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PROCES-VERBAL 
 

privind desfăşurarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al comuneiOzun  
din data de 22 septembrie 2021 

 
 Încheiat azi, 22 septembrie 2021, la sediul Primăriei comunei Ozun, cu ocazia ședinței 
ordinare a Consiliului Local al comunei Ozun, la care sunt prezenţi 10 membri și delegatul sătesc dl. 
Kovács Zsombor, lipsind: Bordás Éva, Kloos Paula și Kovács Ferenc. 
 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. 145/2021.  
 La şedinţă participă, conform legii: Bordás Enikő primarul 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 ordinare a Consiliului Local al comunei Ozun din data 
de 22.09.2021. 
 2. - Aprobarea Procesului - verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al comunei 
Ozun din data de 08.09.2021. 
 3. -PROIECT DE HOTĂRÂREpentru aprobarea completării H.C.L. nr. 100/2021 privind 
stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2021, cu modificările și completările ulterioare. 
 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 1, 2. 
 4. -PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L. nr. 50/2021 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. 
 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 1, 2. 
 5. -PROIECT DE HOTĂRÂREprivindrectificarea bugetului general al comunei Ozun și 
modificarea Programului de investiţii publice pe anul 2021. 
 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 2. 
 6. -PROIECT DE HOTĂRÂREprivind modificarea Programului anual de achiziții publice, 
aprobat prin H.C.L. nr. 37/2021. 
 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 1, 2. 
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 7. -PROIECT DE HOTĂRÂREprivind aprobarea devizului general actualizat, a devizului 
general pentru lucrările rest de executat, cofinanțarea proiectului și a indicatorilor tehnico-economici 
actualizați al investiției „Modernizare drumuri de interes local în comuna Ozun, județul Covasna”. 
 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 1. 
 8. -PROIECT DE HOTĂRÂREprivind aprobarea devizului general actualizat, a devizului 
general pentru lucrările rest de executat, cofinanțarea proiectului și a indicatorilor tehnico-economici 
actualizați al investiției „Modernizare drum comunal DC16 Km 0+000 - 6+800, Ozun (DJ 103B) – 
Măgheruş (DC 26), comuna Ozun, judeţul Covasna”. 
 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 1. 
 9. PROIECT DE HOTĂRÂREprivind aprobarea devizului general actualizat, a devizului 
general pentru lucrările rest de executat, cofinanțarea proiectului și a indicatorilor tehnico-economici 
actualizați al investiției „Reabilitarea și modernizarea clădirii școlii din localitatea 
Bicfalău,comuna Ozun, județul Covasna”. 
 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 1. 
 10. PROIECT DE HOTĂRÂREprivindîncheierea unui acord de parteneriat cu Fundația 
Creștină Diakonia, pentru implementarea proiectului Centru Educațional/Școală după școală în 
Comuna Ozun. 
 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 2, 3. 
 11. -  Întrebări. Interpelări. 
 12. – Diverse. 
  
 Punctul I de pe ordinea de zi: se aprobă ordinea de zi conform proiectului anexat la 
Dispoziția nr. 145/2021.  
  
 Punctul II de pe ordinea de zi: se aprobă Procesul-verbal al ședinței extraordinare a 
Consiliului Local al comunei Ozun din data de 08.09.2021. 
 
