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Încheiat astăzi, 15 ianuarie 2021, 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. 3/2021. 

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 și 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. 
 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 15.01.2021. 
 2. - Aprobarea Procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al comunei 
Ozun din data de 18.12.2020. 
 3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui ajutor de urgență familiei d-lui 
Barbu Lucian, în vederea refacerii locuinței distruse în urma unui incendiu. 
 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 2. 
 4. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei 1 la H.C.L. nr. 4/2009 privind 
stabilirea cuantumului minim al chiriilor în mp., la diferite obiective închiriate/concesionate la 
persoane fizice și juridice din domeniul privat și public al comunei Ozun. 
 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 2. 
 5. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de 
garanție nr. 128/26.04.2018 emisă de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi 
Mici şi Mijlocii SA.–IFN, pentru garantarea avansului proiectului „Construire și dotare grădinița 

cu program prelungit în comuna Ozun, sat Ozun, județul Covasna”. 



2 

 

 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 1. 
 6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea utilizării excedentului anilor 
precedenți, în anul 2021, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă ale secțiunii de dezvoltare 
și a programului provizoriu de investiții pe anul 2021. 
 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 1. 
 7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Contractului de 
delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI”, încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe. 
 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 1, 2. 
 8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Statului de funcții al Primăriei 
comunei Ozun, aprobată prin anexa 1 la H.C.L. nr.  12/2018 cu privire la aprobarea Statului personal 
şi de funcţii şi Organigramei aparatului de specialitate al primarului, cu modificările și completările 
ulterioare. 
 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 2. 
 9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de 
interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce trebuie să presteze una dintre persoanele majore 
apte de muncă din familiile care beneficiază de ajutor social pe anul 2021. 
 Iniţiator: Viceprimarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 2, 3. 
 10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rețelei școlare a unității de învățământ 
Şcoala Gimnazială „Tatrangi Sándor” Ozun pentru anul școlar 2021-2022.  
Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
Avizare: Comisia de specialitate nr. 3. 
 11. - Întrebări. Interpelări. 
 12. - Diverse. 
 
 Dl. Primar relatează faptul că, dorește să propună un punct pe ordinea de zi, la Diverse, care 
constă în aprobarea procedurii distribuirii extraselor din Amenajamentul pastoral pentru pajiștile 
permanente ale comunei Ozun, situate în extravilan, aflate în proprietatea/utilizarea persoanelor 
fizice și juridice. 
  
 Punctul I de pe ordinea de zi: se aprobă ordinea de zi conform proiectului anexat la 
Dispoziția nr. 3/2021. Totodată, se aprobă cu unanimitate de voturi introducerea noului punct pe 
ordinea de zi, propus de Dl. Primar. 
  
 Punctul II de pe ordinea de zi: se aprobă Procesul-verbal al ședinței extraordinare a 
Consiliului Local al comunei Ozun din data de 18.12.2020. 
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 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 le amintește consilierilor locali că, la ședința Consiliului Local din data de 
18.12.2020 a fost votată suma de 1.500 lei, cu titlu de ajutor de urgență în caz de incendiu, pentru 
Dl. Barbu Lucian, însă fără hotărâre nu putem să acordăm bani. 
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 1/2021. 
 
