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PROCES-VERBAL 
 

privind desfăşurarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Ozun  
din data de 25 noiembrie 2021 

 
 Încheiat azi, 25 noiembrie 2021, la sediul Primăriei comunei Ozun, cu ocazia ședinței 
ordinare a Consiliului Local al comunei Ozun, la care sunt prezenţi 12 membri, lipsind:Molnár 
András și delegatul sătesc dl. Kovács Zsombor-József. 
 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. 184/2021.  
 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 
de25.11.2021. 
 2. - Aprobarea Procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Ozun 
din data de 29.10.2021. 
 3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea completării anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 
4/2009 privind stabilirea cuantumului minim al chiriilor în mp., la diferite obiective 
închiriate/concesionate la persoane fizice și juridice din domeniul privat și public al comunei Ozun. 
 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 2. 
 4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L nr. 46/2015 privind 
compensarea în bani a personalului S.V.S.U. Ozun pentru timpul efectiv de lucru prestat la 
intervenţii. 
 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 2, 3. 
 5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L. nr. 84/2020 privind aprobarea 
valorii investiției a proiectului „Reabilitarea Clădirii fostului Sfat Popular al satului Lisnău pentru 
înființarea centrului de asistență socială din Comuna Ozun, Sat Lisnău”și solicitarea scrisorii de 
garantare din partea FNGCIMM – IFN. SA. pentru accesarea avansului de la AFIR, modificată prin 
H.C.L nr. 47/2021. 
 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 1, 2. 
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 6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea primirii unor sponsorizări în vederea 
achiziţionării unor cadouri de crăciun ce va fi dat persoanelor marginalizate din punct de vedere 
social. 
 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 2. 
 7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru revocarea H.C.L nr. 81/2021privind aprobarea 
actualizării elementelor de identificare a unor bunuri aparținând inventarului domeniului privat al 
Comunei Ozun, județul Covasna. 
 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 2. 
 8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea reglementării situaţiei juridice al unor 
imobilesituate în satul Ozun, Comuna Ozun, județul Covasna. 
 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 2. 
 9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenței la domeniul privat al 
Comunei Ozun a terenului în suprafață 1000 mp., situat în Comuna Ozun, satul Ozun, str. Kossuth 
Lajos nr. 328/A. 
 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 2. 
 10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind împuternicirea unor avocați în vederea 
promovării şi reprezentării intereselor Comunei Ozun, prin primar în dosarele nr.2534/305/2021 și 
nr. 4102/305/2021. 
 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 2. 
 11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării şi completării Contractului 
de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor membre ale 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI”, încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu 
Gheorghe. 
 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 1, 2. 
 12.- PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea demarării procedurilor privind 
declararea Comunei Ozun, Stațiune Turistică de interes local. 
 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 1. 
 13. -Întrebări. Interpelări. 
 14.-Diverse. 
 
 Punctul I de pe ordinea de zi: se aprobă ordinea de zi conform proiectului anexat la 
Dispoziția nr. 184/2021.  
  
 Punctul II de pe ordinea de zi: se aprobă Procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului 
Local al comunei Ozun din data de 29.10.2021. 
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 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, iniţiatorul 
proiectului de hotărâre. 
 D-na primar relatează că, este vorba despre completarea anexei nr. 1 la H.C.L nr. 4/2009 
privind stabilirea cuantumului minim al chiriilor în mp., la diferite obiective închiriate/concesionate 
la persoane fizice și juridice din domeniul privat și public al comunei Ozun, în sensul că, se 
introduce pe listă spațiilor închiriabile sala de lectură din cadrul Biblioteci Comunale „Erdélyi 
Lajos”. Tariful de închiriere va fi pentru persoane fizice și juridice 25 lei între 0-3 ore, 50 lei peste 
trei ore, iar garanția este în sumă de 100 lei. La momentul de față firmaValeo Studio S.R.L din 
Sfântu Gheorghedesfășoarăactivitate educațională după amiază în sala de lectură, adaugă d-na 
primar. 
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 99/2021. 
 
