinţă, întreabă dacă mai sunt şi alte subiecte de dezbătut, care nu suferă 

amânare, nefiind, declară şedinţa încheiată. 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
BARTA JÁNOS 

 
 

ÎNTOCMIT 
SECRETAR GENERAL 
BARTALIS FRUZSINA 

 