 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 prezintă propunerile de modificări a chiriilor la diferite obiective 
închiriate/concesionate de persoane fizice și juridice din domeniul privat și public al comunei Ozun. 
Totodată, specifică faptul că, cine dorește să închirieze sala de sport, în prealabil trebuie să achite 
contravaloarea acestuia la Primăria comunei Ozun, întru-cât nu se mai acceptă plata pe loc cu bilete 
de intrare.  
 Dl. Németh Ioan propune scăderea tarifului sălii de sport pentru localnicii din Ozun. 
 Dl. Primar nu consideră o idee bună având în vedere faptul că, în cazul producerii unei 
pagube/stricăciuni etc. în imobilier, echipament, datorită folosirii în mod necorespunzător a acestora,  
Primăria comunei Ozun este cel care trebuie să repare și să suporte costul reparaților. Totodată, 
școlarii din localitatea Ozun folosesc fără contracost sala de sport, în această unitate fiind ținută ora 
de educație fizică pe intervalul 7,00 – 16,00.  
 Dl. Németh Ioan este de părere că, ar trebui mărit prețul garajelor, având în vedere faptul că, 
unele persoane nu folosesc conform destinației.  
 Dl. Primar precizează că, se poate mării prețul terenurilor aferente garajelor, suma de 7 
lei/mp./an este o propunere, decizia finală aparține consilierilor locali. 
 Dl. Németh Ioan întrebă de la consilieri locali cine este de acord cu mărirea prețul terenurilor 
aferente garajelor la 7 lei/mp./an și cine se abține. 
 D-na Kloos Paula și Dl. Kovács Ferenc se abțin de la votare, restul consilierilor locali 
votează cu unanimitate de voturi mărirea prețul terenurilor aferente garajelor de la 5 lei/mp./an la 7 
lei/mp./an. 
 Dl. Kovács Ferenc susține că, situația juridică a terenurilor aferente garajelor nu este clară. 
Totodată, relatează despre existența unui proces în legătură cu terenurile din zona blocurilor. Dl. 
Primar atrage atenția D-lui Kovács Ferenc că ar fi bine să achită datoria față de Primărie, provenită 
din neachitarea chiriei pentru ocuparea spațiului public cu chioșcul în cartierul blocurilor. Dl. 
Kovács Ferenc ripostează că, sunt și alte chioșcuri amplasate în zona blocurilor. Dl. Primar asigură 
pe consilieri că toți ceilalți plătesc chiria stabilită de Consilieri numai familia Kovács Ferenc are 
datorii către Primărie.    
 Dl. Primar precizează că, la momentul în care se va emite hotărârea instanței de judecată 
chioșcurile D-lui Kovács Ferenc vor fi demolate. 
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 Dl. Vrâncean Alexandru consideră că, suma de 7 lei/mp./an este o mărire mare, cu 40%.   
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 2/2021. 
 
 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, în vederea finalizării proiectului „Construire și dotare 
grădinița cu program prelungit în comuna Ozun, sat Ozun, județul Covasna”, finanțat în cadrul 
submăsurii 7.2 al Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 prin Contractul de 
finanțare nr. C0720EN00011771500360 din 29.03.2018, încheiat cu Agenția pentru Finanţarea 
Investiţiilor Rurale, s-a solicitat de la A.F.I.R. prelungirea duratei de execuție cu încă 2 ani, până la 
data de 29.03.2022. În vederea obținerii prelungirii de către A.F.I.R., este necesar prelungirea 
scrisorii de garanție nr. 128/26.04.2018. 
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 3/2021. 
 
 Punctul VI 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, fondurile din excedent poate fi folosit numai ca avans pentru 
investiții și prezintă sumele repartizate fiecărui proiect. Totodată, specifică faptul că, rămâne bani în 
excedent, însă este nevoie de atragerea de fonduri noi, pe viitor.  
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 4/2021. 
 
 Punctul VII 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, care din urmă dă cuvântul D-nei Viceprimar. 
 D-na Viceprimar relatează faptul că, este vorba de modificarea Contractului de delegare a 
gestiunii  serviciilor publice de salubrizare, încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
“ECO SEPSI”, în calitate de delegatar şi operatorul regional de salubritate S.C. TEGA S.A. Sfântu 
Gheorghe, tariful colectării deșeurilor la persoane fizice nu se modifică numai la persoane juridice. 
 D-ul Kovács Ferenc întreabă dacă se mărește tariful și la persoane fizice? D-na Viceprimar 
răspunde că, nu tariful va fi la fel. 
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 5/2021. 
 
 Punctul VIII 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. 



5 

 

 D-ul Primar relatează faptul că, este vorba de transformarea funcției publice vacante de 
referent, clasa III, studii medii, grad profesional superior la Serviciul de asistenta socială din cadrul 
Primăriei comunei Ozun, în funcția publică de consilier, clasa I, studii superioare, grad profesional 
asistent, la același compartiment. 
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 6/2021.  

