
ROMÂNIA 
JUDEŢUL COVASNA 

COMUNA OZUN 
CONSILIUL LOCAL 

1 

 

 
PROCES-VERBAL 

privind desfăşurare a şedinţei ordinare a Consiliului Local comuna 
Ozun din data de 20 august 2020 

 
 Încheiat astăzi, 20 august 2020, la sediul Primăriei comunei Ozun, în cadrul şedinţei 

ordinarea 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. 137/2020. 

 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, Németh Ioan, Kovács Zsombor, delegatul 
sătesc Süket György, lipsesc Tomos- Ilkó József, Horváth Zita și 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. 

 Se trece la alegerea preşedintelui de şedinţă, conform art. 123 din Codul administrativ, pe o 
perioadă de 3 luni, consilieri locali prezenţi aleg pe Dl. Barta János, cu unanimitate de voturi. 

 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 20.08.2020. 

 2. - Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Ozun 
din data de 03.06.2020. 

 3. - Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al comunei 
Ozun din data de 19.06.2020. 

 4. - Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al comunei 
Ozun din data de 08.07.2020. 

 5. -PROIECT DE HOTĂRÂREprivind aprobarea Caietului de sarcini și a prețurilor de 
pornire la licitația ce se va desfășura pentru valorificării masei lemnoase din fondul forestier al 
Comunei Ozun. 

 Iniţiator: Viceprimarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 2. 
 6. - PROIECT DE HOTĂRÂREprivind completarea HCL. nr. 20/2012 privind delegarea 

gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare către S.C. Gospodărie comunală S.A – Sfântu 
Gheorghe, cu modificările și completările ulterioare, precum și aprobarea proiectului actului 
adițional la Contractul de delegare a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare nr. 23/04.11.2009, 
cu modificările și completările ulterioare. 

 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
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 Avizare: Comisia de specialitate nr. 1. 
 7. - PROIECT DE HOTĂRÂREpentru modificarea HCL. nr. 37/2020 privind modificarea 

HCL. nr. 59/2017 privind implementarea proiectului „Reabilitare și modernizare cămin cultural – 

satul Lisnău (Ozun)”. 
 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 1. 
 8. – PROIECT DE HOTĂRÂREprivind actualizarea proiectului tehnic, devizului general, 

indicatorii tehnico-economici și modificarea documentației de atribuire aferentă investiției 
„Construire și dotare grădiniță cu program prelungit în Comuna Ozun, sat Ozun, județul 

Covasna”. 
 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 1. 
 9. – Întrebări. Interpelări. 
 10. – Diverse. 
 
 Punctul I de pe ordinea de zi: se aprobă ordinea de zi conform proiectului anexat la 

Dispoziția nr. 137/2020. 
 
 Punctul II se aprobă procesului-verbal a şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei 

Ozun din data de 03.06.2020. 
  
 Punctul III se aprobă procesului-verbal a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 

comunei Ozun din data de 19.06.2020. 
  
 Punctul IV se aprobă procesului-verbal a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 

comunei Ozun din data de 08.07.2020. 
  
 Punctul V de pe ordinea de zi: Dl. Barta János 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, în urma aprobării a cele 5 APV-uri la ședințele 
anterioare (APV nr. 2162, APV nr. 2163, APV nr. 2165, APV nr. 2166 și APV nr. 1668), pasul 
următor în vederea valorificării masei lemnoase este organizarea licitației publice, prin urmare este 
necesar aprobarea Caietului de sarcini și a prețurilor de pornire la licitațiede către Consiliul local. 

Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 61/2020. 

 
 Punctul VI de pe ordinea de zi: Dl. Barta János citeşte proiectul de hotărâre, referatul de 

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

 Dl. Primar relatează că, Hotărârea Consiliului Local al comunei Ozun nr. 20/2012 în legătură 
cu delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare modificat prin HCL. nr. 
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129/2017, se completează, astfel investiția se mărește. În continuare, specifică faptul că, în 
localitatea Sântionlunca s-a realizat 7 buc. de bransamente, în satul Lisnău 9 buc., în Bicfalău 7 buc. 
și una în localitatea Ozun, str. Köleskert, urmând să fie predată Gospodăriei Comunale SA. pentru 
gestiune satele Ozun și Sântionlunca.  

 Dl. Németh Ioan întreabă de la Dl. Primar când va fi predată apa potabilă? Dl. Primar 
răpunde în curând va fi predată, când recepția se va realiza. 

 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 62/2020. 

