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 Încheiat astăzi, 06 noiembrie 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. 212/2020. 

 Din lista de prezenţă a consilierilor reiese faptul că, din 12 consilieri, ce compun 
Consiliul local și au depus jurământul sunt prezenţi: Bordás Csaba-Lajos, Bölöni Sándor, Zátyi 
Tibor, Molnár András, Lokodi Ana, Szabó Anna-Mária, Ráduly Zsolt, Kloós Paula, Horváth 
Zita, Németh Ioan, Vrăncean Alexandru, lipsește nemotivat: Dl. Kovács Ferenc, este prezentă și 
Bordás Éva, care în ședința de astăzi va depune jurământul. 

 Din partea executivului sunt prezenți primarul comunei Ozun, Dl. lect. univ. dr. Ráduly 
István, secretarul general al 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 consilierul local cel mai în vârstă Dl. Német Ioan, care îi salută 
pe cei prezenţi și dă cuvântul d-nei secretar general Bartalis Fruzsina, care invită pe d-na Brodás 
Éva ca să depună jurământul. 

 D-na Brodás Éva depune jurământul în limba română potrivit art. 117 alin. (1) din 
O.U.G. nr. 57/2019 din Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

 D-na Bartalis Fruzsina dă cuvântul consilierului local Dl. Német Ioan, care prezintă 
proiectele a ordinii de zi și supune spre aprobare. Se aprobă ordinea de zi care constă în 
următoarele: 

2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al 
Consiliului Local al comunei Ozun. 
 Prezintă: Németh Ioan, consilier local. 
  
 3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea viceprimarului Comunei Ozun. 

Prezintă: Ráduly István, primarul comunei Ozun. 
 
4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea comisiilor de specialitate ale 

Consiliului local al comunei Ozun. 
Prezintă: Ráduly István, primarul comunei Ozun. 
 
5. DIVERSE. 
 
Punctul II de pe ordinea de zi: Dl. Német Ioan citeşte proiectul de hotărâre, raportul de 

specialitate şi dă cuvântul D-lui Primar. 
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 Dl. Primar specifică faptul că, președintele de ședință va fi ales pe timp de 3 luni. 
Președintele de ședință solicită propuneri. D-na Szabó Anna - Mária propune pe Dl. Német Ioan. 

 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de 
voturi. Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 86/2020. 

 
Punctul III de pe ordinea de zi: Dl. Német Ioan citeşte proiectul de hotărâre, raportul 

de specialitate şi dă cuvântul D-lui Primar. 
 Dl. Primar solicită sugetii pentru funcția viceprimar. Dl. Molnár András propune pe D-na 

consilier local Szabó Anna-Mária. 
 Dl. Primar relatează că, votarea se va realiza prin vot secret, cu buletine de vot. Pe 

buletinele de vot apare două variante da sau nu, cine este de acord să fie ales d-na Szabó Anna-
Mária pentru funcția de viceprimar încercuiește DA și cine nu este acrod va încercui NU. 

 Dl. Primar relatează faptul că, este necesar alcătuirea unei comisii de numerotare a 
voturilor. D-na Lokodi Ana propune pe d-na Horváth Zita și pe d-na Bordás Éva. D-na Szabó 
Anna-Mária propune pe d-ul Vrâncean Alexandru. 

 Se trece la votare, fiecare consilier local își exprimă opțiunea la o urnă special amenajată. 
Comisia numără voturile și le înmânează secretarei în vederea verificării acestora. D-na 

secretar constată că, sunt 12 voturi pentru, astfel este ales d-na Szabó Anna-Mária pentru funcția 
de viceprimar al comunei Ozun. 

 Dl. Primar dă cuvântul d-nei Viceprimar, care mulțumește încrederea acordată și urează 
succes pentru fiecare consilier local în viitorul mandat. 
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de 
voturi. Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 87/2020. 

 
Punctul IV de pe ordinea de zi: Dl. Német Ioan citeşte proiectul de hotărâre, raportul de 

specialitate şi dă cuvântul D-lui Primar. 
 Dl. Primar relatează despre organizarea comisilor de specialitate, în mandatul trecut a fost 

3 comisii. Astfel, dacă consilieri locali vor înființa în loc de trei patru comisi, fiecare personă va 
fi numită în cel puțin într-o comisie, cu excepția unui comisie pentru că numărul membriilor 
trebuie să fie în număr impar.  

 Consilieri locali sunt de acord în unanimitate cu cele propuse de Dl. Primar. 
 Dl. Primar așteaptă propunere pentru comisi. 

Consilierii sunt de părere să fie păstrate cele trei comisii inițiale la care se mai adaugă 
încă o comisie.  

 Dl. Zátyi Tibor propune că, comisia a 4-a să fie pentru sănătate, protecție socială și culte, 
motivează importanța acestuia prin faptul că, în zilele de azi din cauza pandemiei va fi benefic o 
astfel de comisie.    

 Dl. Primar întreabă de la consilieri locali dacă mai au propunere pentru comisii. 
 Nefiind, Dl. Primar citește denumirea celor 4 comisii: I. Comisia pentru programe de 

dezvoltare economico-financiare, agricultură, turism, servicii şi comerţ; II. Comisia pentru 
administrarea domeniului public şi privat al comunei, administraţia publică locală, patrimoniu, 
gospodărie comunală, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului; III. Comisia 
pentru învăţământ, cultură, activităţi tineret și sport, apărarea ordinii şi liniştii publice, a 
drepturilor cetăţenilor, protecţie juridică; IV. Comisia pentru sănătate, protecție socială și culte; 
și supune spre votare. Consilieri locali sunt de acord în unanimitate cu denumirea comisiilor de 
specialitate. 
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 Consilierii sunt de acord cu aceste comisii de specialitate.  
 Dl. Primar propune că, în prima comisia cea mai importantă să fie 5 persoane, în comisia 

a doua 3 persoane, în comisia a treia tot 3 persoane, precum și în cel de al patrulea. Se votează cu 
unanimitate de voturi.   

