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PROCES-VERBAL 
privind desfăşurarea şedinţei extraordinare a Consiliului Local comuna 

Ozun din data de 08 iulie 2020 
 
 Încheiat astăzi, 08 iulie2020, la sediul Primăriei comunei Ozun, în cadrul şedinţei 

extraordinarea Consiliului Local Ozun, convocată legal de Primarul comunei, în conformitate cu 
prevederile art. 133 alin. (2) din Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, prin 
Dispoziţia nr. 114/2020. 

 Din condica de prezenţă a consilierilor reiese faptul că, din 13 consilieri, ce compun 
Consiliul local sunt prezenţi: Bordás Csaba, Barta János, Molnár András, Zátyi Tibor, Lokodi Ana, 
Vrăncean Alexandru, Bölöni Sándor, Szabó Anna-Mária, Tomos- Ilkó József, Horváth Zita, Németh 
Ioan, Kovács Zsombor, delegatul sătesc Süket György, lipsește nemotivat dl. Pantelimon Alexandru. 

 Din partea executivului sunt prezenți primarul comunei Ozun, dl. lect. univ. dr. Ráduly 
István, secretarul general comunei Bartalis Fruzsina și dl. Ördög László, polițist local. 

 Fiind prezenţi majoritatea consilierilor, şedinţa este legal constituită, conform prevederilor 
art. 137 alin. (1) din Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

 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 08.07.2020. 

 2. -PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării și completării Actului 
constitutiv reactualizat și a Statutului reactualizat al Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în 
județul Covasna. 

 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 2. 
 3. -PROIECT DE HOTĂRÂRE privind completarea anexei 1 și 3 la HCL 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 HCL. nr. 49/2020 privind aprobarea 

valorificării masei lemnoase din fondul forestier a Comunei Ozun în anul 2020. 
 Iniţiator: Viceprimarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 1. 
 5. -PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea valorificării masei lemnoase pe picior 

înscrise în APV nr. 2165 și APV nr. 2166 din fondul forestier a Comunei Ozun. 
 Iniţiator: Viceprimarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 1. 
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 6. -PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui ajutor de urgență familiei d-nei 
Zoltáni Annamária în vederea refacerii locuinței distruse în urma unui incendiu. 

Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
Avizare: Comisia de specialitate nr. 3.   
 7. -PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui ajutor de urgență familiei d-lui 

Ambrus András în vederea refacerii locuinței distruse în urma unui incendiu. 
 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 3. 
 8. -PROIECT DE HOTĂRÂRE privindaprobarea închirierii prin licitație publică a 

imobilului (teren) aparținând domeniului public al comunei Ozun, situat în satul Bicfalău fn., județul 
Covasna, înscris în CF. nr. 30251 Ozun. 

 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 2.  
 9. -PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL. nr. 5/2020 privind stabilirea 

impozitelor şi taxelor locale pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare. 
 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 1. 
 10. -PROIECT DE HOTĂRÂRE privindparticiparea Comunei Ozun la “Programului 

privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de 

iluminat public” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici, devizul general ai proiectului 
„Eficientizarea și modernizarea iluminatului public, comuna Ozun, județul Covasna”. 

 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 1.  
 11. - Întrebări. Interpelări 
 12. -  Diverse. 
  
 Punctul I de pe ordinea de zi: se aprobă ordinea de zi conform proiectului anexat la 

Dispoziția nr. 114/2020. 
  
 Punctul II de pe ordinea de zi: d-na Lokodi Ana citeşte proiectul de hotărâre, referatul de 

aprobare, raportul de specialitate, avizele şi dă cuvântul dl. primar, iniţiatorului proiectului de 
hotărâre. 

 Dl. primar relatează faptul că, din adresa primită de la Asociația pentru Dezvoltarea 
Turismului în județul Covasna reiese faptul că, aceștia vor să modifice și să completeze Actul 
constitutiv și Statutul asociației. Totodată, având în vedere faptul că, și Comuna Ozun face parte din 
această asociație, drept urmare și noi trebuie să aprobăm modificările inițiate de către asociație. 

 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 52/2020. 