 
 Punctul IX de pe ordinea de zi: Dl. Németh Ioan 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, Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru 
repartizarea orelor de muncă ce trebuie să presteze una dintre persoanele majore apte de muncă din 
familiile care beneficiază de ajutor social pe anul 2021, trebuie transmis Agenţiei Județeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Covasna-Sfântu Gheorghe, aceasta detailează cu ce se ocupă persoanele 
beneficiare a Legii nr. 416/2001. Totodată, specifică faptul că, la ora actuală 70 familii beneficiază 
de ajutor social, acestea prestează muncă în folosul comunității, însă sunt persoane aproape de 
pensie care nu pot să muncească, iar în cazul în care nu prestează muncă, ajutorul social se suspendă 
sau încetează.  
 D-na Lokodi Ana menționează că, este o problemă cu colectarea deșeurilor din coșurile de 
gunoi mici, acestea ar trebui monitorizate și colectat gunoiul din jurul acestora mai multe ori.  
 Dl. Primar specifică că, sunt probleme cu comercianții care aruncă deșeurile ambalaje 
comerciale de tip carton, nu colectează separat și amestecă cu deșeurile degradabile. Majoritatea 
dintre acestea au contracte cu firma S.C. Tega S.A., însă dacă nu colectează separat ar trebui să fie 
amendați. În continuare, Dl. Primar explică faptul că, la solicitarea unor comercianți au fost montate 
coșuri de gunoi în fața spațiilor comerciale care după umplere nu sunt goliți de către comercianți. Ei 
așteaptă că golirea coșurilor de gunoi să fie efectuate de către angajații primăriei. Nu este acceptabil 
acest fapt. Consilierii sunt de acord că aceste coșuri de gunoi să fie monitorizate și golite de către 
comercianți iar verificarea să fie efectuată de către Poliția locală. Primarul, propune introducerea 
unei taxe, privind întreținere spațiilor verzi, reglementat prin hotărâre de consiliul local. 
 Dl-ul Zátyi Tibor propune înființarea unei asociații de proprietar care să țină legătura cu 
oamenii și în cazul problemelor să i-a acțiuni în vederea remedierii acestora. 
 Dl. Primar precizează faptul că, este înființat o asociație de proprietar în cartierul blocurilor, 
însă nu funcționează. 
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 7/2021. 
 
 Punctul X 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 precizează că, anul şcolar 2021-2022 în următoarele unități de învățământ va fi 
predare: în școala gimnazială „Tatrangi Sándor” și grădinița „Temesvári János” din localitatea 
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Ozun, în grădinița și școala din localitatea Bicfalău, în grădinița și școala din localitatea Lisnău și în 
grădinița și școala din localitatea Sântionlunca. Totodată, atrage atenția consilierilor că în acest an 
(2021) se va începe construirea grădiniței în localitatea Ozun prin proiectul AFIR. După terminarea 
investiției, activitatea educațională a grădiniței din localitatea Ozun trebuie mutat în nou grădiniță de 
pe strada Sportului. Acest lucru se pare că va fi posibilă începând cu semestrul II al anului școlar 
2021/2022.   
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 8/2021. 
 
 Punctul D1 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 explică faptul că, Curtea de Conturi al României - Camera de Conturi Covasna, în 
urma controlului efectuat la sediul Primăriei comunei Ozun, a lăsat ca măsură recuperarea fondurilor 
investite în elaborarea Amenajamentului pastoral pentru pajiștile permanente ale comunei Ozun, 
situate în extravilan, aflate în proprietatea/utilizarea persoanelor fizice și juridice. Totodată, acesta la 
vremea respectivă conform legislației în vigoare, era obligația primăriei să elaboreze. În continuare, 
Dl. Primar specifică faptul că, D-na Murkuly Adél, D-na Kányádi Lenke și D-na Dankó Éva de o 
săptămână pregătesc evidența terenurilor unde proprietari/utilizatori de terenuri nu trebuie să 
plătească, însă ceilalți vor fi debitați pentru suma de 29,26 lei/ha, la care se adaugă și accesorile 
aferente. 
 Dl. Zátyi Tibor specifică că, pentru planul de operare trebuie plătit însă pentru pagubele 
cauzate de animale sălbatice nu dau nicio despăgubire. 
 Dl. Primar explică faptul că, amenajamentul pastoral este valabil 10 ani și fără aceasta nu ar 
fi primit sprijin din partea APIA. 
 D-na Lokodi Ana întreabă dacă amenajamentul pastoral efectuat de primărie pentru toate 
pășunile și pajiștile aparținătoare de U.A.T. Ozun a fost făcută conform cerințelor ordonanței, atunci 
Curtea de Conturi ce obiecție are în legătură cu aceasta? 
 Dl. Kovács Zsombor-József consideră o investiție bună elaborarea amenajamentului pastoral, 
deoarece în zona localității Măgheruș fânețele nu sunt de bună calitate. 
 D-na Lokodi Ana întreabă cum se poate obține extras din amenajamentul pastoral? 
 Dl. Primar răspunde că, după efectuarea plății se va emite extrasul din amenajamentul 
pastoral pentru fiecare proprietar menționat în amenajamentul pastoral.   
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 9/2021. 
 
