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PROCES-VERBAL 

 

privind desfăşurarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei 

Ozun din data de 19 ianuarie 2022 

 

 Încheiat azi, 19 ianuarie 2022, la sediul Primăriei comunei Ozun, cu ocazia ședinței ordinare 

a Consiliului Local al comunei Ozun, la care sunt prezenţi 13 membri 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. 01/2022. 

 La şedinţă participă, conform legii: Bordás Enikő primarul comunei Ozun, Bartalis Fruzsina 

secretarul general al U.A.T Comuna 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 19.01.2022. 

 2. - Aprobarea Procesului - verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al comunei 

Ozun din data de 22.12.2021. 

 3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rețelei școlare a unității de învățământ 

Şcoala Gimnazială „Tatrangi Sándor” Ozun pentru anul școlar 2022-2023.   

 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 

 Avizare: Comisia de specialitate nr. 3. 

 4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de 

interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce trebuie să presteze una dintre persoanele majore 

apte de muncă din familiile care beneficiază de ajutor social pe anul 2022 

 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 

 Avizare: Comisia de specialitate nr. 2, 3. 

 5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea utilizării excedentului anilor precedenți, 

în anul 2022, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă ale secțiunii de dezvoltare și a 

programului provizoriu de investiții pe anul 2022. 

 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 

 Avizare: Comisia de specialitate nr. 2. 

 6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 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”. 
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 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 

 Avizare: Comisia de specialitate nr. 1, 2. 

 7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție 

nr. 128/26.04.2018 emisă de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi 

Mijlocii SA.–IFN, pentru garantarea avansului proiectului „Construire și dotare grădinița cu 

program prelungit în comuna Ozun, sat Ozun, județul Covasna”. 

 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 

 Avizare: Comisia de specialitate nr. 1, 2. 

 8. - Întrebări. Interpelări. 

 9. - Diverse. 

 

 D-na primar specifică faptul că, dorește să propună un punct pe ordinea de zi, la Diverse, care 

constă în aprobarea încheierii unui act adiţional la Convenția de parteneriat nr. 7001/30.06.2017, 

încheiat între Comuna Ozun şi Fundația Creștină Diakonia. 

 

 Punctul I de pe ordinea de zi: se aprobă ordinea de zi conform proiectului anexat la Dispoziția 

nr. 01/2022. Totodată, se aprobă cu unanimitate de voturi introducerea noului punct pe ordinea de zi, 

propus de d-na primar. 

 

 Punctul II de pe ordinea de zi: se aprobă Procesul-verbal al ședinței extraordinare a 

Consiliului Local al comunei Ozun din data de 22.12.2021. 

 

 Punctul III de pe ordinea de zi: d-na Bordás Éva 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, rețeaua școlară a unității de învățământ Şcoala Gimnazială  

„Tatrangi Sándor” Ozun se aprobă în fiecare an de către consiliul local, în baza avizului conform al 

Inspectoratului Școlar Județean Covasna, în structurile enumerate în tabelul anexat proiectului de 

hotărâre urmând să se desfășoare predarea orelor. 

 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 

Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 01/2022. 

 

 Punctul IV de pe ordinea de zi: d-na Bordás Éva citește proiectul de hotărâre, referatul de 

aprobare, raportul de specialitate, avizele și dă cuvântul d-nei primar, inițiatorului proiectului de 

hotărâre. 

 D-na primar dă cuvântul d-nei viceprimar care relatează faptul că, Planul de acţiuni sau de 

lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce trebuie să presteze una dintre persoanele 

majore apte de muncă din familiile care beneficiază de ajutor social pe anul 2022, după adoptare de 

către consiliul local, trebuie transmis Agenţiei Județeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Covasna 

- Sfântu Gheorghe. Totodată, precizează că aceasta descrie în fiecare lună ce activitate trebuie să 

presteze persoanele care beneficiază de prevederile Legii nr. 416/2001. 
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 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 

Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 02/2022. 

  

 Punctul V de pe ordinea de zi: d-na Bordás Éva citeşte proiectul de hotărâre, referatul de 

aprobare, raportul de specialitate, avizele şi dă cuvântul d-nei primar, iniţiatorului proiectului de 

hotărâre. 