 Punctul III de pe ordinea de zi: dl. Ráduly Zsolt-József citeşte proiectul de hotărâre, 
referatul de aprobare, raportul de specialitate, avizele şi dă cuvântul d-nei primar, 
iniţiatorulproiectului de hotărâre. 
 D-na primar precizează că, este vorba de introducerea a două noi taxe în H.C.L. nr. 100/2020 
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2021, cu modificările și completările 
ulterioare, și anume taxă de refacere a domeniului public în cazul desfacerii asfaltului pe carosabil 
sau a asfaltului pe trotuar. Totodată, menționează că, și în Municipiul Sfântu Gheorghe este stabilită 
o asemenea taxă. Prețul acestuia a fost determinată în urma consultărilor cu firme specializate în 
acest domeniu și a rezultat următoarele valori: pentru tăierea asfaltului pe carosabil: 655 lei/mp. și 
pentru asfaltul pe trotuar: 476 lei/mp. 
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 Taxa de refacere a domeniului public în cazul desfacerii asfaltului pe carosabil sau a 
asfaltului pe trotuar este valabilă pentru toată lumea?, întreabă d-ul Molnár András. 
 D-na primar răspunde că, da este valabil atât pentru persoane fizice cât și pentru persoane 
juridice. În cazul în care persoanele care au cerut desfacerea asfaltului și nu au refăcut, atunci 
primăria trebuie să facă lucrările cu o firmă specializată și pe cheltuiala proprie.    
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 83/2021. 
  
 Punctul IV de pe ordinea de zi: dl. Ráduly Zsolt-József citeşte proiectul de hotărâre, 
referatul de aprobare, raportul de specialitate, avizele şi dă cuvântul d-nei primar, iniţiatorul 
proiectului de hotărâre. 
 D-na primar explică faptul că, devizul general al investiției „Reabilitare și modernizare 
cămin cultural – satul Lisnău (Ozun)” a fost recalculată și urmează să fie aprobată de către A.F.I.R. 
Totodată, precizează că, devizul acestei investiții a fost inițial adoptată prin H.C.L. nr. 50/2021, 
acum trebuie acceptate modificările în vederea pornirii licitației pentru lucrările de către consultant. 
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 84/2021. 
 
 Punctul V de pe ordinea de zi: dl. Ráduly Zsolt-József citeşte proiectul de hotărâre, referatul 
de aprobare, raportul de specialitate, avizele şi dă cuvântul d-nei primar, iniţiatorul proiectului de 
hotărâre. 
 D-na primar precizează că, am încasat 140.000 lei din sume defalcate din TVA si din cote 
din impozitul pe venit, din diferite plăți efectuate in anii precedenți si recuperate in anul curent 
respectiv din diferite impozite si taxe locale s-a încasat suma de 24.480 lei care se va repartiza: 
pentru amenajarea șanțurilor, achiziționarea teren, educație după amiază ținută de către Fundația 
Diakónia, achiziționarea unei autoutilitare, energie electrică, achiziționarea de materiale lemnoase, 
etc. Totodată am primit din Fondul de Intervenții al Guvernului suma de 550.000 lei pentru 
refacerea după inundații a drumurilor comunale DC16 si DC27.  
 D-ul Kovács Zsombor-József menționează că, acoperișul căminului cultural din localitatea 
Măgheruș este în stare avansată de degradare și necesită cât mai urgent renovare. Totodată, 
precizează că, Consiliul Județean Covasna are un proiect în acest sens, în cadrul căruia se 
poatesolicita finanțare în sumă de 20.000 lei, iar contribuția Primăriei are fi 24.000 lei.   
 D-na primar și d-na viceprimar asigură pe d-ul Kovács Zsombor-József că vor lua toate 
măsurile necesare pentru remedierea acoperișului căminului cultural din localitatea Măgheruș. 
 D-na Lokodi Ana întreabă dacă va fi împrejmuită Conacul “Pünkösti”? 
 D-na primar răspunde că da, au fost comandate materialele necesare și lucrarea va fi realizată 
de către muncitorii din cadrul primăriei având în vedere faptul că, oferta de preț primită de la o firmă 
specializată pentru realizarea acestui tip de lucrare este prea mare. 
 D-ul Molnár Andrásîntreabă în ce stadiu este proiectul„Înființarea rețeleiinteligente de 
distribuție a gazelor naturale, branșamente și alimentare cu gaze naturale în comuna Ozun, județul 
Covasna” și dacă avem nevoie de finanțare pentru aceasta? 
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 D-na primar răspunde că, la începutul anului am repartizat bani suficienți pentru acest 
proiect, care ajung și pentru anul aceasta. Totodată, specifică că în ziua de ieri (21.09.2021) s-a 
desfășurat o ședință (U.I.P.)în cadrul căruia a fost discutată printre altele, că documentația pentru 
proiectare și pentru lucrare vor fi scoase la licitație împreună. 
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 85/2021. 
 