 
 Punctul VII de pe ordinea de zi: Dl. Barta János citeşte proiectul de hotărâre, referatul de 

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

 Dl. Primar explică faptul că, firma consultativă a calculat greșit indicatori tehnico-economici 
aferentă investiției „Reabilitare și modernizare cămin cultural – satul Lisnău (Ozun)” și prin umrare 
se impune modificarea acestora. 

 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 63/2020. 

  
 Punctul VIII de pe ordinea de zi: Dl. Barta János citeşte proiectul de hotărâre, referatul de 

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

 Dl. Primar relatează faptul că, în urma obținerii avizului de la ISU - Covasna în decursul luni 
septembrie s-a actualizat proiectul tehnic (partea scrisă și partea desenată), astfel este necesar 
modificarea devizului general, bugetul indicativ actulizat și relocările liniilor bugetare. Dl. Primar 
considerăconstruirea grădinițeio oportunitate. Adaugă faptul că, după aprobarea Proiectului tehnic 
de către Alba Iulia urmează licitația pentru execuția lucrărilor și speră totodată că, aceasta va fi 
realizată la sfârșitul anului. 

 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 64/2020. 
 
 Punctul IX și X de pe ordinea de zi. 

 1. Dl. Primarrelatează faptul că, Curtea de Conturi a României a făcut verificări timp de o 
lună la Primăria comunei Ozun și a găsit neregularități în: contractul încheiat pentru amenajamnetul 
pastoral, trebuie să solicitămbani înapoi de la composesoratele, sporurile trebuie restituite, în 
hotărârea cu privire la impozitele și taxele locale zonele nu sunt corespunzător stabilite etc. 

 D-na Lokodi Ana întreabă cum poate fi imputat păjitile, fiecare trebuie să facă conform legii. 
 D-na Viceprimar răspunde că, în vederea accesării fondurilor de la APIA trebuie să fie făcută 

amenajarea pastorală. 
 2. Dl. Primar prezintă cererea primită de la locuitori ai străziilor Köleskert, Câmpului și 

Digului care solicită modificarea circulației în două sensuri având în vedere că, la momentul de față 
se circulă în sens unic. Consiliul local votează cu unanimitate schimbarea circulației în două sensuri 
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în străziile sus amintite și asumă răspundrerea pentru această schimbare cu condiția amplasării 
indicatorilor rutiere de acordare a priorităţii. În acest sens trebuie înaintat o adresă către proiectant.  

 3. Dl. Primar prezintă raportul întocmit de D-na Kányádi Lenke, referent în Biroul de taxe și 
impozite din cadrul Primăriei comunei Ozun, în legătură cu scăderea veniturilor la bugetul local în 
urma aprobării Hotărâri Consiliului Local al comunei Ozun nr. 46/2020. 

 4. Dl. Primar relatează adresa primită de la firma SC. Total România SA., care solicită un 
punct de vedere privind "Studiu de fezabilitate- mărirea capacității de stocare a bitumului în parcul 
de rezervoare", la punctul de lucru Ozun, str. Gábor Áron nr. 98. 

 D-na Lokodi Ana reclamă că, simte mirosul bitumului mai ales când este vremea rea, are 
rugămintea firmei să găsească o soluție pentru firtrarea aerului. 

 Consilieri locali aprobă investiția cu condiția prezentări un fel de preaviz de la ISU.  
 5. Dl. Primar explică faptul că, în dosarul cu nr. 402/119/2020, reclamantul Kovács Ferenc a 

modificat partea pârâtă, în Comuna Ozun. 
 6. Dl. Primar prezintă adresa primită de la Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor în 

legătură cu pagubele produse de urși în intravilanul localităților UATC Ozun, aceasta ne informează 
asupra faptului că, trebuie să ne adresăm gestionarului fondului cinegetic din zonă, în speță Av 
Haghita Sud (15 Reci-Lisnău). 

 7. Dl. Primar relatează faptul că, din adresa Consiliului Județean Covasna rezultă că, a fost 
montată ooglindă stradală la intersecția drumului județean DJ 103B cu străzile Páljános și Résalja. 

 8. Dl. Primar relatează cererea D-nei Bors Tünde, domiciliată în localitatea Ozun, care 
solicită angajarea ei în calitate de asistent personal lângă mama Szabó Bokor Ildikó, persoană cu 
hadicap grav. Consiliul local respinge cererea dânsei pe motivul lipsa fondurilor disponibile. 

 9. Dl. Primar prezintă cererea D-nei Szabó Erika, consilier în Biroul de taxe și impozite din 
cadrul Primăriei comunei Ozun, prin care solicită stabilirea plafonului pentru execuție. Consiliul 
local aprobă cu unanimitate începerea executării silite de la suma de 500 lei. 

