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PROCES-VERBAL 
 

privind desfăşurarea şedinţei extraordinare Consiliului Local Comuna 
Ozun din data de 14 iunie 2021 

 
 Încheiat azi, 14 iunie 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. 91/2021.  
 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. 
 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 14.06.2021. 
 2. - Aprobarea Procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al comunei 
Ozun din data de 17.05.2021. 
 3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului de contract de prestări servicii 
având ca obiect îndepărtarea/relocarea/recoltarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică din 
perimetrul intravilan al comunei Ozun. 
 Iniţiator: Viceprimarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 2, 3. 
 4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al comunei Ozun pe 
anul 2021. 
 Iniţiator: Viceprimarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 2. 
 5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului 
bugetar pentru trimestrul I anul 2021 al comunei Ozun. 
 Iniţiator: Viceprimarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 2. 
 6. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L. nr. 26/2020 privind aprobarea 
indicatorilor tehnico - economici şi a devizului general pentru investiţia „Modernizare drum 

comunal DC16A între DN11 (Sântionlunca) – DC16 în comuna Ozun, judeţul Covasna ”. 
 Iniţiator: Viceprimarul comunei Ozun 
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 Avizare: Comisia de specialitate nr. 1, 2. 
 7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației de atribuire a contractului 
de execuție lucrări pentru investiția „Modernizare drum comunal DC16A între DN11 

(Sântionlunca) – DC16 în comuna Ozun, judeţul Covasna”, precum aprobarea aplicării procedurii 
simplificate, varianta online și desemnarea Comisiei de evaluare și a experților cooptați. 
 Iniţiator: Viceprimarul comunei Ozun 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 1. 
 8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înființarea Serviciului de iluminat public în 
Comuna Ozun. 
 Iniţiator: Viceprimarul comunei Ozun 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 1, 2. 
 9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării și completării Statutului 
reactualizat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Agrosic Közösségek Közti Társulás”.  
 Iniţiator: Viceprimarul comunei Ozun 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 1, 2. 
 10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării și completării Statutului 
reactualizat al Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna. 
 Iniţiator: Viceprimarul comunei Ozun 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 1, 2. 
 11. - Întrebări. Interpelări. 
 12. - Diverse. 
 
 Punctul I de pe ordinea de zi: se aprobă ordinea de zi conform proiectului anexat la 
Dispoziția nr. 91/2021.  
  
 Punctul II de pe ordinea de zi: se aprobă Procesul-verbal al ședinței extraordinare a 
Consiliului Local al comunei Ozun din data de 17.05.2021. 
 
 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 că, datorită răspândirii pagubelor produse de animale sălbatice în 
intravilanul comunei Ozun este necesar încheierea unor contracte de prestări servicii în vederea 
îndepărtarea/relocarea/recoltarea exemplarelor de faună sălbatică. Totodată, specifică faptul că, vor 
fi încheiate două contracte, cu două asociații de vânători aflate în zonă.  
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 54/2021. 
 
 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.  
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 D-na viceprimar prezintă necesitatea rectificării bugetului general al comunei Ozun și 
precizează că, fondul primit de la A.F.I.R. va fi alocat la bugetul proiectul „Înființarea rețelei 
inteligente de distribuție a gazelor naturale, branșamente și alimentare cu gaze naturale în comuna 
Ozun, județul Covasna”, iar sumele achitate pentru amenajamentul pastoral va constitui fond de 
rezervă. 
 D-ul Vrâncean Alexandru întreabă în ce constă amenajamentul pastoral? 
 D-na viceprimar răspunde că, amenajamentul pastoral este documentația care cuprinde 
măsurile tehnice, organizatorice și economice necesare ameliorării și exploatării pajiștilor., 
documentație care a fost achiziționată la vremea respectivă de către Primăria comunei Ozun pentru 
beneficiarii persoane fizice și juridice, însă Curtea de Conturi al României - Camera de Conturi, în 
urma controlului, a lăsat ca măsură recuperarea sumelor achitate, în bugetul local.   
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 55/2021. 
  
