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PROCES-VERBAL 
 

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

 
Încheiat astăzi, 16 noiembrie 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. 215/2020. 

Din condica de prezenţă a consilierilor reiese faptul că, din 13 consilieri, ce compun 
Consiliul local sunt prezenţi: Szabó Anna-Mária, Lokodi Ana, Bordás Éva, Németh Ioan, Bölöni 
Sándor, Molnár András, Zátyi Tibor, Ráduly Zsolt-József, Horváth Zita, Kovács Ferenc, Kloos 
Paula, Vrăncean Alexandru, lipsește nemotivat: Bordás Csaba-Lajos. 

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 16.11.2020. 

2. - Aprobarea Procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al comunei 
Ozun din data de 16.10.2020. 

3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L. nr. 46/2020privind acordarea 
unor facilități fiscale pentru persoanele fizice și juridice de pe raza comunei Ozun, în conformitate 
cu prevederile O.U.G. nr. 69/2020. 

Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
Avizare: Comisia de specialitate nr. 1. 
4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L. nr. 67/2020 privind 

desemnarea membrilor Consiliului Local al Comunei Ozun în Consiliul de administrație al Școlii 
Gimnaziale „Tatrangi Sándor” din satul Ozun, comuna Ozun, județul Covasna, pentru anul școlar 
2020-2021. 

Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
Avizare: Comisia de specialitate nr. 3. 
5. -PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului general al comunei 

Ozun pe anul 2020. 
Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
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Avizare: Comisia de specialitate nr. 2. 
6. - Întrebări. Interpelări. 
7. - Diverse. 

 
 Punctul I de pe ordinea de zi: se aprobă ordinea de zi conform proiectului anexat la 
Dispoziția nr. 215/2020. 
 
 Punctul II de pe ordinea de zi: se aprobă procesul-verbal a şedinţei extraordinare a 
Consiliului Local al comunei Ozun din data de 16.10.2020. 
 Dl. Primar specifică faptul că, procesele-verbale ale ședințelor C.L., ca și până acum se 
regăsesc la dosarul consiliului local, situat la Registratură, împreună cu 
documentele/înscrisuri/cereri etc. pregătite pentru  punctul ”Diverse” ale ședințelor, unde aceasta pot 
fi consultate. Totodată, sunt afișate pe site-ul primăriei și reflectă tot ceea ce a fost discutat în timpul 
ședinței. 
  
 Punctul III de pe ordinea de zi: Dl. Németh Ioan 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 luna iunie a fost adoptată Hotărârea nr. 46/2020 cu privire 
la acordarea facilitățiilor fiscale în baza O.U.G. nr. 69/2020, multe persoane au beneficiat de această 
hotărâre, însă termenul de depunere a cererilor pentru anularea dobănziilor accesorii a expirat la data 
de 30.09.2020, ordonața prevede până la data de 15.12.2020. 

 În continuare, Dl. Primar explică că, este o cerere depusă din partea firmei URB Bearings 
S.R.L., care solicită anularea dobânziilor accesorii, având față de primărie o datorie de 1.920.00 lei.  

 Dl. Primar întreabă de la consilieri locali dacă doresc sau nu prelungirea teremnul de 
depunere a cererilor, așteaptă sugestii și păreri. Totodată, amintește pe consilieri că, în conformitate 
cu propunerea D-lui Németh János, fiecare consilier local are 3 minute să-și exprime părerea în 
orice problemă. Dă cuvântul președintelui de ședință care supune la vot propunerea Dl. Primar. 
Consilieri locali votează cu unanimitate de voturi. 

