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PROCES-VERBAL 

privind desfăşurarea şedinţei extraordinare a Consiliului Local comuna 
Ozun din data de 16 octombrie 2020 

 
 Încheiat astăzi, 16 octombrie 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. 168/2020. 

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

 Din partea executivului sunt prezenți primarul comunei Ozun, Dl. lect. univ. dr. Ráduly 
István, pentru secretarul general comunei Szabó Erika. 

 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 16.10.2020. 
 2. - Aprobarea Procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al comunei 
Ozun din data de 22.09.2020. 
 3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de 
garanție pentru garantarea avansului proiectului “Modernizarea și extinderea sistemului de 
alimentare cu apă în comuna Ozun, judeţul Covasna”. 
 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 1.  
 4. – PROIECT DE HOTĂRÂRE 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. 
 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 1. 
 5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind împuternicirea Primarului comunei Ozun în 
vederea semnării Declarațiilor aferente proiectului de investiție „Înființarea rețelei inteligente 
de distribuție a gazelor naturale, branșamente și alimentare cu gaze naturale în comuna 
Ozun, județul Covasna”. 
 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 1. 
 6. - Întrebări. Interpelări. 
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 7. - Diverse. 
  
 Punctul I de pe ordinea de zi: se aprobă ordinea de zi conform proiectului anexat la 
Dispoziția nr. 168/2020. 
 
 Punctul II de pe ordinea de zi: se aprobă procesul-verbal a şedinţei extraordinare a 
Consiliului Local al comunei Ozun din data de 22.09.2020. 

 
 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 că, în vederea finalizării proiectului „Modernizarea si extinderea 
sistemului de alimentare cu apă în comuna Ozun, județul Covasna“, finanțat în cadrul submăsurii 
7.2  Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică al PNDR 2014-
2020, prin contractul de finanțare nr. C0720AN00021671500328 din 03.07.2017, încheiat cu 
Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, s-a solicitat de la AFIR prelungirea duratei 
de execuție cu încă 2 luni, până la data de 03.03.2021. În vederea obținerii prelungirii de către 
AFIR, este necesar prelungirea scrisorii de garanție sus menționat.  

 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de 
voturi. Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 83/2020. 

 
 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 explică în vederea implementării proiectului „Reabilitarea Clădirii fostului 
Sfat Popular al satului Lisnău pentru înființarea centrului de asistență socială din Comuna Ozun, 
Sat Lisnău” finanțat în cadrul submăsurii 19.2 al PNDR 2014-2020 prin contractul de finanțare 
nr. C1920072S2202715505905 din 08.10.2019, încheiat cu Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare 
Rurală şi Pescuit, este necesar solicitarea scrisorii de garanţie din partea Fondului Naţional de 
Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii SA - IFN pentru suma de 
184.128,97 lei, reprezentând 100% din valoarea avansului ce se va solicita de la Agenţia pentru 
Finanţarea Investiţiilor Rurale. 
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de 
voturi. Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 84/2020. 

 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 relatează că, proiectul cu gazele naturale trebuie depus chiar în data de 
16.10.2020, dar fără autorizarea Consiliului local nu poate să semneze declarațiile trimise de 
către firma consultantă. Dl. Primar citește e-mailul trimis de Dl. Csák László prin care felicită pe 
Dl. primar pentru obținerea avizului tehnic de principiu de la Societatea Națională de Transport 
Gaze Naturale Transgaz SA. emis pentru racordarea la conducta de înaltă presiune Codlea – 
Sfântu Gheorghe, DN 250, PN 25 bar, a unui SRM de PN 25 bar, cu o capacitate tehnologică de 
Q= 6.500 Sm3/h, care va fi amplasat în intravilanul comunei Ozun, prin intermediul unei 
conducte de racord DN 200, PN 25bar în lungime de cca 7,5 Km.  
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 Dl. Primar explică că, în momentul de față proiectul trebuie depus cu această alternativă, 
dar există opțiunea ca în cazul în care proiectul va fi câștigător, locul SRM –ului cu aprobarea 
Transgaz-ului să fie construit în apropierea conductei de înaltă presiune Codlea Sfântu Gheorghe 
din comuna Ilieni. Această variantă este aprobată și de consilierii locali. Dl. Primar relatează că,  
sunt mai multe opțiuni pentru construirea SRM –ului, după cum urmează : 

- Consiliul Local achiziționează un teren în comuna Ilieni pentru construirea SRM –ului; 
- Consiliul Local din Ilieni ne concesionează teren pentru construire; 
- Consiliul Local din Ozun construiește SRM- ul și ulterior cu un proiect Comuna Ilieni 

poate să extindă rețea de gaze existentă în Ilieni, prin racordarea la SRM- ul construit de 
Comuna Ozun – cu aprobarea Transgazului.  

