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PROCES-VERBAL 
privind desfăşurarea şedinţei extraordinare a Consiliului Local comuna 

Ozun din data de 22 septembrie 2020 
 
 Încheiat astăzi, 22 septembrie 2020, la sediul Primăriei comunei Ozun, în cadrul şedinţei 

extraordinare a 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. 152/2020. 

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

 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 22.09.2020. 

 2. - Aprobarea Procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Ozun 
din data de 11.09.2020. 

 3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului general al 
comunei Ozun pe anul 2020. 

 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 2. 
 4. –PROIECT DE HOTĂRÂRE privind împuternicirea unui avocat în vederea promovării 

şi reprezentării intereselor Comunei Ozun prin Primar, în dosarul civil nr. 263/305/2020. 
 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 1. 
 5. - Întrebări. Interpelări. 
 6. - Diverse. 
 
 Punctul I de pe ordinea de zi: se aprobă ordinea de zi conform proiectului anexat la 

Dispoziția nr. 152/2020. 
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 Punctul II de pe ordinea de zi: se aprobă procesul-verbal a şedinţei ordinare a Consiliului 
Local al comunei Ozun din data de 11.09.2020. 

 
 Punctul III 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, rectificarea bugetară este necesară pentru apa potabilă, avize 
și acorduri la proiectul cu gaze naturale, pentru drumul comunal DC16, pentru salariile asistenților 
personali angajați lângă o persoană cu handicap, pentru școală în vederea achiziționării măștiilor și a 
echipamentelor de curățenie, pentru personalul secțiilor de votare. 

 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 81/2020. 

 
 Punctul IV 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 precizează faptul că, este vorba despre un proces intentat împotriva lui Salamon, 
în legătură cu extinderea ilegală a brutăriei, fără a deține în mod prealabil autorizație de construire. 
 Totodată, precizează, că nu avem intenția de a demola clădirea mai degrabă de a obține 
documentele necesare pentru intrarea în legalitate a construcției și plata impozitului, într-cât pentru 
imobilul în care funcționează brutăria nu s-a plătit impozitul niciodată.  

 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 82/2020. 

 
 Punctul V și VI de pe ordinea de zi: 
 1. Dl. Primar prezintă pe larg Decizia nr. 21/15.09.2020 a Curți de Conturi a României – 

Camera de Conturi a Covasna, înregistrată la Primăria comunei Ozun sub nr. 8895/17.09.2020. 
 2. Dl. Primar relatează adresa Școlii Gimnaziale „Tatrangi Sándor” din localitatea Ozun, care 

solicită spijin financiar în suma de 6.000 lei, pentru achiziționarea termomentrelor digitale, tablelor 
magnetice și a produselor de curățenie. Dl. Primar precizează că, în loc de 6.000 lei, școala a primit 
suma de 7.000 lei.  

 3. Dl. Primar relatează adresa primită de la firma Tricomserv, din care rezultă faptul că, 
lucrările la Contractul cu nr. 1880/25.02.2019 având ca obiect “Modernizarea și extinderea 
sistemului de alimentare cu apă în comuna Ozun” a fost finalizată, ca atare trebuie început recepția 
la terminarea lucrărilor, numai că Dl. Benedek Janos în calitate de consultant încă nu a terminat 
dosarele aferente investiției care trebuie transmise la Alba Iulia. Consultantul a fost atenționat de 
mai multe ori prin telefon și în scris de către Dna. contabilă și de către Dl. Primar. S-a solicitat de la 
consultant respectarea clauzelor contractuluale încheiate cu el și să execute dosarele necesare la 
recepție. Consultantul a fost avertizat asupra faptului că, dacă din vina lui bugetul local va suferi 
pierderi financiare, el va suporta consecințele.  
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 4. Dl. Primar explică faptul că, termenul de depunere pentru proiectul cu gaze naturale a fost 
prelungită și că, o să colaborăm cu o firmă consutativă din localitatea Miercurea Ciuc (Planificatio 
SRL.). 

 Preşedintele de şedinţă, întreabă dacă mai sunt şi alte subiecte de dezbătut, care nu suferă 
amânare, nefiind, declară şedinţa încheiată. 

 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     SECRETAR GENERAL  
  BARTA JÁNOS     BARTALIS FRUZSINA 

            