 D-na Lokodi Ana întreabă ce garanție are primăria dacă va veni să plătească datoria? 
 Dl. Primar răspunde că, nu avem garanție doar poate să vină și alte persoane, nu avem ce să 
pierdem, oferim o posibilitate. 
 Dl. Zátyi Tibor întreabă dacă aceasta facilitate se acordă pe toată perioda pandemiei (Covid-
19)? 
 Dl. Primar răpunde că, putem să prelungim perioada numai după cum este prevăzut în 
ordonanța guvernului.  
 D-na Horváth Zita întrebă că, aceasta este până la finele anului? 
 Dl. Primar precizează că, numai până la 15 decembrie 2020. 
 Dl. Németh Ioan este de părere să plătească toate datoriile. 
 D-na Lokodi Ana relatează că, este o sumă mare și este sigur că, va veni și alte persoane care 
o să beneficieze de prelungirea termenului de acordare a facilităților fiscale. 
 Dl. Primar precizează că, este nevoie de bani. 
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 D-na Viceprimar este de părere că, suma datorată este mare, să prelungim teremnul, astfel 
acordăm posibilitatea și altor persoane să beneficieze de facilități. 
 Dl. Vrăncean Alexandru nu prea este de acord cu prelungirea termenului. 
 Dl. Kovács Ferenc este de părere să prelungim termenul ca să aibă timp să plătească 
datoriile. 
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 89/2020. 

 
 Punctul IV de pe ordinea de zi: Dl. Németh Ioan 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, până acum în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale 
„Tatrangi Sándor” a făcut parte Dl. Molnár András, Dl. Barta János și D-na Lokodi Ana, în locul lui 
Dl. Barta este nevoie de o persoană. 
 În continuare, Dl. Primar explică faptul că, comisia de învățământ este alcătuită din 
următoarele persoane: D-ul Ráduly Zsolt-József, D-na Lokodi Ana și D-na Szabó Anna-Mária, însă 
D-na Szabó Anna-Mária este deja membră în consiliul de administrație ca reprezentant al primăriei 
ea nu poate să facă parte, astfel următoarele persoane vor reprezenta Consiliul local al comunei 
Ozun  în consiliul de administrație a școlii: Dl. Molnár András, D-ul Ráduly Zsolt-József și D-na 
Lokodi Ana.  
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 90/2020. 
 
 Punctul V de pe ordinea de zi: Dl. Németh Ioan 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, din cele 28 de proiecte au rămas 11 care sunt în curs de 
îndeplinire sau încă nu sunt începute (drumul DC 16 și DC 16 A, înființare grădiniță în Comuna 
Ozun, reabilitarea clădirii fostului Sfat Popular al satului Lisnău), sunt terminate cel cu asfaltarea 
drumurilor și cu apa potabilă (AFIR). A fost demarată procedura pentru contractarea creditelor 
pentru proiecte, însă nimeni nu a depus ofertă. Nu avem datorii, doar avem nevoie de fonduri, au 
fost trimise adrese de informare/solicitare la Ministerul Fondurilor Europene, la Instituția 
Prefectului- Județul Covasna, la Consiliul Județean Covasna, însă nimeni nu a venit să acorde 
finanțare, este mare nevoie de bani pentru aportul propriu, confinanțarea pentru proiecte trebuie 
plătită, altfel se pierd o grămadă de bani câștigate. Dl. Primar relatează că, acum este nevoie să 
plătim ultima factura la investiția modernizarea străzilor din comuna Ozun, iar după verificarea 
investiției din partea AFIR vom primii înapoi o parte din suma achitată. Acum s-a strâns orice bănuți 
pentru acest fapt și nici așa nu ajunge. Au fost extrase fonduri din: vănzarea masei lemnoase, fond 
de rezervă, pentru avocat/învățători, de la alegeri locale, corpuri de iluminat public, de la alegeri 
locale, de la salarii, fond de la CASS. 
 Dl. Kovács Ferenc este de părere că, firma URB Bearings S.R.L. să plătească datoria cât mai 
repede și D-na Bordás Éva este de același părere.  
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 Dl. Primar relatează faptul că, din păcate suma de bani nu este suficientă dar sunt bine veniți. 
 Dl. Ráduly Zsolt- József întrebă de ce nu solicităm de la bancă o sumă mai mică? 
 Dl. Primar explică faptul că, avem nevoie pentru proiecte suma de 4.300.000.00 lei și nu 
merită să contactăm o sumă mai mică. Totodată, precizează că, anunțul pentru linia de credit a fost 
publicată pe SICAP încă odată. 
 D-na Lokodi Ana întreabă ce se va întâmpla dacă nu o să avem bani? 
 Dl. Primar răpunde că, în cazul aceasta trebuie să solicităm de la AFIR o prelungire de 90 
zile. 
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 91/2020. 
 