 Punctul V și VI de pe ordinea de zi: 
 1. Dl. Primar prezintă adresa firmei S.C. Total Romania S.A., din care rezultă că, Consiliul 
Local al comunei Ozun este invitată pe teren la sediul firmei (str. Gábor Áron nr. 98/A) în ziua de 
azi (15.01.2021), de la ora 11:00. 
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 2. Dl. Primar prezintă  adresa firmei Total Romania S.A. pe care au primit de la I.S.U. 
Covasna referitor la proiectul extinderea parcului de rezervoare Depozit Ozun și D-na Viceprimar a 
citit conținutul aceasta. 
 3. Dl. Primar prezintă Procesul-verbal nr. 32/01.01.2021, din care rezultă distrugerea unui 
tobogan la spațiul de joacă între blocuri și demontarea acestuia de către angajații primăriei. Poliția 
locală este însărcinată cu identificarea autorului distrugerii.  
 4. Dl. Primar relatează oferta de preț/cererea Dl. Bunta F. Lorand Francisc, care solicită 
majorarea prețului serviciilor furnizate din data de 01.01.2021, prin contractul de prestării servicii 
încheiat între Comuna Ozun și I.I. Bunta F. Lorand Francisc, deoarece salariul minim pe economie 
va crește și prețul carburanților s-a mărit. Consilieri locali sunt de acord cu unanimitatea de voturi și 
împuternicesc pe dl Primar cu semnarea contractului.  
 5. Dl. Primar prezintă Situația orelor suplimentare cumulate cu ocazia deszăpezirii, în iarna 
2019-2020, de către angajații contractuali ai Primăriei comunei Ozun. Menționează că până acum a 
fost utilizat o condică specială pentru evidențierea orelor suplimentare, dar începând cu 1 ianuarie 
2021, sub supravegherea directă a D-nei Viceprimar, angajații contractuali vor completa numai o 
singură condică în care vor menționa orele concret lucrate, indiferent de programul normal de lucru. 
Orele lucrate în plus nu vor fi acordate ca zile libere. Consilierii locali în unanimitate sunt de acord 
cu această procedură.  
 6. Dl. Primar relatează adresa Inspectoratului Școlar Județean Covasna, în legătură cu avizul 
conform pentru rețeaua școlară care va funcționa în anul școlar 2021-2022. 
 7. D-na Viceprimar citește cererea Dl. Dr. Cristea Virgil Corneliu, domiciliat în localitatea 
Sântionlunca, str. Szentiványi György nr. 196, în legătură cu închirierea unui cabinet medical. Dl 
doctor solicită acordarea unui spațiu din dispensarul medical pentru a profesa acte medicale. 
Consilierii locali sunt de părere că în comuna Ozun sunt două medici de familie care profesează în 
cele două spații medicale existente, iar doctorul Cristea Virgil pe cont propriu poate să deschidă 
cabinet medical privat. 
 Dl. Primar precizează că, în localitățile Ozun și Sântionlunca funcționează două cabinete 
medicale (de familie). 
 Dl. Kovács Zsombor-József și D-na Lokodi Ana sunt de părere să deschidă cabinet medical 
particular în casa lui proprie sau să închirieze un apartament în acest scop. 
 Dl. Kovács Ferenc este de părere că, după obținerea avizelor/autorizaților să deschisă cabinet 
medical în casa lui proprie, deoarece nu este medic de familie.   
 Dl. Vrâncean Alexandru întreabă câți ani are medicul? 
 D-na Viceprimar răspunde că, are 70 ani. 
 Consilieri locali sunt de acord cu unanimitate de voturi cu propunerea că, după obținerea 
avizelor/autorizaților să deschisă cabinet medical în casa lui, având în vedere că, nu este medic de 
familie. 
 8. Dl. Primar prezintă Procesul-verbal de predare - primire încheiat la data de 18.12.2020, 
între Primăria Comunei Ozun și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "AQUACOV" Sfântu 
Gheorghe, în legătură cu predarea bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei Ozun, 
instalații, echipamente și construcții aferente sistemului de canalizare al localității Sântionlunca. 
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Totodată, precizează că, urmează a fi predate rețeaua de apă potabilă și sistemele de canalizare în 
localitățile Lisnău, Bicfalău.  