 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, pompieri voluntari din cadrul S.V.S.U Ozun în caz de 
intervenție la incendiu primesc compensarea în banipentru timpul efectiv de lucru prestat, în medie 
între 4-5 ore. Potrivit legislației în vigoare această prestație nu poate fi mai mică decât cuantumul 
orar calculat la valoarea salariului lunar minim pe economie. Prin H.C.L nr. 46/2015, această 
compensație a fost stabilită la suma de 10 RON/oră, însă venitul minim garantat pe economie s-a 
mărit, astfel compensația nu poate să rămână la acest nivel și nici nu poate să fie mai mică de 13,89 
lei/oră. Prin urmare, d-na primar propune mărirea compensația pompieri voluntarilor dincadrul 
S.V.S.U Ozun în caz de intervenție la incendiu la suma de 15 lei/oră. 
 D-ul Németh Ioan pune întrebarea: Numai pompieri voluntari care participă la 
intervențieprimesc compensație? 
 D-na primar răspunde că, primesc compensație numai cei care participă la intervenții. 
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 100/2021. 
 
 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 relatează că, pentru investiția „Reabilitarea Clădirii fostului Sfat Popular al 
satului Lisnău pentru înființarea centrului de asistență socială din Comuna Ozun, Sat Lisnău”avem 
încheiat contract de finanțare cu A.F.I.R. Valoarea investiției cuprinsă în devizele în cadrul PT - ului 
sunt mici față de prețurile la momentul de față, prin urmare trebuie actualizate. Astfel, valoarea 
investiției va fi 821.070,74 lei din care eligibil 368.262,60 lei și neeligibil 322.746,94 lei. Suma 
eligibilă fiind o sumă fixă care nu va fi mărită de către A.F.I.R. 
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 D-ul Németh Ioan menționează că, clădirea Căminului Cultural din satul Lisnău este într-o 
stare degradată și ar fi indicat să se înceapă lucrările cât mai curând. 
 D-na primar explică faptul că, lucrările la investiția „Reabilitare și modernizare cămin 
cultural – satul Lisnău (Ozun)”afost licitată de 3 ori, însă nu a venit niciun executant datorită valorii 
scăzute al proiectului. Totodată, precizează că, au fost probleme la dotarea Conacului Pünkösti și la 
aceasta documentația a fost depusă de 3 ori până când a primit acceptul din partea A.F.I.R - ului.  
 D-na Lokodi Ana întreabă dacă TVA-ul aferent proiectului „Reabilitarea Clădirii fostului 
Sfat Popular al satului Lisnău pentru înființarea centrului de asistență socială din Comuna Ozun, 
Sat Lisnău” va fi achitat integral de către Comuna Ozun?   
 D-na primar răspunde că, da trebuie plătit pentru ambele sume TVA-ul, însă TVA-ul la suma 
eligibilă va fi redistribuită în contul Comunei Ozun. 
 D-ul Kovács Ferenc consideră că nu vom avea fondpentru investiția susmenționată. 
 D-na primar asigură că, deținem fonduri suficiente pentru 1-2 ani. 
 D-na Kloos Paula propune ca țiglele aflate la dispoziția Primăriei comunei Ozun să fie puse 
pe clădirea fostului Sfat Popular Lisnăuîn vederea ameliorării degradării acestuia, până se ajunge la 
reabilitare, starea imobilului continuă să se degradeze în continuare. 
 D-na primar precizează că, avem plan/proiect pentru investiția „Reabilitare și modernizare 
cămin cultural – satul Lisnău (Ozun)”, urmeazăsă se înceapă execuția lucrărilor.  
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 101/2021. 
 
 Punctul VI 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, anul trecut am avut fond rămas din anul precedent din 
sponsorizări, acum aceasta s-a epuizat. Acum o săptămână au fost trimise cereri pentru firme în 
vederea primirii unor sponsorizări pentru achiziţionarea unor cadouri de crăciun ce va fi dat 
preșcolarilorșipersoanelor marginalizate din punct de vedere social. Predarea cadourilor se va realiza 
în baza listelor întocmite și actualizate de către o comisie internă. 
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 102/2021. 
 
 Punctul VII 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 relatează faptul că, în luna noiembrie am primit de la Instituţia Prefectului - 
Judeţul Covasna o adresă prin care ne sesizează despre faptul că, H.C.L nr. 81/2021prin care a fost 
introdusă în inventarul domeniului privat al Comunei Ozun 4 imobile, situate în Comuna Ozun, 
satul Ozun, în forma adoptată prezintă nelegalități și prin urmare trebuie revocată.  
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 103/2021. 
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 Punctele VIII și IX 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, în urma revocării H.C.L nr. 81/2021 privind aprobarea 
actualizării elementelor de identificare a unor bunuri aparținând inventarului domeniului privat al 
Comunei Ozun, județul Covasna, situația juridică a celor 4 terenuri trebuie clarificată, prin urmare 
este necesar aprobarea proiectelor de hotărâre în vederea demarării procedurilor.  
 Nu sunt obiecții, proiectele de hotărâre se supun la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârile nr. 104/2021 și nr. 105/2021. 
 