 D-na primar relatează faptul că, până la aprobarea bugetului local pe anul 2022, trebuie să 

utilizăm bani din excedentul anilor precedenți în sumă de 50.000 lei, în vedere achitării cheltuielilor 

aferente secțiunii de dezvoltare. După aprobarea bugetului general al comunei Ozun și al programului 

de investiții publice de către Consiliul Local al comunei Ozun, excedentul utilizat va fi reîntregit. 

 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 

Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 03/2022. 

 

 Punctul VI de pe ordinea de zi: d-na Bordás Éva citeşte proiectul de hotărâre, referatul de 

aprobare, raportul de specialitate, avizele şi dă cuvântul d-nei primar, iniţiatorului proiectului de 

hotărâre. 

 D-na primar relatează faptul că, după ce s-a încheiat contractul de execuție lucrări cu firma  

S.C. Valdek Impex S.R.L., proiectantul S.C Drumproiect S.R.L a înaintat devizul general actualizat, 

devizul general pentru lucrările rest de executat și indicatorii tehnico-economici actualizați după 

finalizarea procedurilor de achiziție publică, aferente investiției “Modernizare drum comunal DC16 

Km 0+000 - 6+800, Ozun (DJ 103B) – Măgheruş (DC 26), comuna Ozun, judeţul Covasna”. În cele 

ce urmează hotărârea împreună cu documentațiile aferente vor fi transmise la M.D.L.P.A. 

 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 

Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 04/2022. 

 

 Punctul VII de pe ordinea de zi: d-na Bordás Éva citeşte proiectul de hotărâre, referatul de 

aprobare, raportul de specialitate, avizele şi dă cuvântul d-nei primar, iniţiatorului proiectului de 

hotărâre. 

 D-na primar relatează faptul că, în vederea finalizării proiectului „Construire și dotare 

grădinița cu program prelungit în comuna Ozun, sat Ozun, județul Covasna”, s-a solicitat de la 

A.F.I.R. prelungirea duratei de execuție cu încă un an, până la data de 29.03.2023. În vederea obținerii 

prelungirii de către A.F.I.R., este necesar prelungirea scrisorii de garanție nr. 128/26.04.2018. 

 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 

Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 05/2022. 

  

 Punctul D1 de pe ordinea de zi: d-na Bordás Éva citeşte proiectul de hotărâre, referatul de 

aprobare, raportul de specialitate, avizele şi dă cuvântul D-lui Primar, iniţiatorului proiectului de 

hotărâre. 

 D-na primar explică că, printr-o adresă depusă în luna decembrie 2021, Fundația Creștină 

Diakonia a solicitat mărirea susținerii financiare pentru a putea acorda în continuare serviciile 

beneficiarilor din Comuna Ozun. Prin urmare, finanțarea totală din partea Primăriei comunei Ozun 

este în suma de 86.400 lei pe anul 2022, 7.200 lei/lună începând din luna ianuarie 2022. Astfel, după 
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adoptarea proiectului de hotărâre de către consiliul local, va fi încheiat un act adițional la convenția 

de parteneriat. Totodată d-na primar, precizează faptul că, fundația a mai solicitat și prelungirea 

termenului convenției, însă aceasta este în vigoare până în anul 2027. 

 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 

Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 06/2022. 

 

 Punctul VIII și IX de pe ordinea de zi: 

 1. D-na primar prezintă cererea d-ul Szekeres Sandor, domiciliat în localitatea Ozun, str. Gábor 

Áron nr. 101 și cererea locuitorilor blocului 4 D/C din str. Gábor Áron, localitatea Ozun, care solicită 

tăierea sau toaletarea a doi copaci din zonă.   

 D-na primar menționează că în cazul în care se decide asupra tăierii copacului, atunci trebuie 

aviz din partea Ocolului Silvic. 

 D-ul Kovács Ferenc precizează că, trebuie clarificat cine este proprietarul copacului, dacă se 

află pe domeniul public sau este pe terenul grofului Mikes.  

 D-ul Ördög László este de părere că problema copacului să fie pus în vederea d-lui Mikes și 

aceasta din urmă să ia măsurile necesare. 

 D-na primar consideră că, trebuie luat măsuri în vederea evitării pagubelor și a accidentelor. 

