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PROCES-VERBAL 
 

privind desfăşurarea şedinţei ordinare Consiliului Local Comuna 
Ozun din data de 29 aprilie 2021 

 
 Încheiat azi, 29 aprilie 2021, la sediul Primăriei comunei Ozun, cu ocazia ședinței ordinare a 
Consiliului Local al comunei Ozun, la care sunt prezenţi 12 membri și delegatul sătesc dl. Kovács 
Zsombor, lipsind: Vrăncean Alexandru.  
 Convocarea Consiliului Local al comunei Ozun s-a făcut în conformitate cu prevederile art. 
133 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, prin Dispoziţia emisă de viceprimarul comunei Ozun nr. 54/2021.  
 La şedinţă participă, conform legii: Szabó Anna - Mária viceprimarul comunei Ozun, 
Bartalis Fruzsina secretarul general al comunei Ozun. Totodată, este prezent și polițist local dl. 
Ördög László. 
 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 ordinare a Consiliului Local al comunei Ozun din data 
de 29.04.2021. 
 2. - Aprobarea Procesului - verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al comunei 
Ozun din data de 12.04.2021. 
 3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea completării H.C.L. nr. 100/2021 privind 
stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2021. 
Iniţiator: Viceprimarul comunei Ozun 
Avizare: Comisia de specialitate nr. 2. 
 4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 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: Viceprimarul comunei Ozun 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 2. 
 5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea situațiilor deosebite pentru care se 
acordă ajutoare de urgență din bugetul local al comunei Ozun. 
 Iniţiator: Viceprimarul comunei Ozun 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 2, 3. 
 6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind împuternicirea unor avocați în vederea promovării 
şi reprezentării intereselor U.A.T. Comuna Ozun în dosarul nr. 690/305/2021 și a Primarului 
comunei Ozun în dosarul nr. 1029/305/2021.  
 Iniţiator: Viceprimarul comunei Ozun 
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 Avizare: Comisia de specialitate nr. 2, 3. 
 
 7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cotizației comunei Ozun la Asociația 
pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna pe anul 2021. 
 Iniţiator: Viceprimarul comunei Ozun 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 1, 2. 
 8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cotizației comunei Ozun la Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară “AQUACOV” pe anul 2021. 
 Iniţiator: Viceprimarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 1, 2. 
 9. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reîntregirea excedentului anilor precedenți al 
Comunei Ozun. 
 Iniţiator: Viceprimarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 1, 2. 
 10. – Întrebări. Interpelări. 
 11. – Diverse. 
  

 D-na viceprimar relatează faptul că, dorește să propună un punct pe ordinea de zi, la Diverse, 
care constă în modificarea H.C.L. nr. 84/2020 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. 

 Punctul I de pe ordinea de zi: se aprobă ordinea de zi conform proiectului anexat la 
Dispoziția nr. 54/2021. Totodată, se aprobă cu unanimitate de voturi introducerea noului punct pe 
ordinea de zi, propus de D-na viceprimar. 

 Punctul II de pe ordinea de zi: se aprobă Procesul-verbal al ședinței extraordinare a 
Consiliului Local al comunei Ozun din data de 12.04.2021. 

 Punctul III de pe ordinea de zi: dl. Bölöni Sándor 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, este vorba despre întroducerea în H.C.L. nr. 100/2021 a 
două taxe locale: taxă eliberare documente din arhiva Primăriei comunei Ozun și taxă pentru 
eliberarea fotocopiilor solicitate în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de 
interes public. În continuare, prezintă valoare aferentă a fiecărei taxe. 
 D-ul Kovács Ferenc întreabă cum se aplică taxa în cazul în care documentele sunt solicitate 
în format scanat? 
 D-na secretar răspunde că, după ce se va achită taxa se va elibera documentele solicitate în 
acest format. 
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 40/2021. 
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 Punctul IV de pe ordinea de zi: dl. Bölöni Sándor citeşte proiectul de hotărâre, referatul de 
aprobare, raportul de specialitate, avizele şi dă cuvântul d-nei viceprimar, iniţiatorului proiectului de 
hotărâre. 
 D-na viceprimar prezintă modificările propuse la anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 4/2009. Totodată, 
precizează faptul că, aceasta modificare are menirea să spijinească persoanele fizice și juridice care 
din cauza pandemiei provocată de Covid-19, nu au putut să exploateze în mod corespunzător 
imobilele concesionate/închiriate de la Comuna Ozun. 
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 41/2021. 
 
 Punctul V de pe ordinea de zi: dl. Bölöni Sándor citeşte proiectul de hotărâre, referatul de 
aprobare, raportul de specialitate, avizele şi dă cuvântul d-nei viceprimar, iniţiatorului proiectului de 
hotărâre. 
 D-na viceprimar prezintă situațiile deosebite pentru care se acorda ajutoarele de urgență din 
bugetul local și cuantumul propus pentru fiecare caz în parte. În același timp, precizează faptul că, 
ajutoarele de urgență se vor acorda în baza unei anchete sociale și prin dispoziția primarului, astfel 
nu trebuie în fiecare caz adusă o nouă hotărâre de consiliul local.  
 D-ul Kovács Ferenc întreabă cine va decide suma ajutorului social?  
 D-na viceprimar răspunde că, cuantumul ajutorului social se va decide în baza documentelor 
justificative depuse și în conformitate cu rezultatele achetelor sociale efectuate în fiecare caz în 
parte. 
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 42/2021. 
 
