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PROCES-VERBAL 
 

privind desfăşurarea şedinţei extraordinare Consiliului Local Comuna 
Ozun din data de 17 mai 2021 

 
 Încheiat azi, 17 mai 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 viceprimarul comunei Ozun nr. 76/2021.  
 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. 
 Se trece la alegerea preşedintelui de şedinţă, conform art. 123 din O.U.G nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, pe o perioadă de 3 luni, consilieri 
locali prezenţi aleg pe dl. Molnár András, cu unanimitate de voturi. 
 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 17.05.2021. 
 2. - Aprobarea Procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Ozun 
din data de 29.04.2021. 
 3. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea modificării H.C.L. nr. 78/2020 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”, cu modificările și completările ulterioare. 
 Iniţiator: Viceprimarul comunei Ozun 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 1, 2. 
 4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind disponibilitatea terenurilor necesare în vederea 
realizării obiectivului de investiție „Înființarea rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale, 
branșamente și alimentare cu gaze naturale în comuna Ozun, județul Covasna”. 
 Iniţiator: Viceprimarul comunei Ozun 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 1, 2. 
 5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației de atribuire a contractului 
de execuție lucrări pentru investiția „Reabilitare și modernizare cămin cultural – satul Lisnău 
(Ozun)”, precum aprobarea aplicării procedurii simplificate, varianta online și desemnarea Comisiei 
de evaluare și a experților cooptați. 
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 Iniţiator: Viceprimarul comunei Ozun 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 1, 2. 
 6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației de atribuire a contractului 
de execuție lucrări pentru investiția „Eficientizarea și modernizarea iluminatului public, comuna 
Ozun, județul Covasna”, precum aprobarea aplicării procedurii simplificate, varianta online și 
desemnarea Comisiei de evaluare și a expertului cooptat. 
 Iniţiator: Viceprimarul comunei Ozun 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 1, 2. 
 7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acceptarea donației autobuzului tip Volkswagen 
Transporter oferit de către localitatea înfrățită „Fácánkert”, Ungaria, în favoarea comunei Ozun. 
 Iniţiator: Viceprimarul comunei Ozun 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 2. 
 8. - Întrebări. Interpelări. 
 9. - Diverse. 
  
 Punctul I de pe ordinea de zi: se aprobă ordinea de zi conform proiectului anexat la 
Dispoziția nr. 76/2021.  
  
 Punctul II de pe ordinea de zi: se aprobă Procesul-verbal al ședinței extraordinare a 
Consiliului Local al comunei Ozun din data de 29.04.2021. 
 
 Punctul III de pe ordinea de zi: dl. Molnár András 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, în urma recalculării devizului general se modifică  
indicatorii tehnico-economici aferenți proiectului „Înființarea rețelei inteligente de distribuție a 
gazelor naturale, branșamente și alimentare cu gaze naturale în comuna Ozun, județul Covasna” și 
prin urma este necesar adoptarea prezentului proiect de hotărâre. 
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 48/2021. 
 
 Punctul IV de pe ordinea de zi: dl. Molnár András 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, proiectantul a elaborat traseul conductelor de gaze și a 
căminelor de vane la investiția „Înființarea rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale, 
branșamente și alimentare cu gaze naturale în comuna Ozun, județul Covasna”. Acestea trebuie 
amplasate pe domeniu public, în caz contrar este necesar acordul proprietarului terenului. 
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 49/2021. 
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 Punctul V de pe ordinea de zi: dl. Molnár András 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, la investiția „Reabilitare și modernizare cămin cultural – 
satul Lisnău (Ozun)” trebuie numită comisia de evaluare a ofertelor și experții cooptați în vederea 
atribuirii contractului de execuție lucrări. 
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 50/2021. 
 
 Punctul VI de pe ordinea de zi: dl. Molnár András citeşte proiectul de hotărâre, referatul de 
aprobare, raportul de specialitate, avizele şi dă cuvântul d-nei viceprimar, iniţiatorului proiectului de 
hotărâre. 
 D-na viceprimar menționează faptul că, și în acest caz este vorba de numirea comisiei de 
evaluare a ofertelor și a expertului cooptat la investiția „Eficientizarea și modernizarea iluminatului 
public, comuna Ozun, județul Covasna” în vederea atribuirii contractului de execuție lucrări. 
 D-ul Kovács Ferenc întreabă dacă existe firme care vor să încheie contracte? 
 D-na viceprimar răspunde că acestea vor fi contractante de pe S.E.A.P. 
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 51/2021. 
  