 D-na viceprimar precizează că, sunt unii dintre locuitori care doresc să rămână copacul iar alții 

vor să se taie.  

 Consilierii locali împreună discută și caută soluții în privința copacilor. 

 În concluzie, copacul situat la locul de joacă va fi toaletat iar celălalt va fi tăiat de către 

muncitorii primăriei dacă aceasta se află pe domeniul public, în caz contrar, va fi întocmit o sesizare 

către d-ul Mikes în vederea luării măsurilor necesare.   

 2. D-na primar prezintă cererea d-lui Sánta Áron și d-nei Keresztes Imelda Hella, domiciliați 

în localitatea Măgheruș, care solicită sprijin financiar în vederea refacerii locuinței distruse în urma 

incendiului din data de 14.01.2022. 

 D-na primar menționează că, în baza H.C.L nr. 42/2021 privind stabilirea situațiilor deosebite 

pentru care se acordă ajutoare de urgență din bugetul local al comunei Ozun, în caz de incendiu 

solicitanții pot să beneficieze de un ajutor de urgență în sumă maximă de 3.000 lei. 

 Consilierii locali sunt de acord în unanimitate cu acordarea sumei de 3.000 lei cu titlu de ajutor 

de urgență. 

 3. D-na primar prezintă cererile d-lui Ráduly István, domiciliat în localitatea Bicfalău, str. 

Topataka nr. 106,  prin care solicită montarea diferitelor indicatori rutieri pe str. Topataka.   

 D-ul Kovács Zsombor solicită montarea unui indicator rutier (avertizare pericol la animale) la 

cimitirul comun în localitatea Măgheruș.  

 D-na primar menționează referitor la cererea d-lui Kovács Zsombor că trebuie verificat dacă 

sunt incluse în proiect indicatori rutieri, în cazul în care nu sunt acestea vor fi achiziționate. 

 În cele ce urmează d-na viceprimar va face demersurile necesare în privința indicatorilor 

rutieri. 

 4. D-na primar prezintă adresa Consiliului Județean Covasna, prin care solicită un aviz în 

vederea emiterii certificatului de urbanism pentru firma TOTALENERGIES MARKETING RO S.A., 

în scopul construirii rampă CF. descărcare bitum – depozit Ozun.  
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 D-na Lokodi Ana menționează că, soții Zaheu doresc să intenteze o acțiune în fața instanțelor 

de judecată, au căutat-o și pe ea ca să semneze petiția, însă nu a semnat-o. Totodată, este de părere ca 

consiliul local să nu dea aviz favorabil, fiindcă firma în continuare contamină aerul și degeaba plătește 

taxa de poluare către bugetul local.      

 D-na primar precizează că, taxa a fost stabilit de către Consiliul Local, iar firma respectivă 

plătește în fiecare an.  

 D-na Lokodi Ana consideră ca prin cadourile de crăciun acordate asociaților de pe raza 

Comunei Ozun, doreau să compenseze. 

 D-na primar precizează că, Primăriei comunei Ozun nu a fost alocat fond din partea firmei, a 

primit în schimb Fundația Tatrangi Sandor din cadrul școlii precum și celelalte asociații. 

 D-ul Németh Ioan consideră că, d-na Lokodi Ana are dreptate, nu are rost să ne opunem 

investiția oricum va fi realizată.  

 D-na Lokodi Ana precizează că, dacă consiliul local nu dă aviz, atunci investiția nu poate fi 

realizată. 

 D-ul Kovács Ferenc menționează că, toate investițiile firmei au fost realizate. 

 D-ul Vrâncean Alexandru este de părere că, firma este una modernă, în ce privește mirosul nu 

consideră una intensă.  

 D-na Lokodi Ana aduce aminte consilierilor locali ca în anul trecut când firma a venit ca să 

prezinte investițiile, ea a întrebat dacă în proiect este inclus un filtru pentru purificarea aerului, 

reprezentanții firmei nu au putut să arate pe aceasta, fiindcă nu s-au gândit la așa ceva. 

 D-na Bordás Éva este de părere să nu dăm aviz, deoarece de la ultima prezentare mirosul nu a 

dispărut. 

 D-ul Molnár András explică că, mirosul se emană dimineața când se descarcă bitumul din 

vagoane. 