 Punctul X 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, este vorba despre 2 procese intentate de către d-ul Salamon 
Andrei, având ca obiect rectificare carte funciară și contestație la executare împotriva titlului 
executoriu emis de către Primăria comunei Ozun. Primul proces se referă la imobilul brutăriei situat 
în Comuna Ozun, satul Ozun, str. Podului nr. 384, în vecinătatea Căminului Cultural Ozun. Cartea 
funciară a celor două imobile este neclarificată și până când nu se clarifică aceasta Comuna Ozun nu 
poate să depună proiecte de finanțare pentru modernizarea/reabilitarea Căminului Cultural Ozun. 
Constituie o problemă și clarificarea proprietarului zidului comun între cele două imobile, fiindcă 
nici acest aspect nu este lămurit. Totodată, menționează că, d-ul Salamon Andrei a depus la Primăria 
comunei Ozun un proces-verbal de vecinătate care la vremea respectivă nu a fost semnată de către 
fostul primar d-ul Ráduly István, deoarece aceasta prezenta elemente neconforme cu realitatea. În 
ceea ce privește cel de al doilea proces aceasta a fost pornit împotriva titlului executoriu emisde 
către Primăria comunei Ozun deoarece debitorul nu a plătit obligațiile fiscale la bugetul local. 
 D-na Lokodi Ana întreabă dacă la primul proces d-ul Salamon Andrei a dat în judecată 
Comuna Ozun, fiindcă nu a fost semnată procesul-verbal? 
 D-na primar răspunde că, dad-ul Salamon Andrei a dat în judecată pe U.A.T Comuna Ozun, 
fiindcă altă soluție nu a avut, aceasta este singurași ultima cale prin care poate să-și rezolve 
pretențiile.  
 D-ul Vrâncean Alexandru întreabă de ce nu plătește impozit d-ul Salamon Andrei? 
 D-na primar răspunde că, d-ul Salamon Andrei nu a declarat la impozite și taxe suprafața 
reală a clădirii brutăriei, pentru care pe de altă parte nu are autorizație de construire. Prin urmare, a 
plătit pentru suprafața declaratăiar pentru restul nedeclarat a fost emis titlul executoriu, adaugă d-na 
primar. 
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 106/2021. 
 
 Punctul XI 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. 
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 D-na viceprimar prezintă modificările și completările Contractului de delegare nr. 4/2009 a 
gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „ECO SEPSI”, încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe, care vor fi aplicabile 
din data de 01.01.2022. Prin urmare, tariful de salubrizare menajeră pentru persoane juridice se 
modifică de la 155 lei/mc./lună la 165 lei/mc./lună + TVA; tariful de depozitare se modifică de la 
465 lei/to +TVA la 480lei/to +TVA; tarif diferențiat de colectare și transport pentru persoanele 
juridice care nu colectează separat deșeurile selective247 lei/mc./lună + TVA; tarif diferențiat de 
colectare și transport de 720 lei/to+TVA pentru persoanele juridice de la care operatorul de 
salubrizare nu colectează și nu transportă deșeuri selective. 
 D-ul Zátyi Tiborîntreabă ce se va întâmpla în cazul în care nu acceptăm/aprobăm 
modificările și completările prezentate? 
 D-na primar răspunde că, având în vedere că, Comuna Ozun este membră în Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI”, iar în cadrul ședinței AGA, dacă au majoritatea necesară, 
pot să adoptă completările și modificările Contractului de delegare nr. 4/2009. 
 D-na Lokodi Ana este de părere că, în zona noastră serviciile de salubrizare sunt bune față de 
celelalteorașe. 
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 107/2021. 
 