 
 Punctul IIIde pe ordinea de zi: d-na Lokodi Ana citeşte proiectul de hotărâre, referatul de 

aprobare, raportul de specialitate, avizele şi dă cuvântul dl. primar, iniţiatorului proiectului de 
hotărâre. 
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 Dl. primar explică consilierilor locali că, este vorba despre completarea anexelor nr. 1 și 3 al 
HCL.-ului 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, 
specificând faptul că, trebuie stabilit prețul puțurilor în mp., precum a ternurilor aferente a acestora. 

 Consilieri locali împreună dezbat cele două anexe/tabele și stabilesc prețul chiriilor a 
diferitelor obiective care pot fi închiriate/concesionate de către persoane fizice și juridice. 

 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 53/2020. 

  
 Punctul IV și V de pe ordinea de zi: d-na Lokodi Ana citeşte proiectele de hotărâre, 

referatele de aprobare, rapoartele de specialitate, avizele şi dă cuvântul d-nei viceprimar, 
iniţiatorului proiectelor de hotărâre. 
 D-na. viceprimar relatează faptul că, în urma redactării HCL.-ului nr. 49/2020 privind 
aprobarea valorificării masei lemnoase din fondul forestier a Comunei Ozun în anul 2020, s-a 
strecurat o eroare materială în ceea ce privește numărul mc. al APV-ul nr. 1668, în loc de 1061 mc. a 
fost trecut 1122 mc., astfel este necesar modificarea hotărârii. 
 Totodată, precizează că, vor fi încă două noi APV-uri, și anume APV nr. 2165 respectiv 
APV nr. 2166 care urmează să fie valorificată, prin licitație publică, din fondul forestier a Comunei 
Ozun.   

 Nu sunt obiecții, proiectele de hotărâri se supun la vot și se aprobă cu unanimitate de 
voturi.Astfel, se adoptăHotărârea nr. 54/2020 și Hotărârea nr. 55/2020. 

  
 Punctul VI și VII de pe ordinea de zi: d-na Lokodi Ana citeşte proiectele de hotărâre, 

referatele de aprobare, raportele de specialitate, avizele şi dă cuvântul dl. primar, iniţiatorului 
proiectelor de hotărâre. 
 Dl. primar realatează cererea d-nei Zoltáni Annamária și a d-lui Ambrus András, care au 
solicitat ajutor de urgență, sub forma sprijinului financiar, în vederea renovării/reconstruirii 
bucătăriei și o parte al acoperișului arsă în urma incendiului produs în luna februarie respectiv luna 
martie. 

 Nu sunt obiecții, proiectele de hotărâri se supun la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 56/2020 și Hotărârea nr. 57/2020. 

 Punctul VIIIde pe ordinea de zi: d-na Lokodi Ana citeşte proiectul de hotărâre, referatul de 
aprobare, raportul de specialitate, avizele şi dă cuvântul dl. primar, iniţiatorului proiectului de 
hotărâre. 

 Dl. primar explică faptul că, în vederea închirierii terenului extravilan în suprafață de 752 
mp., înscris în CF. nr. 30251 Ozun, domeniul public al comunei Ozun, situat în satul Bicfalău este 
imperios necesar aprobarea din partea Consiliului Local a închirierii și a Documentației de atribuire, 
care constă în:Caietul de sarcini, fișa de date a procedurii, contractul-cadru conținând datele 
contractuale obligatorii, formulare, modele de documente, dupăcare se pot depune oferte și se poate 
organiza licitația publică. 
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 58/2020. 
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 Punctul IXde pe ordinea de zi: d-na Lokodi Ana citeşte proiectul de hotărâre, referatul de 
aprobare, raportul de specialitate, avizele şi dă cuvântul dl. primar, iniţiatorului proiectului de 
hotărâre. 
 Dl. primar explicăcă, taxa de 70.000 aprobată prin HCL.-ului nr.5/2020, referitoare la 
activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit) și activități de 
telecomunicații prin satelit, trebuie exlusă din hotărâre având în vedere faptul că, sumele solicitate 
nu au fost justificate. Drept urmare, în vederea evitării în viitor a proceselor asupra taxei respective 
se impune modificarea hotărârii. 
 Totodată, dl. primar solicită împuternicire din partea Consiliului Local ca să ceară oferte de 
preț de la firme specializate în măsurarea radiaților emise de antene și/sau satelit în vederea 
elaborării a unui studiul de impact. Consilieri locali sunt de acord cu contactarea unui asemenea 
firme. 
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 59/2020. 
 