 Punctul VIde pe ordinea de zi: dl. Ráduly Zsolt-József citeşte proiectul de hotărâre, referatul 
de aprobare, raportul de specialitate, avizele şi dă cuvântul d-nei primar, iniţiatorul proiectului de 
hotărâre. 
 D-na primar specifică că, cele discutate în urma rectificării bugetare trebuie incluse în 
Programul anual de achiziții publice, prin urmare fiecare dată când se face o rectificare se modifică 
și programul achizițiilor publice. 
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 86/2021. 
 
 Punctul VIIde pe ordinea de zi: dl. Ráduly Zsolt-József citeşte proiectul de hotărâre, 
referatul de aprobare, raportul de specialitate, avizele şi dă cuvântul d-nei primar, iniţiatorul 
proiectului de hotărâre. 
 D-na primar explicăcă, am primit de la M.D.L.P.Ao adresă prin care ne înștiințează despre 
faptul că, apariția O.U.G nr. 93/2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului 
naţional de dezvoltare locală etapa a II-a şi pentru modificarea art. IV alin. (1) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum şi 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice, dă 
posibilitatea beneficiarilorP.N.D.L, etapa II-a, de a trimite o solicitare de finanțare pentru obiectivele 
de investiții pentru care sumele alocate de la bugetul de stat nu sunt suficiente în vederea 
finalizării.Prin urmare, devizulgeneral, cofinanțarea și indicatorii tehnico-economici al investiției 
„Modernizare drumuri de interes local în comuna Ozun, județul Covasna”,au fost recalculați de 
către proiectantul lucrării SC Drumproiect SRL. 
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 87/2021. 
 
 Punctele VII-VIII de pe ordinea de zi: dl. Ráduly Zsolt-József citeşte proiectele de hotărâre, 
referatele de aprobare, rapoartele de specialitate, avizele şi dă cuvântul d-nei primar, iniţiatorul 
proiectelor de hotărâre. 
 D-na primar precizează că, a fost recalculată devizulgeneral, cofinanțarea, 
indicatorilortehnico-economici și pentru investițiile„Modernizare drum comunal DC16 Km 0+000 - 
6+800, Ozun (DJ 103B) – Măgheruş (DC 26), comuna Ozun, judeţul Covasna”, respectiv 
„Reabilitarea și modernizarea clădirii școlii din localitatea Bicfalău,comuna Ozun, județul 
Covasna”, în vederea obținerii fondurilor necesare pentru finalizarea acestora. Totodată,hotărârile 
împreună cu documentațiile aferente urmează să fie depuse până la data de 27.09.2021, la sediul 
M.D.L.P.A, adaugă d-na primar.  
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 Nu sunt obiecții, proiectele de hotărâre se supun la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârile nr. 88/2021 și nr. 89/2021. 
  
 Punctul IX de pe ordinea de zi: dl. Ráduly Zsolt-József citeşte proiectul de hotărâre, 
referatul de aprobare, raportul de specialitate, avizele şi dă cuvântul d-nei primar, iniţiatorului 
proiectului de hotărâre. 
 D-na primar explică faptul că, în urma încheierii acordului de parteneriat cu Fundația 
Creștină Diakónia, 45 de elevi din clasele I–IV ale Școlii Gimnaziale “Tatrangi Sándor”din 
localitatea Ozun, vor beneficia de masă și educație care se va desfășura după orele de curs. Comuna 
Ozun va asigura alimentația (prânzul) fiecărui copil, care este în sumă de 11 lei/zi, iar părinții vor 
contribui la plata salariilor educatoarelor in valoare de77 lei/elev/luna. 
 D-na Lokodi Ana întreabă dacă educatoarele trebuie plătite separat? 
 D-na primar răspunde că, educatoarele vor fi plătite de către părinții copiilor, iar durata 
orelor este de 3 ore pe zi, 4 zile pe săptămână. 
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 90/2021. 
 
