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Încheiat astăzi, 18 decembrie 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. 252/2020. 

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, Bordás 
Csaba-Lajos, Bölöni Sándor, Molnár András, Zátyi Tibor, Ráduly Zsolt-József, Horváth Zita, 
Kovács Ferenc, Kloos Paula, Vrăncean Alexandru, lipsește delegatul sătesc Kovács Zsombor. 
 Din partea executivului sunt prezenți primarul comunei Ozun, Dl. lect. univ. dr. Ráduly 
István, secretarul general U.A.T. Ozun Bartalis Fruzsina și Dl. Ördög László, polițist local. 
 Fiind prezenţi toți consilieri, şedinţa este legal constituită, conform prevederilor art. 137 alin. 
(1) din Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
 Dl Primar a solicitat de la cei prezenți să se ridice în picioare un minut, pentru a aduce un 
omagiu fostului responsabil de sat, D-lui Süket György, cine a decedat recent.  
 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 16.12.2020. 
 2. - Aprobarea Procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Ozun 
din data de 02.12.2020. 
 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 aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de 
garanție nr.528/05.09.2017 emisă de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi 
Mici şi Mijlocii SA.–IFN, 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. 
 5. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 
2021.  
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 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
 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. 252/2020. 
 
 Punctul II de pe ordinea de zi: se aprobă procesul-verbal a şedinţei ordinare a Consiliului 
Local al comunei Ozun din data de 02.12.2020. 

 
 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 că, Primăria comunei Ozun a primit de la Guvernul României, din 
Fondul de rezervă suma de 299 mii de leipentru plata indemnizațiilor persoanelor cu dizabilități şi a 
salariilor asistenţilor personali ai acestora, precum și pentru cheltuieli curente. Totodată, specifică 
faptul că, vor fii distribuiți bani pentru Școala gimnazială “Tatrangi Sándor” din localitatea 
Ozun,pentru proiectul „Eficientizarea și modernizarea iluminatului public, comuna Ozun, județul 
Covasna”, pentru proiectul „Înființarea rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale, 
branșamente și alimentare cu gaze naturale în comuna Ozun, județul Covasna”, pentru RENNS, 
pentru avize, pentru prezentarea comunei Ozun, pentru serviciile oferite de firma ELCO. 
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 98/2020. 
 
 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 că, în vederea finalizării proiectului „Modernizarea și 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 3 luni, până la data de 03.06.2021. 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. 99/2020. 
 
 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. 
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 Dl. Primar relatează că, Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale 
pe anul 2021, împreună cu anexele aferente, a fost afișată pe site-ul oficial al Primăriei comunei 
Ozun pentru dezbatere publică, însă nu a fost depusă nici o sesizare, observație în legătură cu 
aceasta.   
 Totodată, explică faptul că, Curtea de Conturi a României – Camera de Conturi Covasna în 
urma controlului efectuat la Primăria comunei Ozun a sesizat faptul că, în Hotărârea Consiliului 
Local al comunei Ozun nr. 5/2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2020, nu a 
fost stabilită în mod corect rangul și zona localităților. Prin urmare, satul Ozun ca reședință de 
comună intră în rangul IV, zona A; Sântionlunca în rangul V, zona B; Lisnău, Bicfalău, Lunca 
Ozunului în rangul V, zona C iar Lisnău Vale și Măgheruș în rangul V, zona D. 
 În continuare, Dl. Primar prezintă propunerile impozitului în funcție de rang, zonă și 
precizează că, majoritatea impozitelor și a taxelor locale nu au fost mărite numai au fost indexate cu 
rata inflației, respectiv cu 3,8 %. 

Consilierii locali au dezbătut proiectul de hotărâre și în urma votului s-a aprobat cu 
unanimitate de voturi. Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 100/2020. 
 