 10. Dl. Primar relatează cererea D-nei Rapó Réka, domiciliată în localitatea Ozun, care 
solicită angajarea ei în calitate de asistent personal lângă fiul Rápó Róbert, persoană cu hadicap 
grav. Consiliul local respinge cererea dânsei pe motivul lipsa fondurilor disponibile. 

 11. Dl. Primar prezintă adresa Inspectoratului Școlar Județean Covasna, referitore la 
începerea anului școlar 2020-2021, la necesitatea dotării sălilor de clasă cu PC. și la oferirea 
accesului la Internet. Consiliul local nu este de acord cu finanțarea acestor facilități/echipamente 
datorită fondurilor insuficiente. 

 12. Dl. Primar relatează faptul că, D-na Péter Ibolya, domiciliată în satul Sântionlunca, prin 
intermediul avocatului Negrea Gheorghe a formulat și a depus Plăngere prealabilă împotriva adresei  
nr. 4449/23.06.2020, emisă de către Primăria comunei Ozun. 

 13. Dl. Primar prezintă cererea Dl-lui Parajdi Attila și a Dl-lui Kernászt Zsolt, care solicită 
aproximativ un metru cub de scândură pentru repararea puțului public din localitatea Măgheruș. 
Consiliul local aprobă cererea dânșiilor. 

 14. Dl. Primar explică faptul că, la Programul iluminat public a fost depusă cererea Comunei 
Ozun, fiind poziționată pe locul 48-lea, însă după trei zile s-a anulat procedura de depunere a 
cererilor și la reinscrierea fost atribuit numărul 210. 
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 15. Dl. Primar prezintă cererea Dl. Ádám Francisc, domiciliat în satul Bicfalău, care solicită 
mutarea căminului de vane din grădina lui. Consilieri locali sunt de acord cu executarea lucrărilor pe 
cheltuiala proprie și cu condiția mutării căminului de vane în aproprierea împrejmuirii care desparte 
domeniul public de privat. 

 16. Dl. Primar prezintă adresa primită de la Școala "Tatrangi Sándor", care solicită numirea 
în Consiliu de administrație a școlii un reprezentant al primarului și 3 reprezentanți ai Consiliului 
local, totodată, cere spijin financiar în achiziționarea unei platforme online de 6 euro/lună/profesor. 
 Consiliul local este de acord în principiu cu finanțarea școlii, însă la momentul de față se 
respinge cerere din motivul lipsei fondurilor, umând să fie reanalizată aceasta în funcție de evoluția 
situaților pandemice și financiare. 

 17. Dl. Primar prezintă cererea locuitorilor străzii Sporturilor, din satul Ozun, care solicită 
racordarea la sistemul de canalizare. Consiliul local votează cu unanimitate cererea, D-na Lokodi 
Ana se abține de la vot. 

18. Dl. Primar relatează cererea locuitorilor străzii Kossuth Lajos nr. 314-323, din satul 
Ozun, care solicită executarea sistemului de canalizare, având în vedere faptul că, strada în cauză va 
fi modernizată prin asfaltare. Consiliul local aprobă cu unanimitate de voturi cererea.   

 19. Dl. Primar prezintă oferta de preț primită de la firma SC. Tricomserv SA. în legătură cu 
executarea unor branșamente la rețea de canalizare în localitatea Ozun. 

 20. Dl. Primar realatează faptul că, din adresa Ministerului Lucrărilor Publice Dezvoltării și 
Administrație rezultă că, la investiția “Modernizare drum comunal DC 16A între DN 11 
(Sântionlunca) – DC 16, comuna Ozun, județul Covasna” finanțat prin PNDL 2017-2020, în funcție 
de specificul obiectivului de investiții și în conformitate cu normele și reglementările tehnice în 
vigore este necesară refacerea documentației tehnico-economice, iar în cazul modificărilor propuse 
reprezintă o modificare de temă de proiectare este necesară emiterea unei noi autorizații de 
construire. Totodată, specifică faptul că, lucrările trebuie terminate până în decembrie 2021. 

 21. Dl. Primar prezintă cererea Dl. Krestes Zoltán și  Majlát József, domiciliați în localitatea 
Ozun, str. Gábor Áron nr. 95 respectiv nr. 97, care solicită sprijin în vederea realizării 
bransamentelor de apă potabilă și canalizare la imobilele sus menționate, în sensul aprobării 
desfacerii și refacerii trotuarului asfaltat. Dl. Primar a confirmat faptul că, pot să execută lucrarea pe 
propria cheltuială. Aprobat în unanimitate de către Consilieri locali.  