 Punctul XII 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 relatează faptul că, la ședința din data de azi participă d-ul Gódra Árpád, din 
cadrul Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna, care va prezenta beneficiile și 
dezavantajele deținerii de către Comuna Ozun titlului„Stațiune Turistică de interes local”. Prin 
urmare, dă cuvântul d-ul Gódra Árpád.  
 D-ul Gódra Árpád salută pe cei prezenți și relatează faptul că, în timp de un an Asociația 
pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna a inventariat acele localități din județul Covasna 
care îndeplinesc criteriile prevăzute de H.G nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de 
atestare a staţiunilor turistice, cu modificările și completările ulterioare. La momentul de față în 
Județul Covasna, Orașul Covasna din anul 2008deține titlu de „Stațiune Turistică de interes 
național”, Bálványos titlu de „Stațiune Turistică de interes local” tot din anul 2008, iar Comuna 
Turia titlul de „Stațiune Turistică de interes local”. 
 Totodată, precizează că, Comuna Ozun îndeplinește toate criteriile obligatorii necesare în 
vederea atestării ca stațiune turistică, conform anexei nr. 1 la H.G nr. 852/2008, și enumeră pe 
aceasta. Printre localitățile care mai îndeplinesc criteriile sunt: Municipiul Sântu Gheorghe, 
Municipiul Târgu Secuiesc, Comuna Cernat, careurmează să facă demersuri în vederea obținerii 
titlului.  
 În ceea ce privește avantajele deținerii titlului constă în un punct în plus la proiectele de 
investiții tip turistic. În cadrul P.N.R.R – ului sunt proiecte ca de exemplu pentru 
modernizarea/reabilitarea al unei castel/curii la care finanțarea este peste 7 milioane de euro, pentru 
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gastronomie, digitalizare, ș.a.m.d. Localitatea Bicfalău făcând parte din patrimoniul cultural este 
neexploatat din punct de vedere turistic, adaugă d-ul Gódra Árpád.  
 În continuare, explică faptul că, deținerea titlului nu naște dezavantaje sau obligații, aceasta 
poate fi pierdut dacă o localitate nu mai îndeplinește condițiile/criteriile. Totodată, demararea 
proceduri primirii titlului de stațiune turistică este decizia Consiliului Local, iar obținerea acestuia 
durează minimum un an.    
 D-na primar întreabă până când este valabil titlul? 
 D-ul Gódra Árpád răspunde că, sunt verificăriperiodice și dacă o localitate nu mai 
îndeplinește criteriile pierde titlul. 
 D-ul Ördög László întreabă dacă Comuna Ozun dacă obține titlul de „Stațiune Turistică de 
interes local” trebuie să plătească cotizație sau orice altă prestație bănească? 
 D-ul Gódra Árpád răspunde că, nu este necesar și nu există nicio cotizație. Totodată, 
menționează că, Primăria Orașului Covasna din anul 2022 va introduce o taxă turistică, precum și 
Primăria Municipiul Sântu Gheorghe. Veniturile din aceasta taxă pot fi folosite pentru dezvoltarea 
turistică a zonei. 
 D-na primar, prin prisma celor prezentate constată că nu există dezavantaj în obținerea și 
deținerea de către Comuna Ozun a titlului „Stațiune Turistică de interes local”, la momentul de față 
fiind vorba despre demararea procedurilor. Totodată, precizează că, taxa turistică ar reprezenta venit 
la buget local, însă va fi introdusă numai dacă votează Consiliul Local al comunei Ozunîn acest 
sens. 
 D-na Kloos Paula, d-ul Kovács Ferenc, d-ul Horváth Zita și d-ul Vrâncean Alexandru se 
abțin de la votare, ceilalți consilierilor locali votează proiectul de hotărâre cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 108/2021.  
 