 Dl. Primar relatează faptul că, așteaptă propuneri pentru desemnarea membrilor în prima 
comisie. 

 Dl. Zátyi Tibor propune pe d-na Szabó Anna-Mária. 
 Dl. Németh Ioan propune pe d-ul Bordás Csaba-Lajos. 
 Dl. Bölöni Sándor propune pe d-ul Vrâncean Alexandru. 
 D-na Lokodi Ana propune pe d-ul Németh Ioan. 
 D-na Szabó Anna-Mária propune pe d-ul Bölöni Sándor. 
 Dl. Primar întreabă de la consilieri locali propuși dacă sunt de acord cu nominalizarea, 

acestea sunt de acord, dacă sunt și alte propuneri, nefiind, supune spre votare membrii comisiei 
numărul unu. 

 Se votează cu unanimitate de voturi membrii comisiei nr. I: d-na Szabó Anna-Mária, d-ul 
Bordás Csaba-Lajos, d-ul Vrâncean Alexandru, d-ul Németh Ioan și d-ul Bölöni Sándor. 

  Dl. Primar relatează faptul că, așteaptă propuneri pentru desemnarea membrilor în a doua 
comisie, specificând faptul că, în cazul în care vor fi propuneri mai mult de 3 peroane votarea se 
va desfășura în secret. 

 D-na Lokodi Ana propune pe d-ul Molnár András. 
 D-ul Bordás Csaba-Lajos propune pe d-na Bordás Éva. 
 D-ul Molnár András propune pe d-ul Zátyi Tibor. 
 Dl. Primar întreabă de la consilieri locali propuși dacă sunt de acord cu nominalizarea, 

acestea sunt de acord, dacă sunt și alte propuneri, nefiind supune spre votare membrii comisiei 
numărul doi. 

 Se votează cu unanimitate de voturi membrii comisiei nr. II: d-ul Molnár András, d-na 
Bordás Éva și d-ul Zátyi Tibor. 

 Dl. Primar relatează faptul că, așteaptă propuneri pentru desemnarea membrilor în 
comisia a treia.  

 Dl. Vrâncean Alexandru propune pe d-ul Ráduly Zsolt-József. 
 D-na Szabó Anna-Mária propune pe d-na Lokodi Ana. 
 Dl. Németh Ioan propune pe d-na Szabó Anna-Mária. 
 Dl. Primar întreabă de la consilieri locali propuși dacă sunt de acord cu nominalizarea, 

acestea sunt de acord, dacă sunt și alte propuneri, nefiind supune spre votare membrii comisiei 
numărul trei. 

 Se votează cu unanimitate de voturi membrii comisiei nr. III: d-ul Ráduly Zsolt-József, d-
na Lokodi Ana și d-na Szabó Anna-Mária. 

 Dl. Primar relatează faptul că, așteaptă propuneri pentru desemnarea membrilor în 
comisia a patra. 

 D-na Szabó Anna-Mária propune pe d-na Horváth Zita. 
 D-ul Molnár András propune pe d-na Kloós Paula. 
 D-na Horváth Zita propune pe d-ul Kovács Frerenc. 
 Dl. Primar întreabă de la consilieri locali propuși dacă sunt de acord cu nominalizarea, 

acestea sunt de acord, dacă sunt și alte propuneri, nefiind supune spre votare membrii comisiei 
numărul patru. 
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 Se votează cu unanimitate de voturi membrii comisiei nr. IV: d-na Horváth Zita d-na 
Kloós Paula și d-ul Kovács Frerenc. 

 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de 
voturi. Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 88/2020. 

 
 Punctul V de pe ordinea de zi:  
 1. Dl. Németh Ioan roagă pe consilieri locali: să nu folosească telefoanele mobile numai 

în cazuri urgente, când se votează să ridice fiecare mâna în mod vizibil și să nu distribuie lucruri 
neconforme cu adevărul. De asemenea propune ca în timpul ședințelor telefoanele să fie păstrate 
în buzunar și nu pe mese. Aprobat în unanimitate de către Consilieri.  

 Dl. Primar confirmă cele spuse de Dl. Németh Ioan și specifică faptul că, telefoanele 
mobile pot fi folosite în caz de urgență, în afara incintei, este interzis înregistrarea ședinței, se 
poate numai în mod oficial și roagă pe cei prezenți că, pe rețelele de socializare să distribuie 
numai acele informații care sunt reale. 

 În continuare, Dl. Németh Ioan întreabă de la Dl. Vrânceanu Alexandru dacă este 
problemă folosirea limbii maghiare în timpul ședințelor. Dl. Vrânceanu Alexandru răspunde că, 
nu este nicio problemă, solicită procedura așa cum a fost și în mandatele vechi.  

 Dl. Primar întreabă de la consilieri local proveniți din partidul PNL dacă consideră o 
problemă folosirea limbii maghiare. Aceaștea răpund că, nu este problemă. Totodată, Dl. Primar 
întreabă de la Dl. Vrănceanu Alexandru dacă are nevoie de un traducător/interpret oficial? Dl. 
Vrânceanu răspunde că, nu. 

 Preşedintele de şedinţă, întreabă dacă mai sunt şi alte subiecte de dezbătut, care nu suferă 
amânare, nefiind, declară şedinţa încheiată. 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                SECRETAR GENERAL            
         NÉMETH IOAN      BARTALIS FRUZSINA 
                       

 

 

 

 

 

 


