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PROCES-VERBAL 
 

privind desfăşurarea şedinţei extraordinare Consiliului Local comuna 
Ozun din data de 17 februarie 2021 

 
Încheiat astăzi, 17 februarie 2021, 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. 14/2021. 
 Din condica de prezenţă a consilierilor reiese faptul că, din 13 consilieri, ce compun 
Consiliul local sunt prezenţi: Szabó Anna - Mária, Lokodi Ana, Ráduly Zsolt-József, Németh 
Ioan, Bordás Csaba-Lajos, Bölöni Sándor, Molnár András, Zátyi Tibor, Horváth Zita, Kovács 
Ferenc, Kloos Paula, Vrăncean Alexandru, delegatul sătesc Kovács Zsombor, lipsește D-na 
Bordás Éva. 
 Din partea executivului sunt prezenți primarul comunei Ozun, Dl. lect. univ. dr. Ráduly 
István, secretarul general U.A.T. Ozun Bartalis Fruzsina și Dl. Ördög László, polițist local. 
 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 17.02.2021. 
 2. - Aprobarea Procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei 
Ozun din data de 05.02.2021. 
 3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de 
garanție nr.787/12.10.2017 emisă de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru 
Întreprinderi Mici şi Mijlocii SA.–IFN, 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. 
 4. –PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea utilizării excedentului anilor 
precedenți, în anul 2021, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă ale secțiunii de 
dezvoltare și modificarea programului provizoriu de investiții pe anul 2021. 
 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 un punct pe ordinea de zi, la Diverse, 
care constă în acordarea unui ajutor de urgență familiei d-lui Pal Pavel, în vederea refacerii 
locuinței distruse în urma unui incendiu. 

 Punctul I de pe ordinea de zi: se aprobă ordinea de zi conform proiectului anexat la 
Dispoziția nr. 14/2021. Totodată, se aprobă cu unanimitate de voturi introducerea noului punct 
pe ordinea de zi, propus 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 05.02.2021. 
 
 Punctul III de pe ordinea de zi: Dl. Bölöni Sándor citeşte proiectul de hotărâre, referatul 
de aprobare, raportul de specialitate, avizele şi dă cuvântul D-lui Primar, iniţiatorului proiectului 
de hotărâre. 
 Dl. Primar relatează că, în vederea finalizării investiției “Restaurarea și conservarea 
clădirii fostei biblioteci (Conacul Pünkösti) din comuna Ozun”, finanțat în cadrul submăsurii 7.6. 
al P.N.D.R. 2014-2020, prin Contractul de finanțare nr.C0760PN00011671500009 din 
05.09.2017, încheiat cu Agenția pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, s-a solicitat de la A.F.I.R. 
prelungirea duratei de execuție cu încă 1 an, până la data de 05.05.2022. În vederea obținerii 
prelungirii de către A.F.I.R., este necesar prelungirea scrisorii de garanție sus menționată.
 Totodată, specifică faptul că, termenul de execuție la investiția sus menționată este până 
în martie, dată la care nu se pot finaliza lucrările, însă până în luna iunie 2021, acestea trebuie 
terminate. 
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de 
voturi. Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 20/2021. 
  
 Punctul IV de pe ordinea de zi: Dl. Bölöni Sándor 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, din excedentul anilor precedenți trebuie să utilizăm suma de 
43.000 lei pentrudrum comunal DC16A între DN11 (Sântionlunca) - DC16 în comuna Ozun, 
proiect tehnic, asistență tehnică și suma de 50.000 lei pentru Conacul Pünkösti. Totodată, își 
reamintește consilierilor locali faptul că, în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Local în 
data de 16.11.2020, acestea au aprobat modificarea acoperișului conacului, în felul în care să fie 
posibilă expunerea obiectivelor de artă.  
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de 
voturi. Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 21/2021. 
 
 Punctul D1 de pe ordinea de zi: Dl. Bölöni Sándor citeşte proiectul de hotărâre, referatul 
de aprobare, raportul de specialitate, avizele şi dă cuvântul D-lui Primar, iniţiatorului proiectului 
de hotărâre. 
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 Dl. Primar relatează incendiul petrecut în data de 13.02.2021, la locuința familiei d-lui 
Pal Pavel din localitateaMăgherușnr. 87, județul Covasna, în urma căruiaa fost arsă toată casa. 
Familia din punct de vedere financiar nu stă bine, bărbatul are pensie de invaliditate în sumă de 
800 lei, femeia nu realizează venituri, iar fiul acestora este angajat la o societate. La momentul 
de față familia este cazată la fosta școală din localitatea Măgheruș.  
 Dl. Primar solicită acrodul consilierilor locali ca familia să stea temporar în școala din 
localitatea Măgheruș. Consilieri votează cu unanimitate de voturi. 
 În continuare, Dl. Primar relatează alte cauze de incendiu, la familia Barbu a fost aprobat 
suma de 1.500 lei, iar în anul trecut la familiile Zoltán și Ambrus câte 1.000 lei, însă în aceste 
cazuri nu a fost distrusă toată casa. Prin urmare, propune să fie aprobată suma de 5.000 lei. 
 Dl. Kovács Zsombor-József menționează că, familia Pal nu deține în proprietate alte 
imobile casă sau teren, iar casa distrusă în urma incendiului a fost renovată acum 5 ani. 
 Dl. Primar solicită de la D-na Viceprimar să i-a legătura cu preotul din localitate în 
vederea obținerii materialelor de construcții: bârne și lemn. 
 În continuare, Dl. Primar menționează că, modifică propunerea în ceea ce privește 
valoarea ajutorului de urgență la suma de 4.000 lei și îl întreabă pe consilieri locali dacă mai au 
și alte propuneri? 
 D-na Horváth Zita propune suma de 5.000 lei, iar D-na Lokodi Ana 4.000 lei. Totodată, 
propune consilierilor locali, cine dorește, să contribuie cu suma de 50 lei. Dl Primar este de acord 
cu propunerea dnei Lokodi și solicită ca Dna Viceprimar să strângă donațiile și acordă și el 50 
RON.   
 D-na Kloos Paula specifică că, va lua legătura cu Crucea Roșie din Municipiul Sfântu 
Gheorghe,  în vederea obținerii unui sprijin pentru familia Pal. 
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de 
voturi acordarea unui ajutor de urgență pentru familia d-lui Pal Pavel, în sumă de 4.000 lei. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 22/2021. 
 