 Punctul IX și Xde pe ordinea de zi:  
 1. D-na viceprimar prezintă cererea d-luiPakuciTamás din partea Asociației SZIA- Tineri din 
localitatea Sântionlunca, prin care în cadrul proiectului finanțat de către Consiliul Județean Covasna 
solicită sprijin în vederea achiziționării porturilor populare pentru grupul de dans folk. 
 D-na primar menționează că, va lua legătură cu dl. Jakab István Barna vicepreședintele 
Consiliul Județean Covasna, ca să întreabă dacă prin proiect poate fi sau nu finanțată cererea d-
luiPakuciTamás. Consilieri locali sunt de acord în unanimitate. 
 2. D-na viceprimar prezintă oferta de preț primită de la S.C. Valdek Impex S.R.L în baza 
căruia a fost calculată taxa pentru refacerea domeniului public în cazul desfacerii asfaltului pe 
carosabil sau a asfaltului pe trotuar. 
 3. D-na viceprimar prezintă cererea d-nei Vass Zsuzsánna și a d-nei Szabó Zita de la firma 
Valeo Studio S.R.L din Sfântu Gheorghe, care solicită închirierea unei săli în vederea desfășurării 
activităților educaționale “Vándor Nyelviskola”, din luna octombrie a acestui an până în luna mai a 
anului viitor.  
 D-na primar menționează că, a vorbit cu d-na Szabó Margit,directoarea Școlii Gimnaziale 
“Tatrangi Sándor”, dar aceasta a comunicat că nu are spațiu liber care ar putea fi dat în închiriere. 
 D-na Lokodi Ana întreabă: părinții în ce măsură sunt interesați de aceasta posibilitate? 
 D-na primar răspunde că, deja sunt depuse cereri și părinții din localitate sunt interesați. 
 D-na viceprimar adaugă că, vor fi înființate grupe cu 8 sau 10 elevi și reprezentații firmei 
doresc să continue activitatea și în cazul în care situaţia epidemiologică se agravează.  
 Consilierii locali ajung la concluzia ca să fie dat la dispoziția firmei Valeo Studio S.R.L 
Căminul cultural al localități Ozun, de 2 ori pe săptămână. 
 4. D-na viceprimar prezintă cererea d-lui Sánta Ferenc, domiciliat în satul Măgheruș nr. 
18/A, prin care solicită expunerea obiectelor de artă în clădirea școlii/grădiniței din localitatea 
Măgheruș. 
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 D-ul Kovács Zsombor-József nu consideră o idee bună, având în vedere faptul că, clădirea 
școlii găzduiește ședințele Composesoratului din Măgheruș, precum și alte ședințe, prin urmare sala 
este ocupată. 
 5. D-na viceprimar prezintă cererea d-lui Kányádi Mihály și alții din localitatea 
Sântionlunca, care solicită realizarea unei noi conducte de apă în cimitirul comun din Sântionlunca. 
 D-ul Bordás Csaba-Lajos menționează că în cimitir este puț, numai că este stricată găleata. 
 D-na viceprimar întreabă pe d-ul Ördög László dacă au curățat cimitirul comun din 
Sântionlunca? 
 D-ul Ördög Lászlórăspundecă da, au curățat și poate fi verificat. 
 D-na primar solicită să fie verificat și robinetul aflat în cimitir. 
 D-ul Bordás Csaba-Lajos întreabă când va fi pus pavaj pe trotuarul din fața cimitirului? 
 D-na primar propuneca în primăvara anului viitor să se va realizezereabilitarea intrării către 
casa mortuară. Consilierii locali consideră că la primăvara anului 2022, odată cu reabilitarea intrării 