 Punctul VI și VII de pe ordinea de zi: 
 1. Dl. Primar prezintă cererea Dl. Bodó Gyula, asociat al S.C. Drumețul S.R.L., cu sediul în 
Sântionlunca nr. 160, care solicită suspendarea plății chiriei a imobilului situat în localitatea Ozun, 
deoarece aceasta nu are activitate datorită pandemiei. Consilieri locali adoptă cu unanimitate de 
voturi cererea și mandatează pe Dl. Primar pentru semnarea unui act adițional în acest sens.  
 2. Dl. Primar realtează Refertatul firmei proiectante S.C. Total Proiect S.R.L., care propun 
recepția construcției la terminarea lucrărilor pentru proiectul: "Modernizarea și extinderea sistemului 
de alimentare cu apă în Comuna Ozun, județul Covasna". 
 3. Dl. Primar relatează cererea firmei S.C. URB Bearings S.R.L., cu sediul în Brașov, str. 13 
Decembrie nr. 96, prin care exprimă dorința de a beneficia de acordarea unor facilități fiscale, 
conform prevederilor O.U.G. nr. 69/2020 și solicită prelungirea termenului de depunere a cererilor 
de anulare a accesorilor bugetare restante. 
 4. Dl. Primar explică faptul că, firma S.C. Total România S.A., cu sediul în localitatea 
Cristian, str. Stejarilor nr. 2, având punct de lucru în localitate Ozun, str. Gábor Áron nr. 98A, a 
redepus cererea pentru Certificat de urbanism, împreună cu documentația aferentă. Dl. Primar este 
de părere să se respingă cerere până la obținerea unui punct de vedere/acord din partea I.S.U. legat 
de securitatea investiției.  
 Dl. Kovács Ferenc întreabă despre existența acordul din partea mediului. 
 Dl. Primar realatează faptul că, niște cetățeni au semnalat că sunt probleme cu mirosul care 
se emană de la fabrică. 
 D-na Lokodi Ana confirmă că, simte mirosul bitumului, mai ales după lăsarea serii, nu este 
de acord cu mărirea capacității de depozitare a rezervoarelor, ar trebui să fie anunțate cei de la garda 
de mediu ca să facă investigațiile necesare, totodată, susține că, sunt și alte cetățeni care sunt pe 
același părere ca ea. 
 Dl. Kovács Ferenc specifică faptul că, de ce nu poate fi amendat firma și el este pe acealși 
părere ca D-na Lokodi Ana. 
 Dl. Primar menționează că, I.S.U. nu poate să rezolve mirosul, este pe același părere ca D-na 
Lokodi și trebuie luat o decizie importantă din partea Consilierilor locali. 
 Se respinge cererea. 
 5. Dl. Primar prezintă devizul primit de la S.C. Florea&Company S.R.L., în legătură cu 
acoperișul Conacului "Pünkösti", care va fi amenajată în felul în care să fie posibilă expunerea de 
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obiective de artă. Totodată, menționează că, a solicitat de la dirigintele de șantier Dl. Edler László să 
verifice devizul. Dl. Primar întreabă de la consilieri locali dacă acceptă sau nu modificarea 
lucrărilor, s-a renunțat la amenajarea parcului și la împrejmuire. Consilieri locali votează pentru 
acceptarea devizului cu unanimitate de voturi în vederea modificării acoperișul Conacului 
"Pünkösti"  
 6. Dl. Primar explică adresa Inspectoratului Școlar Județean Covasna, care solicită 
trasmiterea proiectului de hotărâre cu privire la organizarea rețelei școlare pentru anii 2020-2021, și 
menționează că, adresa trebuie transmisă școlii în vederea elaborării planului. 
 7. Dl. Primar relatează faptul că, din adresa trimisă de către Administrația Fondului pentru 
Mediu rezultă că, dosarul în cadrul programului privind spijinirea eficienței energetice și a 
gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public, a fost aprobată. 
 8. Dl. Primar prezintă adresa Școlii Gimnaziale "Tatrangi Sándor", prin care solicită sprijin 