 Punctul VI și VII de pe ordinea de zi: 
 1. În urma decesului delegatului sătesc a localități Lisnău Vale, Dl. Süket György, Dl. Primar 
propune pe Dl. Németh Ioan ca reprezentant a colectivității din satele Lisnău și Lisnău Vale. Votat 
cu unanimitate de voturi.  
 2. D-na Viceprimar citește Procesul-verbalde predare primire, transmisă de către ADI 
„AQVACOV”, având sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, în legătură cu predarea, respectiv 
primirea a anumitor bunuri, ce aparțin domeniului public al comunei Ozun, instalații, echipamente, 
și construcții aferente sistemului de canalizare a localității Sântionlunca.  
 Dl. Primar precizează faptul că, în data de 18.12.2020, trebuie să semneze procesul-verbal la 
sediul Gospodăriei Comunale S.A. și prin urmare solicită împuternicirea consilierilor locali în acest 
sens. Consilieri locali votează cu unanimitate de voturi împuternicirea Dl. Primarcu semnarea 
proceselor-verbale, primite de laADI „AQVACOV”. 
 3. Dl. Primar prezintă Procesul-verbal, încheiat la data de 10.12.2020, prin care a fost ales 
Dl. Kovács Zsombor în calitate de delegat sătesc a localității Măgheruș, comuna Ozun, în Consiliul 
Local al comunei Ozun. 
 4. Dl. Primar prezintă Raportul întocmit de către D-na Kányádi Lenke, referent din cadrul 
Biroului financiar contabil, achiziții publice, impozite și taxe, privind veniturile încasate de către 
Comuna Ozun, în urma prelungirii termenului de predare a cererilor de anulare accesoriilor 
obligațiilor bugetare, în baza H.C.L. nr. 89/2020 (au fost depuse 4 cererii). 
 5. Dl. Primar prezintă Raportul de specialitate a Dl. Ördög László, polițist local, prin care 
propune Consiliului Local al comunei Ozun modificarea H.C.L. nr. 34/2015 privind instituirea 
normelor de bună gospodărire pe teritoriul Comunei Ozun, cu modificările și completările 
ulterioare, în sensul măririi amenzilor aplicabile persoanelor fizice și juridice. 
 6.  Dl. Primar relatează Raportul întocmit de către Dl. Ördög László, polițist local, cu privire 
la situația locativă a D-nei Gáspár Viola, din care rezultă că, familia dânsei dispune de teren 
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suficient pentru extinderea locuinței, însă din lipsa fondurilor insuficiente nu pot să realizeze nici o 
construcție. 
 Consilieri locali resping cererea dânsei, privind atribuirea unui teren de construcții. Dl. Zátyi 
Tibor se abține de la votare. 
 7. Dl. Primar prezintă cererea D-lui Buzsi Attila Mihály, domiciliat în localitatea Ozun, care 
solicită transcrierea contractului de închiriere al terenului aferent garajului proprietate personală, pe 
numele D-ul Molnár István Tihamér. Consilieri locali votează cu unanimitate de voturi transcrierea 
grarajului pe numele D-lui Molnár István Tihamér. Responsabil: D-na Kakas Emilia.  
 8. Dl. Primar relatează adresa firmei Total România S.A., care solicită un nou punct de 
vedere din partea Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihai Viteazul” al județului Covasna, 
cu privire la Studiul de fezabilitate mărirea capacității de stocare bitumului în parcul de rezervoare. 
 9. Dl. Primar relatează cererea Școlii Gimnaziale “Tatrangi Sándor” din localitatea Ozun, 
care solicită fonduri pentru achiziționarea tabletelor grafice și o tablă interactivă. Azi, în data de 
18.12.2020, în urma rectificării bugetului general al comunei Ozun pe anul 2020, a fost aprobată 
suma de 5.000 lei, precizează Dl. Primar. 
 10. Dl. Primar precizează că, proiectul „Înființarea rețelei inteligente de distribuție a gazelor 
naturale, branșamente și alimentare cu gaze naturale în comuna Ozun, județul Covasna” a fost 