 Punctul Xde pe ordinea de zi: d-na Lokodi Ana citeşte proiectul de hotărâre, referatul de 
aprobare, raportul de specialitate, avizele şi dă cuvântul dl. primar, iniţiatorului proiectului de 
hotărâre. 
 Dl. primar relatează faptul că, proiectul se referă la eficentizarea iluminatului public în orașe, 
municipii și comune, este de părere că se referă la orașe și mai puțin la comune. Firma ELCO este 
care se va ocupa de iluminat, trebuie delegat gestiunea iluminatului public. În total în comuna Ozun 
avem 1100 buc. stâlpuri electrice din care aproximativ 800 buc. au corp iluminat. Proiectul este 
finanțat de către Statul Român și are ca obiect schimbarea corpurilor de iluminat public, montarea 
sistemelor de telegestiune. Comuna Ozun va participa la proiect, având18.2% contrubuție proprie 
față de 30 %. În localitățiile Lisnău, Măgheruș și în Sântionlunca vor fi montate vehicle corpuri de 
iluminat demontate, vor fi montate corpuri de iluminat în stâlpuri de 4-9 metri, vor fi demontate 
corpurile de iluminat și vor fi remontate aprox. 776 buc., în sateleLisnău și Sântionlunnca vor fi 
montate noi corpuri de iluminat.  
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 60/2020. 
  