să se efectueze și depunerea unei noi conducte de apă în cimitir. 
 6. D-na primar prezintă cererea Școlii Gimnaziale „Tatrangi Sándor”, prin care solicită 
relocări bugetare, în vederea achiziționării tablelor interactive. 
 7. D-ul Vrâncean Alexandru întreabă despre programul „mese calde”, dacă mai este în 
derulare? 
 D-na viceprimar răspunde că, da este în derulare, banii sunt alimentați pe card bancar, în 
sumă de 1.800 lei pe lună, până la 40 lei în fiecare zi. Beneficiarii programului sunt mulțumiți, 
primesc o masă caldă pe 2 ori pe săptămână (marți și joi), care este distribuită de către o firmă de 
catering de care se ocupă d-na Gáspár Tímea. 
 D-na Lokodi Ana menționează că, după informațiile care deține, programul expiră în 
noiembrie a anului aceasta. 
 D-na viceprimar precizează că, programul a fost prelungit până în martie 2022. 
 D-ul Zátyi Tibor întreabă cine eliberează cardurile, de unde provin? 
 D-na viceprimar răspunde că, Casa Județeană de Pensii Covasna confirmă listele, după care 
trimite Instituției Prefectului - Județul Covasna, care la urmă trimite Primăriei comunei Ozun și în 
baza acestora cardurile se repartizează către beneficiarii programului.  
 D-ul Vrâncean Alexandru întreabă din localitatea Lunca Ozunului câte beneficiari sunt? 
 D-na viceprimar răspunde că, sunt 5 beneficiari.  
 8. D-ul Németh Ioan atrage atenția asupra necesităților și lipsurilor constatate în localitatea 
Lisnău: în fața remizei P.S.I trebuie limitator de vitează în vederea prevenirii accidentelor; podul în 
cimitir este într-o stare degradată; în str. Pét drumul este proiectat în așa fel încât apele pluviale nu 
au unde să curgă; sunt sparte țiglele pe clădirea fostului Sfat popular și trebuie înlocuite; burlanul și 
țiglele sunt căzute de pe clădirea școlii;     
 D-ul Zátyi Tibor menționează că, sunt căzute țiglele, burlanul și de pe clădirea școlii din 
localitatea Bicfalău. 
 D-na viceprimar asigură că, pentru fiecare situație prezentată se va găsi o soluție și va fi 
remediată pe cât este posibil.  
 9. D-ul Kovács Zsombor-József specifică că, în localitatea Sântionlunca pe trotuar s-a format 
o gaură. 
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 D-na primar solicită să fie depusă o sesizare cu poze în vederea trimiterii acestuia pentru 
executantul S.C. Valdek Impex S.R.L ca să fie remediat de către aceștia, deoarece trotuarul este în 
garanție.  
 10. D-ul Bordás Csaba-Lajos solicită autogrederul pentru drumurile de câmp a localității 
Sântionlunca și în fața blocurilor din localitatea Ozun. 
 D-na primar precizează că, d-na viceprimar o să se ocupe de această problemă. 
 11. D-ul Zátyi Tibor atrage atenția asupraarborilor netoaletați în zona „Nagymező”. 
 D-na primar solicită de la d-ul Ördög László să avertizeze și să amendeze pe persoanele care 
nu toaletează arborii în mod corespunzător. 
 Preşedintele de şedinţă, întreabă dacă mai sunt şi alte subiecte de dezbătut, care nu suferă 
amânare, nefiind, declară şedinţa încheiată. 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     SECRETARGENERAL 
  RÁDULY ZSOLT-JÓZSEF    BARTALIS FRUZSINA 
 