financiar pentru transportul profesorilor, totodată menționează că, a fost acordați bani și în cazul 
rectificării bugetului comunei Ozun se va mai acorda, au fost discuții cu d-na directoare în acest caz. 
 9. Dl. Primar prezintă cererea Dl. Ötvös Levente, domiciliat în localitatea Ozun, str. Kispál 
nr. 592, care solicită teren din proprietatea primăriei. Dl. Primar explică faptul că, a fost întocmit 
planul de parcelare pentru fostul depozit de gunoi și din aceasta se atribuie teren prin hotărâre de 
consiliul local pentru familii nevoiose/marginalizate din localitate și nu în orice caz. Se respinge 
cererea. 
 10. Dl. Primar relatează adresa primită de la Instituția Prefectului - Județul Covasna, care a 
solicitat, completarea tabelurilor cu privire la pregătirile (drumurilor) pentru sezonul rece 2020-
2021. 
 11. Dl. Primar relatează faptul că, este probleme cu Dl. Jakab Mihai, aceasta din urmă a 
trimis un raport în legătură cu poziția căminelor de vane/ridicarea acestora. 
 D-na Lokodi Ana susține că, poziția căminelor de vane nu este potrivită, încă sunt situații 
nerezolvate. Totodată, întreabă de existența altor dirigiți de șantier? 
 Dl. Primar răspunde că, diriginți de șantier sunt foarte ocupați, au forate multă muncă, el are 
multe așteptări de la Dl. Jakab Mihai. 
 12. Dl. Primar prezintă adresa Agenției pentru Protecția Mediului Covasna, din care rezultă 
că, avem nevoie de avizul ANANP pentru proiectul „Înființarea rețelei inteligente de distribuție a 
gazelor naturale, branșamente și alimentare cu gaze naturale în comuna Ozun, județul Covasna”. 
 13. Dl. Primar relatează adresa ANANP, din care rezultă că, agenția este de acord cu 
activitatea de epurare a apelor uzate efectuată în sistemul de canalizare în Comuna Ozun, sat 
Sântionlunca, județul Covasna, cu condiția să fie monitorizată regulat calitatea fizico-chimice a apei 
la evacuare în emisar (Râul Negru). 
 14. Dl. Primar prezintă adresa Administrației Bazinale de Apă Olt, în legătură cu dezvoltarea 
ecologică a brațului mort Răului Negru, în Comuna Ozun. 
 15. Dl. Primar prezintă cererea d-nei Pataki Margit, domiciliată în localitatea Sântionlunca, 
str. Berde Áron nr. 305, care solicită prelungirea contractului de închiriere a imobilului sus 
identificat. Dl. Primar roagă pe consilierul local Bordás Éva să i-a legătura cu dânsa și să roage să se 
prezinte la Primărie, în vederea dicutării condițiilor de prelungire. 
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 16. Dl. Primar relatează adresa primită de la Consiliul Județean Covasna, care solicită 
actualizarea bazei de date în urma alegerilor autorităților locale din data de 27 septembrie 2020. Dl. 
Primar întreabă de la consilieri locali dacă sunt de acord cu completarea tabelului cu datele lor 
personale. Consilieri locali sunt de acord în unanimitate. 
 17. Dl. Zátyi Tibor transmite cererea Dl. Szabó József, care solicită transportarea 
molozului/resturilor. Dl. Primar specifică faptul că, a trimis o adresă către firma S.C. Valdek Impex 
S.R.L. în vederea rezolvării problemei semnalate. 
 18. D-na Horváth Zita întreabă când va fi apă potabilă în localitatea Bicfalău? 
 Dl. Primar explică faptul că, până la data de 03 decembrie 2020 trebuie făcută recepția, Dl. 
Benedek H. János are de pregătit documentația, apoi urmează predarea către S.C. Gospodărie 
Comunală S.A.  
 Preşedintele de şedinţă, întreabă dacă mai sunt şi alte subiecte de dezbătut, care nu suferă 
amânare, nefiind, declară şedinţa încheiată. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ        SECRETARGENERAL 
        NÉMETH IOAN       BARTALIS FRUZSINA 

 
 

 