 Punctul V și VI de pe ordinea de zi: 
 1.D-ul Primar prezintă adresa Poliției Locale Ozun, în legătură cu capturarea cânilor 
vagabonzi și includerea valoarea acestuia în bugetul local. Dl. Primar specifică că, în cazul în 
care capturăm noi câni trebuie să plătim pentru fiecare animal suma de 80 lei iar dacă acestea 
sunt prinse de către S.C. Tega S.A. atunci 160 lei. Totodată, Primăria comunei Ozun oferă sprijin 
în transportarea cânilor, dacă locuitori fac demersuri ca să prindă pe acestea. În cazul în care 
locuitori dau drumul sau dau mâncare cânilor, atunci acestea trebuie amendate de către Poliția 
Locală Ozun. 
 2. Dl. Primar relatează Hotărârea nr. 1071/2020 pronunțată de Tribunalul Covasna, în 
dosarul nr.402/119/2020, în legătură cu decizia de impunere a taxei nerezidențiale pentru clădiri, 
intentată de către Dl. Kovács Ferenc. Conform Sentinței, reclamantul Kovács Ferenc trebuie să 
achite impozitul calculat. Hotărâre care se poate ataca cu recurs. Dl. Primar îi pune în vedere Dl. 
Kovács Ferenc că toate lumea, fără excepție trebuie să plătească impozitele și taxele stabilite prin 
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HCL, iar această Sentință reflectă clar că consilierul local Kovacs Ferenc, împreună cu soția 
Kloos Paula, cine la fel este consilier local al comunei Ozun, ambele din partea PNL, chiar dacă 
ne reclamă la Instanță, nu pot să se sustragă de la plata impozitului stabilit conform Codului 
fiscal. Nimeni nu poate să fie mai presus de lege, afirmă primarul. 
 Totodată, precizează că, va fi trimisă o adresă în cursul săptămâni către agenți economici 
care desfășoară activitatea comercială fără a deține autorizație de funcționare, ca să reînnoiască 
pe aceasta sau să facă demersuri ca să obțină una. În cazul în care nu se conformează, aceștia vor 
fi amendați de către Poliția Locală Ozun și va fi suspendată activitatea, iar veniturile realizate 
după suspendare va constitui venit la bugetul central. 
 3. Dl. Vrâncean Alexandru întreabă despre grădinița care urmează să fie edificată în 
localitatea Ozun. 
 Dl. Primar explică faptul că, studiul de fezabilitate era făcut în anul 2016, însă acesta nu 
mai este relevant fiindcă au fost modificării la salariile minime pentru persoanele care lucrează în 
construcții. Investiția a fost pusă la licitația a 4-oară și o să fie și a 5-a, doar nu sunt bani 
suficienți. A fost efectuat un sondaj printre părinți din care a rezultat că, 80% din acestea nu sunt 
de acord ca grădinița să fie în str. Sporturilor, vor mai aproape, în centru. La momentul de față se 
lucrează la clădirea Parohiei reformate unde este situată veghea grădiniță, din fonduri obținute 
din partea statului maghiar de către directoarea școlii au fost începute renovările. 
 4. Dl. Ördög László propune ca indicatoarele de circulație care interzic intrarea 
autovehiculelor mai grele de cât 20 tone, amplasate pe str. Jókai Mór să fie mutată de la 
încapătul străzii în dreptul intrării în curtea fostei Com-cereal, respectiv la intersecția străzii 
Jokai cu strada Gării. Consilieri locali votează cu unanimitate de voturi mutarea indicatorilor de 
circulație. Răspunde dna. Viceprimar.  
 5. Dl. Primar întreabă pe Dl. Ördög László dacă Poliția Locală Ozun a verificat starea 
coșurilor de gunoi și dacă acestea sunt golite? În cazul în se impune să fie aplicat amendă pentru 
cei care nu se conformează, precizează Dl. Primar. 
 Dl. Ördög László răspunde că starea acestora este monitorizată și sunt golite. 
 6. Dl. Primar atrage atenția consilierilor locali că este responsabilitatea locuitorilor 
Comunei Ozun să dezăpezească trotuarele în fața caselor/imobilelor, iar în caz contrar trebuie 
anunțat Poliția Locală Ozun. 
 Preşedintele de şedinţă, întreabă dacă mai sunt şi alte subiecte de dezbătut, care nu suferă 
amânare, nefiind, declară şedinţa încheiată. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ        SECRETARGENERAL 
        BÖLÖNI SÁNDOR       BARTALIS FRUZSINA 

 


