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PROCES-VERBAL  
 

privind desfăşurarea şedinţei extraordinare Consiliului Local Comuna 
Ozun din data de 12 aprilie 2021 

 
 Încheiat azi, 12 aprilie 2021, la sediul Primăriei comunei Ozun, cu ocazia ședinței 
extraordinare a Consiliului Local al comunei Ozun, la care sunt prezenţi 13 membri și delegatul 
sătesc dl. Kovács Zsombor. 
 Convocarea Consiliului Local al comunei Ozun s-a făcut în conformitate cu prevederile art. 
133 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, prin Dispoziţia emisă de primarul comunei Ozun nr. 51/2021.  
 La şedinţă participă, conform legii: Szabó Anna - Mária viceprimarul comunei Ozun, 
Bartalis Fruzsina secretarul general al comunei Ozun. Totodată, este prezent și polițist local dl. 
Ördög László. 
 D-na viceprimar salută pe consilieri locali și pe invitați dl. prefect Ráduly István și dl. 
subprefect Dulányi - Balogh Szilárd, care vor participa la ședința de ziua de azi. 
 În continuare, ședinţa 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 12.04.2021. 
 2. - Aprobarea Procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al comunei 
Ozun din data de 29.03.2021. 
 3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului general al comunei Ozun și al 
programului de investiții publice pe anul 2021. 
 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 1, 2, 3, 4. 
 4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea programului anual de achiziții publice, 
pe anul 2021. 
 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 1, 2. 
 5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului și numărului unor burse 
acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat, la nivelul Comunei Ozun, în anul școlar 
2020-2021, semestrul al II-lea.  
 Iniţiator: Viceprimarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 2, 3. 
 6. - Întrebări. Interpelări. 
 7. - Diverse. 
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 D-na viceprimar relatează faptul că, dorește să propună un punct pe ordinea de zi, la Diverse, 
care constă în mandatarea dânsei, ca reprezentant legal al contractelor de finanțare aflate în 
implementare, semnate între Comuna Ozun și Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. 

 Punctul I de pe ordinea de zi: se aprobă ordinea de zi conform proiectului anexat la 
Dispoziția nr. 51/2021. Totodată, se aprobă cu unanimitate de voturi introducerea noului punct pe 
ordinea de zi, propus de D-na viceprimar. 

 Punctul II de pe ordinea de zi: se aprobă Procesul-verbal al ședinței extraordinare a 
Consiliului Local al comunei Ozun din data de 29.03.2021. 

 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-nei viceprimar. 
 D-na viceprimar citește consilierilor locali invitația trimisă de către secretarul general dl. 
prefect și precizează faptul că, dânsul va prezenta proiectul de hotărâre. 
 Dl. prefect salută pe cei prezenți și specifică că, datorită faptului că, împreună cu d-na 
Bordás Enikő, șef contabil au întocmit Proiectul de buget pentru anul 2021, el va prezenta pe 
aceasta.    
 Dl. prefect relatează faptul că, totalul veniturilor în bugetul local pentru anul 2021 este 
11.089.237  lei, din care: venituri proprii – din bugetul local total: 1.539.000 lei (taxe și impozite 
încasat în procent de 80%); cote defalcate din impozitul de venit: 904.000 lei; sume alocate din cote 
defalcate: 720.000 lei, sume defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate: 829.170 lei; sume 
defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local: 1.981.000 lei; cota de 6% la dispoziția 
Consiliului Județean Covasna: 1.000.000 lei; excedent utilizat: 2.953.732 lei, subvenționare încălzire 
locuință cu lemne: 15.000 lei și finanțare subprogram modernizare sat românesc: 1.147.335 lei. În 
continuare, dl. prefect prezintă pe larg cheltuielile, împărțit pe capitole/subcapitole. 
 Totodată, precizează faptul că, investițiile “Modernizare străzi în comuna Ozun, judeţul 
Covasna” și “Modernizarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă în comuna Ozun, județul 
Covasna”, trebuie intabulate în cartea funciară, după cum solicită A.F.I.R – ul, altfel finanțarea 
primită pentru cele două proiecte se restituie. 
 În continuare, dl. prefect precizează faptul că, în anul aceasta sunt mai multe fonduri alocate 
față de anii precedenți.   
 D-na Lokodi Ana întreabă dacă au fost ofertanți la licitația pentru construirea grădiniței?    
 Dl. prefect răspunde că, da au fost 3 ofertanți și ofertele le consideră bune.  
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 36/2021. 
  
 Dl. prefect mulțumește atenția consilierilor locali și părăsește sala, împreună că dl. 
subprefect.  
  
 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-nei viceprimar. 
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 D-na viceprimar a prezentat pe scurt programul anual al achiziţiilor publice pe anul 2021 și 
programul de investiții publice pe anul 2021, totodată l-a întrebat pe consilieri locali dacă au 
întrebări sau observații legate de acestea. 
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 37/2021. 
 
 Punctul V de pe ordinea de zi: dl. Bölöni Sándor citeşte proiectul de hotărâre, referatul de 
aprobare, raportul de specialitate, avizele şi dă cuvântul d-nei viceprimar, iniţiatorului proiectului de 
hotărâre. 
 D-na viceprimar relatează faptul că, elevii din învățământul preuniversitar de stat pot 
beneficia de patru tipuri de burse și anume: de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social, 
iar cuantumul acestora nu poate fi mai mică de 100 de lei, conform H.G. nr. 1064/2020. 
 D-na Lokodi Ana întreabă dacă cuantumul burselor este inclusă în buget? 
 D-na viceprimar răspunde că, da este inclus în buget. 
 D-ul Zátyi Tibor menționează faptul că, bursele se pot cumula, o persoană poate să 
beneficieze de două. 
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 38/2021. 
 