 D-na primar mulțumește prezentaread-lui Gódra Árpád și aceasta părăsește sala. 
 Punctul XIII și XIVde pe ordinea de zi:  
 1. D-na primar prezintă adresa primită de la Ministerul Culturii, prin care aceasta exprimă 
neexercitarea dreptului de preemțiune pentru imobilul intravilan situat în localitatea Bicfalău, înscris 
în CF. nr. 28523 Ozun, teren în suprafață de 2524 mp. și casă monument istoric. Prin urmare, 
dreptul de preemțiune a statului se transferă către autoritățile publice locale (Consiliul Județean 
Covasna, Consiliul Local al comunei Ozun). Totodată, precizează că, transcriereaimobilul de mai 
sus prezentatnu se poate realiza numai după îndeplinirea acestor formalități de ofertare către 
vânzare.  
 Consilierii locali în unanimitate, afirmă că nu doresc achiziționarea acestui imobil, prin 
urmare Consiliul Local al comunei Ozun nu-si exercită dreptul de preemțiune asupra imobilului 
respectiv. 
 2. D-na primar prezintă adresa primită de la executatul d-ul Simon Csaba, prin care răspunde 
la cererea consilierului local d-ul Németh Ioan, în ceea ce privește proiectarea drumurilor și a 
bordurilor în localitatea Lisnău, str. Pét. 
 D-ul Németh Ioan menționează că, sunt zone unde podurile trebuie demolate ca bordurile să 
se încapă. 
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 D-ul Kovács Ferenc considerăcă, problema se izvorăște din faptul că, proiectanții nu fac 
verificări pe teren, proiectează din birou. 
 D-ul Németh Ioan consideră că, problema este în executarea lucrărilor. 
 D-na primar explică că, investiția nu este finalizată și se realizează conform standardelor pe 
piață. Totodată, menționează că, dirigintele de șantier și executantul este responsabil de toată 
execuția lucrărilor. 
 3. D-na primar prezintă adresa numiților Osváth Lajos Géza, Osváth Cecília Ana,domiciliați 
în Municipiul Brașov, str. A. Davila nr. 4, prin care ne înștiințează asupra faptului că, doresc să 
vândă imobilul situat în localitatea Bicfalău, înscris în CF. nr. 28523 Ozun, teren în suprafață de 
2524 mp., casă monument istoric și solicită să comunicăm dacă exercităm dreptul de preemțiune în 
conformitate cu prevederile art. 4 alin. (4) din Legea nr. 422/2001.  
 Consilierii locali în unanimitate, afirmă că nu doresc achiziționarea acestui imobil, prin 
urmare Consiliul Local al comunei Ozun nu-si exercită dreptul de preemțiune asupra imobilului 
respectiv. 
 4. D-na primar prezintă adresa firmei S.C Total Energies Marketing Romania S.A, prin care 
ne înștiințează despre faptul că, la punctul de lucru situat în localitatea Ozun, str. Gábor Áron nr. 
98A, s-a desfășurat o acțiune de plantare de arbuști tuia și arbori. 
 D-na Lokodi Ana își exprimă nemulțumirea, precizează că mirosul ce se emană din fabrică 
persistă și instalarea zonelor verzi nu rezolvă aceasta problemă. 
 5. D-na primar prezintă cererea d-lui Dálnoki Ernő, domiciliat în localitatea Ozun, str. Mikes 
nr. 101, bl. 4, sc. F, ap. 15, prin care solicită prelungirea Contractului de închiriere nr. 
12128/20.12.2018, încheiat pentru un spațiu, parte din fosta stație Deruba, încăperea nr. 1 din 
clădirea 3, situat în localitatea Ozun nr. 599, cu o suprafață de 38 mp. 
 Consilierii locali în unanimitate sunt de acord cu prelungirea contractului de închiriere. 
 6. D-na primar prezintă desenul tehnic realizat de către proiectant Zágoni Aladár pentru casa 
mortuară care se va realiza în localitatea Lisnău. Totodată, solicită de la d-ul Zátyi Tibor să facă 
demersuri în vederea clarificării locului în care se va realiza o astfel de investiție și în localitatea 
Bicfalău. 
 D-ulZátyi Tibor menționează că, din partea lui negocierile cu preot/preoți este epuizat/ă.  
 7. D-na primar referitor la proiectul „Înființarea rețelei inteligente de distribuție a gazelor 
naturale, branșamente și alimentare cu gaze naturale în comuna Ozun, județul Covasna”, precizează 
că, are împuternicire din partea consilierilor locali în vederea continuării negocierilor pentru 
schimbarea terenurilor. Situația terenului este importantă fiindcă S.R.M - ul  trebuie amplasat lângă 
conducta principală de gaz.    
 D-ul Kovács Ferenc menționează că, până când ajunge gazul în Comuna Ozun, prețul 
acestuia va fi de 5 ori mai mare. 
 D-na primar precizează că, și energia electrică s-a scumpit de 3 ori față de anul trecut, a 
solicitat reducere.  
 D-na Kloos Paula precizeazăcă, nu vor da reducere, probabil prețul energiei electrice va fi și 
mai mare. Totodată, menționează că, Comuna Ozun poate să ceară subvenție, trebuie completat 
unformularpe site-ul SC. Electrica Furnizare S.A și aceasta va fi acordat în mod automat. 
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 8. D-ul Zátyi Tibor atrage atenția asupra depozitarea gunoiului lângă vecinătatea depozitului 
gunoiului de grajd din localitatea Ozun. 
 D-na primar solicită de la d-ul Ördög László, polițist local, verificarea situației prezentate și 
avertizarea sau amendarea persoana/persoanelor în cauză.  
 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 