 Punctul XI și XIIde pe ordinea de zi. 
 1. Dl. primar prezintă cererea dl. Lukacs Ferenc privind schimbarea unei porțiuni de teren 
din cauza unei pompe de ridicare, care se află în proprietatea dânsului, cu același mărime de teren. 
Consiliul Local este de acord în unanimitate să se identifice cu exactitate terenul și după care să 
realizeze Hotărârea pentru schimb. 
 2.Dl. primar prezintă cerea dl. Lukacs Ferenc care solicită aprobarea renovării foișorului din 
fața imobilului personal, dl. primar specifică faptul că cererea dânsului nu cade sub competentă 
soluționară a primăriei comunei Ozun, compartiment de Urbanism ci a Consiliului Județean. 
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 3.Dl. prmiar prezintă adresa Dl. Lukacs Ferenc prin care ne informează asupra unui depozit 
care după dânsul este executat fără autorizației de construire. Dl. primar solicită de la dl. 
OrdogLaszlo verificare acestei situații. 
 4.Dl. primar relatează adresa locuitorilor din str. Kisviz care solicită repararea puțului public 
din stradă. Dl. Tomos-Ilko Jozsef este pe părere că starea degradată a puțurilor prezintă un pericol 
pentru locuitorii si ar trebui închise. Dl. primar specifică faptul că primăria oferă ajutor la reparații 
însă dacă nu o să folosească conform va fi închis. Consilier local votează în unanimitate acoperirea 
puțurilor care nu sunt în funcțiune și montarea unei rame de oțel la puțurile degradate. (termen de 
realizare max. 2 săptămâni)precum și afișarea panouri informative. Consilierii Nemeth Ioan și Zatyi 
Tibor atrag atenția faptul că sunt probleme și cu puțui din localitățile Lisnău și Bicfalău exprimând 
necesitatea acoperirii acestora. Dl. primar este pe părere că unde nu este apă, puțurile să fie închise. 
Dl. TomosIlko Jozsef este pe părere ca unde exista apa potabile puțurile să fie acoperite. Dl. primare 
este pe același părere cu excepția unde locuitorii vor să folosească să-și repare. 
 5.Dl. primar prezintă sentința penală în dosarul 1674/305/2020 în legătură cu cazului lui 
Gergely Deme Oliver. 
 6.Dl. primar prezintă cererea Dl. Balint Istvan din Bicfalău care solicită aprobarea pietrierea 
unei căi de acces. Dl. primar specifică faptul că nu vom executa lucrările de drum dar vom oferi 
sprijin așternerea pietrelor. 
 7.Dl. primar prezintă adresa primtă de la CNAIR prin care ne informează asupra faptului că 
nu poate fi montată oglinda parabolică în intersecția DN11 cu stăzilePetofi Sandor și str. Ilieni din 
localitatea Ozun. 
 8. Dl.primar prezintă demisia dl. JakabMihaly diriginte de șantier la mai multe lucrări. D-na 
Lokodi Ana dacă dl JakabMihaly este diriginte de șantier la toate lucrările? Dl. primar specifică 
faptul că Primăria Comunei Ozun are mai multe contract cu dânsul și a fost nevoit să solicită de la 
acest inginer demisia, întru-cât deseori el a trebuit să verifice activitatea executantului din lipsa 
dirigintele de șantier pe teren.  
 9.Dl. primar prezintă răspunsul primit de la Valdek Impex SRL prin care executantul ne 
înștiințează asupra faptului că șanțurile și rigolele betonate vor fi realizate după turnarea al doilea 
covorul asfaltic.  
 10.Dl. primar prezintă adresa primita de la PitlakLorand cu privire la defectarea uși de 
intrare a capelei mortuare în localitatea Ozun. Dl. priamar solicită de la D-na viceprimar să verifice 
și să găsească o remediere la problema ridicată. 
 11.Dl. Tomos-Ilko Jozsef specifică faptul că este o problemă și la capela mortuară în 
Sântionlunca, din acoperiș curge apă. 
 12. Dl. primar prezintă raportul Dl. Kadar Laszlo prin care relatează un furt al gărzi electrice. 
 13. Dl. OrdogLaszlorelatează faptul în cursul zilei a depistat o lebădă, după carea sunat la 
organele de abilitate (DSV, RARA AVIS) și totodată a oferit mâncare și adăpost. 
 14.Dl. primar prezintă adresa Dsv  prin care ne atrage atenția faptului că datorită răspăndirii 
pestei porcine este interzisă deținerea de porci la stâne. 
 15.Dl. primar prezintă sentința civilă nr. 1292/2020 în dosarul nr. 36331/3/2019 în legătură 
cu procesul purtat cu Telekom CommunicationRomaia SA. 
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 16.Dl. primar prezintă Ordonanța de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sfântu Gheorghe, 
în dosarul nr. 1703/P/2017 prin care se revocă Ordonanța de renunțare la urmărire penală pentru 
săvârșirea infracțiunii de conducerea unei vehicul fără permis de conducere de câtre suspectul 
Pakucs Attila. 
 17.Dl. Nemeth Ioan solicită montarea tablei cedării de prioritate la podul din localitatea 
Lisnău acest fiind foarte îngustă. Dl. primar specifică că cu acordul din partea Poliției se va realiza 
montare indicatorului rutier și a limitatoarelor. 

18.Dl. Zatyi Tibor întreabă despre starea investiției Casei mortuare din Lisnău. Dl. primar 
specifică faptul că a apărut o problemă în sensul că terenul unde urmează să fie realizată această 
investiției este în extravilan. Consilierii aprobă în unanimitate începerea procedurii de trecere 
terenului din extravilan în intravoilan.  

Dl. Zatyi Tibor întreabă când va fi realizată Casă mortuară și în Bicfalău. Dl. primar 
precizează că după rezolvarea actelor o să fie. Consiliul local votează în unanimitate modificarea 
Puz-ului din Lisnău. 

19. Dl. primar ridică problema vacilor și specifică faptul că trebuie adus o hotărâre în acest 
sens la anul sau pe anul viitor. Dl. KovacsZsombor are sugestia să fie stabilită orele în care pot să 
treacă vacile. Dl. primar este în părere că trecerea acestora prezintă pericol de accidentare și să fie 
amendate persoane care nu se conformează, solicită de la OrdogLaszlo remedierea problema vacilor 
și amendarea persoanelor.  

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
LOKODI ANA 

 
 

           ÎNTOCMIT 
SECRETAR GENERAL 
BARTALIS FRUZSINA 

 