 Punctul VII de pe ordinea de zi: dl. Molnár András 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, localitatea înfrățită al satului Sântionlunca (Comuna 
Ozun), "Fácánkert" din Ungaria, dorește să doneze comunei Ozun un autobuz tip Volkswagen 
Transporter.  
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 52/2021. 
 
 Punctul VIII și IX de pe ordinea de zi: 
 1. D-na viceprimar prezintă adresa primită de la Instituția Prefectului - Județul Covasna, prin 
care ne comunică numărul de persoane afectate cu noul coronavirus Sars-CoV-2/Rata de incidență la 
nivelul U.A.T în data de 13.05.2021 și precizează că, starea de alertă a fost prelungită cu încă 30 de 
zile. 
 2. D-na viceprimar prezintă adresa primită de la Instituția Prefectului - Județul Covasna, în 
legătură cu interzicerea comerțului ambulant cu păsări pe o perioadă de 30 de zile și totodată 
suspendarea activitățile comerciale cu păsări vii tot pe o perioadă de 30 de zile, în toate localitățile 
de pe teritoriul României, datorită răspândirii virusului influenței aviare (gripei aviare) subtipul 
H5N8.  
 3. D-na viceprimar prezintă adresa primită de la Instituția Prefectului - Județul Covasna, prin 
care ne transmit adresa Consiliului Tineretului din România, în legătură cu necesitatea alocării 
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fondurilor pentru activități tineret, potrivit Legii nr. 350/2006 a tinerilor, cu modificările și  
completările ulterioare, din bugetul local. 
 Totodată, d-na viceprimar precizează faptul că, dacă situația epidemiologică creată de 
COVID-19 permite va fi publicată anunțul cu privire la proiectele nerambursabile, în cadrul cărora 
tinerii pot primi fonduri pentru activitățile specifice.    
 4. D-na viceprimar prezintă cererea/adresa d-lui Finta Tihamér, proprietarul magazinului 
Fishmania, prin care printre altele solicită sprijinul Primăriei comunei Ozun în vederea curățarea și 
adunarea deșeurilor menajere acumulate/strânse lângă lacuri. 
 D-na Lokodi Ana și d-ul Zátyi Tibor consideră o idee bună. 
 D-na viceprimar specifică că este problemă cu gunoiul strâns pe care noi trebuie să 
transportăm la firma de salubritate S.C. Tega S.A. și să plătim pentru aceasta. 
 Consilieri locali sunt de acord cu transportarea deșeurilor colectate de către voluntari la S.C. 
Tega S.A. 
 5. D-na viceprimar prezintă oferta de catering a d-nei Gáspár Timea, care în cadrul derulării 
proiectului „mese calde” oferă o masă caldă cu 20 de lei și livrează la domiciliu. Totodată, specifică 
faptul că, proiectul are termen de derulare un an și este exploatat numai în procent de 70%.  
 D-ul Zátyi Tibor întreabă dacă știm cine sunt beneficiarii programului? 
 D-na viceprimar răspunde că da știm, avem bază de date cu aceștea. 
 D-na Lokodi Ana menționează că, consideră o inițiere bună și ea a ajutat unii dintre locuitori 
comunei Ozun. 
 6. D-ul Zátyi Tibor atrage atenția asupra faptului că, unii locuitori al satului Bicfalău fac 
mizerie în curtea școli și ar trebui amplasate mai multe coșuri de gunoi.  
 D-na viceprimar îl roagă pe dl. Ördög László să verifice zona mai des și să dea avertizment 
persoanelor care fac mizerie.  
 7. Dl. Németh Ioan precizează că este nevoie de pietriș pe str. Pét din localitatea Lisnău, 
fiindcă aceasta este în stare foarte degradată.    
 D-na viceprimar asigură că, va remedia situația. 
 8. D-na viceprimar menționează faptul că, în localitățiile Lisnău și Bicfalău se vor deplasa 
reprezentanții firmei S.C. Gosp-Com S.A.-Sfântu Gheorghe, în vederea încheierii contractelor de 
furnizare a apei potabile. 
 Totodată, specifică faptul că, este în derulare și recensământul general agricol. 
 9. D-na Kloos Paula relatează problema unui câine vagabond care amenință, atacă oameni și 
este foarte periculos. Fiind o reclamație în acest sens și din partea d-nei Rapó Ibolya. 
 D-na viceprimar specifică faptul că, va solicita capturarea câinelui de la reprezentanții firmei 
S.C. Tega S.A.  
 Preşedintele de şedinţă, întreabă dacă mai sunt şi alte subiecte de dezbătut, care nu suferă 
amânare, nefiind, declară şedinţa încheiată. 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ        SECRETARGENERAL 
             MOLNÁR ANDRÁS                          BARTALIS FRUZSINA 
 