 D-na Lokodi Ana menționează că, mirosul se poate simți și seara la orele 11-12 noaptea. 

 Analizând documentația depusă de către TOTALENERGIES MARKETING RO, în vederea 

obținerii certificatului de urbanism pentru Construire rampă CF. descărcare bitum – depozit Ozun, se 

constată că, investiția va dotată și cu echipamente noi, de ultimă generație, urmând să fie asigurat și 

un grad sporit de siguranță în exploatare, inclusiv controlul emisiilor de poluanți în aer.  

 D-na Bordás Éva, d-na Szabó Ana-Mária, d-ul Molnár András, d-ul Bölöni Sándor, d-ul 

Ráduly Zsolt-József, d-ul Bordás Csaba și d-ul Vrâncean Alexandru sunt lângă emiterea avizului 

favorabil pentru firma TOTALENERGIES MARKETING RO, d-na Lokodi Ana, d-ul Kovács Ferenc, 

d-na Kloos Paula și d-na Horváth Zita sunt împotrivă, d-ul Zátyi Tibor se abține. 

 5. D-na primar prezintă cererea d-lui Pakuci Tamás, domiciliat în localitatea Sântionlunca, 

prin care solicită prelungirea contractului de închiriere a terenului în 0,30 ha. 

  Consilierii locali sunt de acord în unanimitate cu prelungirea contractului de închiriere. 

 6. D-na primar prezintă adresa Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, prin care ne 

înștiințează asupra faptului că, în cadrul programului P.N.R.R se va poate depune proiecte pentru 

modernizarea/reabilitarea conacelor. În cazul în care dorim să participăm la program trebuie 

achiziționat un conac. 
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 7. D-na primar prezintă cererea S.C. Magazin Mixt Salamon Com S.R.L., prin avocat, care 

solicită amplasarea unui indicator rutier care să permită aprovizionarea brutăriei situată pe str. Podului 

nr. 384, între orele 08-16. 

 D-na primar precizează că, drumul este un drum județean și aparține de Consiliul Județean 

Covasna. Consilierii decid ca în cele ce urmează, să fie transmisă o adresă prin care va fi propus 

modificarea orarului, în orele dimineții și d-na Solymosi Melinda va întocmi adresa respectivă. 

 8. D-ul Németh Ioan precizează că în legătura cu edificarea casei mortuare va fi necesar de 

țeavă pentru canalizare, cămin de vane lângă cel existent, iluminat și toate acestea incluse în proiect. 

 D-na primar precizează că, investiția privind construirea casei mortuare se va finanța din 

bugetul local. 

 9. D-ul Vrâncean Alexandru întreabă despre stadiul proiectului „Înființarea rețelei inteligente 

de distribuție a gazelor naturale, branșamente și alimentare cu gaze naturale în comuna Ozun, județul 

Covasna”, având în vedere creșterea prețului gazelor, dacă nu se dorește să renunțăm la investiție. 

 D-na primar relatează faptul că, pentru terenul care urmează să fie schimbată a fost dezbătută 

succesiunea, urmează să fie înscrisă această schimbare și în CF., după care putem să trecem la faza de 

negociere privind schimbarea terenurilor.  

 În vederea desfășurării negocierilor cu proprietarul terenului lângă d-na primar se numește o 

comisie de negociere constând din următorii consilieri locali: Zátyi Tibor, Molnár András și Németh 

Ioan. Pentru a putea negocia condițiile de schimbare ale celor două terenuri, trebuie să existe o 

evaluare a terenului din Ilieni, ca urmare se decide comandarea unui asemenea raport realizat de către 

o firmă de specialitate. 

 Consilierii locali consideră în unanimitate că, este o soluție mai bună dacă SRM-ul va fi 

proiectat în localitatea Ilieni și nu în str. Gării din localitatea Ozun, astfel nu este necesar acordul 

proprietarilor de teren, însă datorită acestei schimbări trebuie actualizat SF-ul, după care urmează 

elaborarea proiectului tehnic. 

 

 Preşedintele de şedinţă, întreabă dacă mai sunt şi alte subiecte de dezbătut, care nu suferă 

amânare, nefiind, declară şedinţa încheiată. 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     SECRETARGENERAL 

            BORDÁS ÉVA     BARTALIS FRUZSINA 

 