 Punctul VI de pe ordinea de zi: dl. Bölöni Sándor citeşte proiectul de hotărâre, referatul de 
aprobare, raportul de specialitate, avizele şi dă cuvântul d-nei viceprimar, iniţiatorului proiectului de 
hotărâre. 
 D-na viceprimar specifică faptul că, este vorba de 2 procese civile și în continuare dă 
cuvântul d-nei secretar, care a prezentat cele două litigii. 
 D-na Kloos Paula și d-ul Kovács Ferenc se abțin de la votare, ceilalți consilierilor locali 
votează proiectul de hotărâre cu unanimitate de voturi. Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 43/2021. 
 
 Punctul VII de pe ordinea de zi: dl. Bölöni Sándor citeşte proiectul de hotărâre, referatul de 
aprobare, raportul de specialitate, avizele şi dă cuvântul d-nei viceprimar, iniţiatorului proiectului de 
hotărâre. 
 D-na viceprimar specifică că, datorită faptului că, suntem membrii în Asociația pentru 
Dezvoltarea Turismului în județul Covasna trebuie să achităm cotizație în fiecare an, în anul aceasta 
în cazul comunei Ozun valorea cotizației este de 3.000 lei. 
 Dl. Ráduly Zsolt-József se abține de la votare, având în vedere că, lucrează la asociația sus 
menționată, restul consilierilor locali votează proiectul de hotărâre cu unanimitate de voturi. Astfel, 
se adoptă Hotărârea nr. 44/2021. 
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 Punctul VIII de pe ordinea de zi: dl. Bölöni Sándor citeşte proiectul de hotărâre, referatul de 
aprobare, raportul de specialitate, avizele şi dă cuvântul d-nei viceprimar, iniţiatorului proiectului de 
hotărâre. 
 D-na viceprimar precizează faptul că, în cazul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
“AQUACOV”, cotizația anuală a membrilor este luată în funcție de numărul locuitorilor, astfel în 
cazul comunei Ozun este de 3.500 lei. 
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 45/2021. 
 
 Punctul IX de pe ordinea de zi: dl. Bölöni Sándor citeşte proiectul de hotărâre, referatul de 
aprobare, raportul de specialitate, avizele şi dă cuvântul d-nei viceprimar, iniţiatorului proiectului de 
hotărâre. 
 D-na viceprimar explică faptul că, excedentul anilor precedenți utilizați în sumă de 786.000 
lei, în baza H.C.L. nr. 4/2021, H.C.L. nr. 21/2021 și H.C.L. nr. 32/2021, în urma adoptării bugetului 
local al comunei Ozun pe anul 2021, trebuie reîntregrat/repartizat. 
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 46/2021. 
 
 Punctul D1 de pe ordinea de zi: Dl. Bölöni Sándor citeşte proiectul de hotărâre, referatul de 
aprobare, raportul de specialitate, avizele şi dă cuvântul d-nei viceprimar, iniţiatorului proiectului de 
hotărâre. 
 D-na viceprimar explică faptul că, Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 7 
Centru –Alba Iulia a trimis o adresă prin care a emis o Fișă de neavizare a conformității proiectului 
tehnic cu studiul de fezabilitate/DALI, prin urmare, se modifică devizului general a proiectului prin 
majorarea valorii neeligibile. 
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 47/2021. 
 
 Punctul X și XI de pe ordinea de zi: 
 1. D-na viceprimar prezintă cererea d-nei Lukátcs Csilla Emese, domiciliată în localitatea 
Ozun, str. Kossuth Lajos nr. 328/B, care solicită defacerea carosabilului la adresa sus menționată 
pentru a efectua branșarea la canalizare. Consilieri locali sunt de acord, cu condiția că refacerea 
carosabilului să se realizeze pe cost propriu.   
 2. D-na viceprimar prezintă Ordinul Prefectului nr. 93/23.04.2021, prin care s-a constatat 
încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de ales local a domnului Ráduly 
István primar al comunei Ozun, județul Covasna. 
 3. D-na viceprimar prezintă adresa primită de la Agenția pentru Protecția Mediului Covasna, 
prin care ne înștiințează asupra faptului că, este obligatoriu solicitarea avizului APM- Covasna în 
cazul tăierii de arbori din spațiile verzi. 
 D-na Lokodi Ana precizează faptul că, în drum spre Brașov arbori trebuie toaletați, deoarece 
înceapă să ocupe drumul.  
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 D-na viceprimar solicită de la dl. Ördög László să dea avertizment în acest caz. 
 4. D-na viceprimar prezintă adresa Școlii gimnaziale "Tatrangi Sándor", din care rezultă că, 
sunt în număr de 105 de burse sociale și unul de merit. 
 5. Dl. Kovács Ferenc întreabă despre proiectul cu gaze naturale. 
 D-na viceprimar precizează faptul că, au fost trimise 1066 cererii prin care se exprimă 
angajament ferm, termenul de depunere acestora a expirat, în Lunca Ozunului au fost depuse cele 
mai multe solicitări. 
 6. Dl. Németh Ioan atrage atenția asupra urgentări încheierii contractelor pentru furnizarea 
apei potabile. 
 D-na viceprimar specifică faptul că, cei de la S.C. Gospodăria Comunală S.A. au efectuat 
inventar, însă nu poate să furnizeze apă înainte de încheierea contractelor. 
 Preşedintele de şedinţă, întreabă dacă mai sunt şi alte subiecte de dezbătut, care nu suferă 
amânare, nefiind, declară şedinţa încheiată. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ        SECRETARGENERAL 
        BÖLÖNI SÁNDOR       BARTALIS FRUZSINA 

 
 