Solicită de la Dl. Ördög László să organizeze împreună cu reprezentanții Gosp. Com. din Sf. 
Gheorghe, verificări ale sistemelor de canalizare în localitățile Ozun, Sântionlunca și Bicfalău. 
Trebuie verificate căminele de vizitare individuale ale sistemelor de canalizare.  
 9. Dl. Primar prezintă Procesul-verbal de predare - primire încheiat la data de 18.12.2020, 
între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "AQUACOV" Sfântu Gheorghe și Operatorul 
Regional Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe, în legătură cu predarea bunurilor ce aparțin 
domeniului public al comunei Ozun, instalații, echipamente și construcții aferente sistemului de 
canalizare al localității Sântionlunca. 
 10. Dl. Primar relatează adresele primite de la firma S.C. Vadek Impex S.A., în legătură cu 
sistarea lucrărilor începând cu data de 18.02.2020 la investiția "Amenajarea sistemului de trotuar în 
comuna Ozun, localitatea Sântionlunca de a lungul drumului național DN11" și la investiția 
"Modernizare drumuri de interes local în comuna Ozun, județul Covasna" având în vedere condițiile 
atmosferice improprii executării lucrărilor specifice la obiectivele sus menționate. 
 11. Dl. Primar prezintă cererea Dl. Pakuci Tamás, domiciliat în localitatea Sântionlunca, în 
legătură cu prelungirea contractului de închiriere asupra suprafeței de teren 0,30 ha. Consilieri locali 
sunt de acord cu unanimitate de voturi cu prelungirea contractului de încheiere cu condiția ca 
desfacerea unilaterală a contractului din partea primăriei / comunei în interes public să fie posibilă 
oricând, fără acordarea nici un fel de despăgubiri.   
 12. Dl. Primar prezintă proiectele/investițiile noi pe anul 2021, care constă în: edificarea a 
unui nou Cămin cultural în localitatea Sântionlunca, transformarea vechiul Cămin cultural și fosta 
clădire a școlii în localitatea Lisnău Vale într-un tabără școlară, renovarea  sediul Primăriei în 
localitatea Ozun, modernizarea unor străzi și drumuri comunale din UATC Ozun. Consilierii locali 
sunt de acord cu înaintarea proiectelor la CNI.   

Totodată, precizează că, în localitatea Lunca Ozunului nu deținem teren pentru edificarea 
unui cămin cultural. 
 Dl. Vrâncean Alexandru specifică că, oferă el contracost un teren 
 Dl. Primar relatează că la ora actuală Primăria nu deține fonduri financiare suficiente pentru 
cumpărarea unui teren, dar prin donație poate să accepte terenul. Dl. Vrănceanu a precizat că atunci 
mai așteaptă până când primăria va avea bani.  
 13. Dl. Primar prezintă Procesul-verbal de vecinătate, întocmit de Topo - Dalpi S.R.L., 
privind imobilului D-lui Salamon Andrei, situat în localitatea Ozun, str. Podului nr. 384, care a fost 
refuzat de la semnare pe motivul că, proprietarul dorește să mărească suprafața imobilului din C.F. 
cu aproximativ 130 mp, iar în acest sens a falsificat și semnătura vecinei D-nei Kozma Elena, fiind 
depusă și o declarație de dânsa în acest sens la Primăria comunei Ozun înregistrată sub nr. 
154/06.01.2021. 
 14. D-ul Zátyi Tibor întreabă dacă sistemul de alimentație cu apă este pusă sub presiune? 
Specificând totodată că, cu ocazia recepției la terminarea lucrărilor reprezentatul Gosp Com a 
susținut că se poate racorda la aceasta. 
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 Dl. Primar specifică că, până când prestația nu este preluată de operatorul regional, rețeaua 
de apă potabilă nu poate fi utilizat, trebuie efectuate procesele verbale de predare-primire. 
 15. D-ul Vrâncean Alexandru menționează că, în ziarul Cronica Ozun nu s-a publicat nimic 
despre localitatea Lunca Ozunului. Dl Primar în replică a susținut că a fost rugat mai multe ori 
preotul ortodox, atât din satul Lunca Ozunului, cât și din celelalte sate aparținătoare ale U.A.T.C. 
Ozun să transmită articol scris pentru Cronica de Ozun, dar nici un preot ortodox nu a transmis 
nimic. Dl Primar a rugat și pe consilierul Vrănceanu să pregătească un articol despre viața locuitorii 
din satul Lunca Ozunului pentru numărul următor al ziarului local Cronica de Ozun.  
 Dl. Primar precizează că, D-na Németh Timea a luat legătura și cu pedagogi, dar din păcate 
numai D-na Penciu Daniela  a transmis un material de publicat.  
 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 

 