 22. Dl. Primar prezintă adresa primită de la firma Valdek Impex SRL. din care rezultă că, 
lucrările aferente obiectivului “Amenajare sistemului de trotuar în comuna Ozun, localitatea 
Sântionlunca de a lungul drumului național DN11” sunt finalizate și se poate convocată comisia de 
recepție la terminarea lucrărilor. 

 23. Dl. Primar relatează faptul că, în urma discuțiilor purtate cu Dl. Szőcs Andrei și în baza 
verificărilor pe teren a rezultat că, bordurile amplasate trebuie ridicate și poziționate în sus, trebuie 
modificat înălțimea accesul la gospodări, acestea probleme datorându-se proiectantului. 

 D-na Horváth Zita este de părere că, bordurile trebuie poziționate sus, deoarece altfel se 
poate stopa urcarea autoturismelor pe trotuar.  

 Dl. Primar relatează faptul că, personal a făcut verificări pe teren, în legătură cu bordurile. În 
același timp, întrebă de la consilieri locali dacă sunt de acord ca în dreptul intrărilor în curte să fie 
ridicate bordurile pentru a împiedica intrarea apei pluviale în curțile oamenilor în cazul unui torent.  
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 Consilierii locali sunt de părere că, ar fi bine încheierea unui act adițional în vederea 
executării niște modificări față de proiectul inițial, respectiv la acele intrări în gospodăriile 
oamenilor unde panta asfaltului este spre curte, să fie schimbată spre drum. De asemenea 
intresecțiile străzilor laterale cu DN 11 să fie prevăzute cu podețe betonate, cu tuburi betonate sau 
șanțuri betonate după caz. În acest sens trebuie solicitat de la proiectant o dispoziție de șantier. 
Consiliul local este de acord și votează cu unanimitate.  

 24. Dl. Primar relatează adresa Consiliului Județean Covasna, care ne transmit cererea 
Institutului Național al Patrimoniului, în legătură cu actualizarea Listei Monumentelor Istorice 2020. 
Consiliul local votează cu unanimitate încluderea pe Lista Monumentelor Istorice Conacul Jancsó 
din Bicfalău. 

 25. Dl. Primar prezintă cererea D-nei Modi Zita, domiciliată în localitatea Ozun, care solicită 
depunerea conductei de apă în vederea alimentării gospodăriei nr. 662 C. Consiliul local adoptă cu 
unanimitate cererea dânsei. 

 26. Dl. Primar relatează cererea Dl. Málnási Ferenc Attila, domiciliat în localitatea Ozun, 
care solicită aprobarera reparării o părți din stradă, deteriorată în urma instalării cablurilor electrice 
sub pământ. Consilierii locali sunt de acord cu reparațiile. 

 27. Dl. Primar prezintă adresa de răspuns al Direcției Regională de Drumuri și Poduri Brașov 
la cererea Primăriei comunei Ozun, în legătură cu amplasarea pe DN 11 denivelări pentru reducerea 
vitezei, din care rezultă că, în principiu DRDP. Brașov nu este de acord cu montarea de 
limitatoarelor de viteză. 

 28. Dl. Primar relatează cererea Dl. Papuc Alexandru, domiciliat în Lunca Mărcușului, prin 
care solicită la proprietatea dânsului din satul Lisnău necesitatea construirii unui pod de acces 
dinspre drumul principal. Consiliul local refuză cererea, totodată sunt de acord cu realizarea acestuia 
pe propria cheltuială. 

 29. Dl. Primar prezintă adresa Consiliului Județean Covasna, în legătură cu petiția D-nei 
Simon Mária, în legătură cu descărcarea apelor spre câmp, care se acumulează în proprietăți. 

 30. Dl. Primar relatează oferta de preț primită de la firma SC. Satelit NT SRL., în legătură cu 
servicii de realizare aplicații WEB GIS pentru utilizarea planurilor digitale. Dl. Primar consideră o 
investiție bună realizarea acestora, însă din motivul fondurilor insuficiente se respinge oferta. 

 31. Dl. Primar relatează Hotărâriile transmise de Asociația pentru Dezvoltarea Turismului în 
județul Covasna, totodată specifică faptul că, acestea pot fi consultate la sediul Primăriei comunei 
Ozun pentru cei interesanți. 
  

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
BARTA JÁNOS 

 
 

ÎNTOCMIT 
SECRETAR GENERAL 
BARTALIS FRUZSINA 

 