 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, în lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul 
expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au 
obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către consiliu local, execuţia 
bugetelor întocmite pe cele două secţiuni. Totodată, menționează consilierilor locali dacă au 
întrebări în legătură cu încheierea exerciţiului bugetar să se adreseze d-nei șef contabil Bordás 
Enikő.  
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 56/2021. 
  
 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 prezintă devizul general și indicatori tehnico-economici aferenți investiției 
„Modernizare drum comunal DC16A între DN11 (Sântionlunca) - DC16 comuna Ozun, județul 
Covasna”, în faza D.T.A.C. Totodată, menționează faptul că, cheltuielile neeligibile a proiectului, 
finanțate din bugetul local al comunei Ozun, se modifică la valoarea de 437.726,00 lei, față de 
466.053,00 lei. 
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 57/2021. 
  
 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. 
 explică faptul că, la investiția „Modernizare drum comunal DC16A între DN11 
(Sântionlunca) - DC16 comuna Ozun, județul Covasna”, trebuie aprobată documentația de atribuire 
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a contractului de execuție lucrări, precum aprobarea aplicării procedurii simplificate, varianta 
online, desemnarea Comisiei de evaluare și a experților cooptați. După aceasta documentația poate fi 
pusă pe S.E.A.P. în vederea contractării executantului.  
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 58/2021. 
 
 Punctul VIII 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, pentru proiectul „Eficientizarea și modernizarea 
iluminatului public, comuna Ozun, județul Covasna” trebuie depusă prima decontare în cadrul 
contractului de finanțare cu Administrația Fondului pentru Mediu și prin urmare este necesar 
adoptarea prezentului proiect de hotărâre. 
 D-ul Németh Ioan își exprimă mulțumirea față de firma ELCO S.A. care se ocupă cu 
funcționalitatea instalațiilor electrice, acestea au venit de fiecare dată când a fost depusă o sesizare 
sau a existat o reclamație.  
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 59/2021. 
 
 Punctul IX 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, în urma intrării în vigoare a O.U.G. nr. 57/2019, cu 
modificările și completările ulterioare, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Agrosic 
Közösségek Közti Társulás”, nu și-a inițiat modificarea Statutului asociației. 
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 60/2021. 
 
 Punctul X 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, Municipiul Sfântu Gheorghe dorește să adere ca membru  
al Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna, astfel trebuie modificat și completat 
Statutul asociației.  
 Dl. Ráduly Zsolt-József se abține de la votare, având în vedere că, lucrează la asociația sus 
menționată, restul consilierilor locali votează proiectul de hotărâre cu unanimitate de voturi. Astfel, 
se adoptă Hotărârea nr. 61/2021. 
 
 Punctul XI și XII de pe ordinea de zi: 
 1. D-na viceprimar prezintă adresa primită de la d-ul Finta Tihamér, care invită pe locuitori 
comunei Ozun să participe la curățarea lacurilor din satele Ozun și Sântionlunca. În satul 
Sântionlunca aceasta operațiune a fost de realizată, precizează d-na viceprimar. 
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 2. D-na viceprimar prezintă cererea d-lui Dészpa Géza, domiciliat în Comuna Ozun, care 
solicită prelungirea contractului de închiriere a clădirii fostului abator. Consilieri locali sunt de acord 
cu prelungirea contractului de închiriere cu un an.  
 3. Dl. Bordás Csaba Lajos și d-ul Kovács Zsombor solicită pietriș.  
 4. D-ul Vrâncean Alexandru specifică faptul că, o clasă din clădirea fostei școli a localități 
Lunca Ozunului este inundată din cauza ploilor torențiale. 
 D-na viceprimar menționează că, se va ocupa de situațile/nevioile prezentate de către 
consilieri locali. 
 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 
 