verificată de mai multe instituții: Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Economiei, Energiei și 
Mediului de Afaceri și nu a fost lăsat TVA- ul eligibil, doar se mai poate clarifica. 
 11. Dl. Primar prezintă adresa Gospodăriei Comunale S.A., în legătură cu problemele 
apărute cu ocazia Inventarierii mijloacelor fixe aparținătoare sistemului de canalizare menajeră din 
comuna Ozun, satul Sântionlunca.   
 Dl. Primar precizează că, a fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor la investiția 
“Modernizarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă în comuna Ozun, judeţul Covasna” și la 
anul poate să fie predă Gospodăriei Comunale S.A., în gestiune. 
 12. Dl. Primar prezintă cererea D-lui Barbu Lucian, domiciliat în localitatea Sântionlunca nr. 
280, care solicită ajutor bănesc și ajutor pentru eliberarea deșeurilor arse în urma incendiului parcurs 
în data de 30.11.2020. 
 Dl. Primar propune mărirea sumelor alocate în caz de incendiu la 1.500 sau 2.000 lei, în 
cazul de față propune 2.000 lei, cu titlu de ajutor de urgență. 
 Dl. Bordás Csaba Lajos relatează faptul că, încăperea arsă nu era casă de locuit ci defapt un 
coteț de porci și că, sunt pagube. 
 Dl. Primar propune sumele de 1.000 lei, 1.500 lei sau 2.000 lei, la vot. Se votează cu 
majoritate suma de 1.500 lei, cu titlul de ajutor de urgență. Se abține de la votare D-na Horváth Zita, 
D-ul Vrăncean Alexandru și D-ul Bordás Csaba Lajos. 
 13. Dl. Primar relatează cererea D-lui Fazakas János Ágoston, domiciliat în localitatea Ozun, 
str. Mikes nr. 101, bl. 8, sc. A, ap. 1, care solicită transcrierea contractului de închiriere pe numele 
dânsului, din motivul decesului chiriașului Fazakas Anna. 
 D-na Lokodi Ana precizează faptul că, există încă o soră a subsemnatului care nu a semnat 
cererea de transcriere. 
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 Consilierii locali votează cu unanimitate de voturi transcrierea contractului de închiriere pe 
numele D-lui Fazakas János Ágoston, cu condiția ca și sora să-și manifeste acordul sau dezacordul 
față de aceasta. 
 14. Dl. Primar relatează adresa primită de la Gospodărie Comunală S.A., prin care ne 
transmit actul adițional nr. 2/24.11.2020 la Contractul de servicii nr. 2303/05.12.2014, cu privire la 
raportarea consumului de apă necesar pentru stingerea incendiilor. Aceasta se depune trimestrial în 
caz contrar se facturează debitul teoretic de apă necesar stingerii unui incendiu egală cu 54 mc., 
potrivit normelor în vigoare. 
 Dl. Primar solicită împuternicire din partea consilierilor locali pentru semnarea actului 
adițional sus amintit. Consilieri locali votează cu unanimitate de voturi împuternicirea Dl. Primar cu 
semnarea actului adițional nr. 2/24.11.2020 la Contractul de servicii nr. 2303/05.12.2014, fără 
transmiterea raportului trimestrial. 
 15. Dl. Vrăncean Alexandru prezintă necesitatea unui radiator în clădirea fostei școlii din 
Lunca Ozunului. Se aprobă, cumpărarea unei noi, cu solicitare ofertă de preț în prealabil. 
 16. Dl. Vrăncean Alexandru relatează faptul că, sunt probleme cu semnalul de telefonie 
mobilă în Lunca Ozunului și solicită găsirea unei soluții. 
 Dl. Primar relatează faptul că, nu cade sub competența Primăriei comunei Ozun, orice 
operator de telefonie mobilă are obligația să asigure acoperirea și îndrumă pe Dl. Vrânceanu să se 
adreseze Instituției Prefectului - Județul Covasna în legătură cu aceasta problemă. 
 Dl. Zátyi Tibor precizează la rândul său că, nici în localitatea Bicfalău nu este bună semnalul 
de telefonie mobilă. 
 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 

 