 Dl. Primar citește prima declarație și anume declarația de retrocedare prin care se declară 
că, nu au fost depuse cereri de retrocedare pentru terenurile necesare implementării proiectului. 
Dl. Primar afirmă că, este vorba de terenul unde va fi construit SRM- ul, iar acel teren este în 
proprietatea Comunei Ozun conform verificărilor efectuate de dna. Danko Eva, funcționar public 
la Compartimentul cadastru de la Primăria Ozun. Este aprobat în unanimitate semnarea de către 
Dl. Primar al declarației de retrocedare.  
 Dl. Primar prezintă modelul 4a declarația de eligibilitate prin care se declară că, Comuna 
Ozun nu este în incapacitate de plată/stare de insolvență, stare de faliment, lichidare, nu are 
afacerile conduse de un administrator judiciar sau activitățile sale comerciale sunt suspendate ori 
fac obiectul unui aranjament cu creditorii; și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, 
taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, nu a suferit condamnări definitive, nu a fost 
subiectul unei judecăți de tip res judecata pentru fraudă, corupție, implicarea în organizați 
criminale. De asemenea se declară că, infrastructura și terenul pe care se face investiția 
îndeplinesc cumulativ următoarele condiții, și anume terenul este disponibil pentru investiții, 
sunt libere de orice sarcini, și nu fac obiectul unor litigii, nu fac obiectul revendicărilor. 
Semnarea modelului de declarație de eligibilitate este aprobat în unanimitate de consilierii locali. 

În timpul ședinței a fost contactat telefonic Dl. Csák László cu privire la întrebarea că, 
Comuna Ozun are proiecte în desfășurare prin care au fost predate ca amplasamente de investiții 
mai multe străzi în care sunt executate lucrări de asfaltare. Dl. Csák László este pus pe voce și 
explică consilierilor că,  predarea unui amplasament pentru execuția unor lucrări conferă numai 
obligații pentru firma executantă nu și drepturi. Dl. Primar mai are o întrebare pentru Dl. Csák 
László și anume că, în momentul de față se efectuează lucrări de asfaltare pe mai multe străzi din 
comună, dacă proiectul va fi câștigător și străzile vor fi săpate pentru amplasarea conductelor de 
gaze, firma executantă va avea obligația de a readuce în stare inițială străzile. Dl. Csák László 
răspunde afirmativ și relatează că, este în responsabilitatea proiectantului de a include în deviz 
acest fapt. Consiliul Local autorizează pe primarul comunei pentru semnarea declarației 
analizate.  
 Declarația 4b. declarația de angajament este prezentată de Dl. Primar prin care 
beneficiarul declară că:  

- are resursele financiare necesare pentru susținerea implementării proiectului – Dl. Primar 
atrage atenția Consilierilor că, în momentul de față nu deținem resursele financiare; 
În cunoștința de cauză Consiliul Local se angajează ferm:  

- finanțeze toate costurile neeligibile aferente proiectului – suma va fi disponibilă când 
trebuie achitat; 
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- să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile 
rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor;  

- să mențină proprietatea proiectului și natura activității pentru care s-a acordat finanțare 
nerambursabilă, pe o perioadă de cel puțin 3/5 ani după finalizare și să asigur exploatarea 
și mentenanța în această perioadă cu respectarea prevederilor comunitare.  
Dl. Primar întreabă pe Dl. Csák László ce se va întâmpla dacă Comuna Ozun nu găsește 

un operator regional pentru delegarea gestiunii de furnizare de gaze naturale. Aceasta răspunde 
că, după părerea lui  toți operatorii sunt dispuși să preia ceva în care nu ei trebuie să depună bani. 

- Să asigure folosința echipamentelor și bunurilor achiziționate prin proiect pentru scopul 
declarat în proiect; 

- Să asigure din alte surse de finanțare legal constituite finanțarea necesară pentru 
finalizarea proiectului în situația în care nu va fi implementat în integritate până la data de 
31.12.2023. 
Dl. Primar relatează că, aici este o problemă se va sfârși anul 2020 până când vom avea 

răspuns pentru proiectul depus, până când va fi gata proiectul tehnic se va trece încă șase luni, iar 
licitația va ține tot o jumătate de an, dacă firma care va câștiga licitația pentru executare va intra 
în insolvență. A fost sunat Dl. Csák László care la această întrebare răspunde că, trebuie încercat 
ca proiectul să fie finalizat cât mai repede. După părerea lui firmele de executare care se ocupă 
cu gaze naturale sunt mai puține și mai serioase. Dacă nu va fi implementat proiectul în 
întregime poate fi solicitat de la guvern, prin alte programe guvernamentale, finanțare pentru 
terminarea proiectului.  