 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-nei viceprimar, iniţiatorului proiectului de 
hotărâre. 
 D-na viceprimar relatează faptul că, pentru contractele aflate în împlementare și semnate 
între Comuna Ozun și A.F.I.R., trebuie repezentant legal, având în vedere faptul că, dl. primar nu 
mai poate să fie, fiind numit în funcția de prefect. Prin urmare, este necesar desemnarea unui nou 
reprezentant. 
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 39/2021. 
 
 Punctul V și VII de pe ordinea de zi: 
 1. D-na viceprimar prezintă adresa primită de la Mădălina Dan, consilier juridic superior de 
la Biroul Contracte Proiecte - AM P.O.I.M, din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor 
Europene, în legătură cu demararea etapei precontractuale a proiectului „Înființarea rețelei 
inteligente de distribuție a gazelor naturale, branșamente și alimentare cu gaze naturale în comuna 
Ozun, județul Covasna”, precum și actele necesare care trebuie depuse/transmise. 
 2. D-na viceprimar prezintă adresa Insituției Prefectului - Județul Covasna, în legătură cu 
verificarea unităților de învățământ de pe raza județului Covasna, în scopul prevenirii și combaterii 
infracționalității specifice și luarea măsurilor în vederea creșterii siguranței în unitățile de 
învățământ, prin alocarea resurselor financiare din bugetul local necesare remedierii deficiențelor 
constatate la instituțiile de învățământ. 
 3. D-na viceprimar prezintă adresa Inspectoratului de Poliție Județean Covasna - Biroul 
Siguranța Școlară, prin care ne aduc la cunoștiință asupra faptului că, în perioada 09.11.2021 -
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14.02.2021, polițiștii din cadrul I.P.J. Covasna au efectuat verificări la unitățile de învățământ de pe 
raza județului Covasna, în scopul prevenirii și combaterii infracționalității specifice. 
 4. D-na viceprimar prezintă adresa dl. Ráduly István, prin care ne înștiințează asupra faptului 
că, începând din data de 06 aprilie 2021, nu mai poate să îndeplinească atribuțiile de primar al 
comunei Ozun, deoarece a fost numit în funcția de prefect al Județului Covasna.   
 5. D-na viceprimar prezintă Raportul privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor 
dispuse prin Decizia nr. 21/15.09.2020 și Decizia nr. 21/1/07.04.2021 de prelungire a termenului 
pentru realizarea măsurilor nr. 4 și 6 dispuse prin Decizia nr. 21/15.09.2020, până la data 
30.09.2021, a Curții de Conturi a României - Camera de Conturi Covasna. 
 6. D-na viceprimar prezintă adresa Insituției Prefectului - Județul Covasna, în legătură cu 
bursele de școlare acordate pentru anul școlar 2020-2021. 
 7. D-na viceprimar relatează adresa Consiliului Județean Covasna, prin care ne solicită să 
transmitem la Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității datele de identificare și 
declarația pe propria răspundere cu privire la activitatea de lucrător sau colaborator al securității ale 
consilierilor locali, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 24/2008 privind accesul la propriu 
dosar și deconspirarea Securității. Consilieri locali sunt de acord în unanimitate cu trasmiterea 
datelor de identificare și au completat declarațiile. 
 8. D-na viceprimar prezintă Hotărârea nr. 42/2021 a Consiliului Județean Covasna cu privire 
la repartizarea pe unități administrativ- teritoriale a cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se 
încasa la bugetul de stat în limita sumei de 27.134 mii lei, reprezentând fond la dispoziția 
Consiliului Județean Covasna. Comuna Ozun va beneficia de suma de 1.000 mii lei pentru 
susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea programelor de infrastructură care 
necesită cofinanțare locală. 
 9. D-na viceprimar prezintă cerera d-lui Gergely Győző, domiciliat în localitatea Ozun nr. 
599 (Deruba), prin care solicită rezilierea Contractului de concesiune nr. 6118/2017, deoarece s-a 
mutat din imobil. Consilieri locali sunt de acord în unanimitate cu rezilierea contractului.    
 10. D-na viceprimar prezintă adresa/cererea Școli Gimnaziale "Tatrangi Sándor" din 
localitatea Ozun, cu privire la nevoile unității pentru anul bugetar 2021. 
 11. D-na Horváth Zita, întreabă când va fi apă potabilă în localitatea Bicfalău? D-na 
viceprimar răspunde că, întăi trebuie încheiat contract cu furnizorul S.C. Gosp-Com. S.A., care vor 
deplasa personal în acest sens.  
 12. D-ul Németh Ioan atrage atenția asupra faptului că, în satul Lisnău aparatura locului de 
joacă sunt deteriorate și trebuie reparate. D-na viceprimar specifică că, va lua măsuri în acest sens.  
 13. D-ul Ráduly Zsolt- József, specifică faptul că, în Casa mortuară din localitatea Ozun este 
curent și ar trebuie găsit o soluție pentu remedierea acestuia. D-na viceprimar menționează că, s-a 
găndit la grad viu sau la o altă soluție. 
 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 