- Să demonstreze la momentul depunerii primei cereri de prefinanțare/rambursare/plată 
cererea existentă pentru rețeaua inteligentă de distribuție a gazelor naturale prin pre - 
contracte încheiate/angajamente ferme ale consumatorilor cărora li se va livra gazul 
natural (cel puțin 1000 de gospodării).  
După părerea D-lui Csák László nu precontracte ci  angajamente o să trebuiască  din 

partea locuitorilor. Branșarea blocurilor de locuințe la rețeaua inteligentă de distribuție a gazelor 
naturale va fi condiționată de utilizarea gazului natural exclusiv pentru funcționarea unui sistem 
centralizat de producere  a energiei termice la nivel de scară/bloc/zona rezidențială și nu pentru 
sisteme individuale/de apartament de producere a energiei termice. Dl. Primar explică că scara 
blocului de locuință va avea un singur cazan de gaz și nu toate apartamentele vor avea cazane 
separate. 

Dl. Barta János relatează că, așa este și în Odorheiu Secuiesc, locuitorii nu au cazane 
separate dar  fiecare apartament are contor separat și poate dă drumul la căldura când dorește.  

Dl. Molnár András întreabă că, ce se întâmpla când din 20 de apartamente numai 10 vrea 
să se racordeze. Dl. Primar răspunde că, ar fi bine să se racordeze toată lumea pentru că, 
Consiliul Local nu va mai admite evacuarea hornurilor pe pereții apartamentelor, dacă blocul va 
avea un singur cazan comun, clădirea va avea un singur horn.  

D-na Lokodi Ana este de părere că, Consiliul Local nu poate să asume cheltuielile pentru 
apartamentele care nu vor să se racordeze.  

 Dl. Tomos-Ilkó József întreabă că, branșamentul până unde se va realiza în cazul 
imobilelor private. Dl. Primar răspunde că, până la limita proprietăților. 

- Operarea infrastructurii constituite prin proiect să fie realizată în condițiile legii, inclusiv 
obținerea licenței de operare în termen de maximum 2 ani de la încheierea procesului 
verbal de recepției la terminarea lucrărilor.  
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Dl. Primar explică că, Comuna Ozun trebuie să obțină toate autorizațiile de funcționare în 
termen de 2 ani de la finalizarea lucrărilor de executare. Consiliul Local Ozun aprobă declarația 
și autorizează pe primar pentru semnarea lui.  

 
 Dl. Primar prezintă declarația 4d declarația privind eligibilitatea TVA aferente 

cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul operațiunii propus spre finanțare din instrumente 
structurale. Dl. Primar iarăși contactează prin telefon pe Dl. Csák László și întreabă despre 
neeligibilitatea TVA este nedeductibilă și nerecuperabilă. Dl. Csák László răspunde că, în cadrul 
proiectului POIM față de proiectele AFIR plățile sunt diferite întrucât la acest proiect POIM 
executantul emite factura iar factura înaintată la finanțator este achitat în 30 de zile, inclusiv 
TVA-ul, deci Comuna Ozun nu trebuie să achite factura și apoi să primească suma achitată prin  
depunere decont. Consiliul Local autorizează pe primar pentru semnarea acestei declarații.  

 Dl. Primar citește declarația 4.d. bis Addendum la declarația privind eligibilitatea TVA 
aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul operațiunii propus spre finanțare din FEDR, 
FSE, FC 2014 -2020 prin care Dl. Primar declară că, Comuna Ozun nu este înregistrată în 
scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul Fiscal, pentru activități altele decât cele ale 
operațiunii propuse spre finanțare și cele aferente operării proiectului. 

 De asemenea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare (Codul fiscal), Comuna Ozun nu beneficiază de 
schemă/scheme de compensare a TVA la nivel național, regional sau local. Este aprobat cu 
unanimitate semnarea declarației de către dl primar.  

 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de 
voturi. Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 85/2020. 

 
 Punctul VI și VII de pe ordinea de zi: nu sunt. 
  
 Preşedintele de şedinţă, întreabă dacă mai sunt şi alte subiecte de dezbătut, care nu suferă 

amânare, nefiind, declară şedinţa încheiată. 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ              PENTRU SECRETAR GENERAL
            BARTA JÁNOS                   SZABÓ ERIKA 
                       

 

 

 

 

 

 


