
ROMÂNIA 
JUDEŢUL COVASNA 

COMUNA OZUN 
CONSILIUL LOCAL 

1 
 

 
 
 

PROCES-VERBAL 
 

privind desfăşurarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Ozun  
din data de 29 octombrie 2021 

 
 Încheiat azi, 29 octombrie 2021, la sediul Primăriei comunei Ozun, cu ocazia ședinței 
ordinare a Consiliului Local al comunei Ozun, la care sunt prezenţi 13 membri și delegatul sătesc dl. 
Kovács Zsombor -József. 
 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 primarul comunei Ozun nr. 165/2021.  
 La şedinţă participă, conform legii: Bordás Enikő primarul 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 29.10.2021. 
 2. - Aprobarea Procesului - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Ozun 
din data de 22.09.2021. 
 3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea prețului Contractului de lucrări nr. 
6585/197 din 16.06.2021, încheiat între Comuna Ozun, S.C. GRAND TEHNOLOGY SYSTEM 
S.R.L, ca urmare intrării în vigoare a prevederilor O.G nr. 15/2021. 
 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 1, 2. 
 4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al comunei Ozun și 
modificarea Programului de investiţii publice pe anul 2021. 
 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 2. 
 5.- PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă 
construcții de cult”, satul Lisnău, Comuna Ozun. 
 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 2. 
 6.- PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă, 
cu oferte în plicuri sigilate, a unui teren proprietate publică a comunei Ozun, situat în str. Sporturilor 
nr. 643/A, satul Ozun, Comuna Ozun, județul Covasna, înscris în CF nr. 31635 Ozun, în suprafață 
de 839 mp. 
 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 2. 
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 7.- PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea participării comunei Ozun la programul 
județean pentru sprijinirea Programului „Școală după școală”. 
 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 2, 3. 
 8.-PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea demarării procedurilor privind declararea 
Comunei Ozun, Stațiune Turistică de interes local.  
 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 1. 
 9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind participarea Comunei Ozun la Programul 
Național de Investiții „Anghel Saligny” cu investiția „Extinderea rețelei de apă potabilă și a 
sistemului de canalizare în Comuna Ozun, județul Covasna”. 
 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 1, 2. 
 10. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului 
general estimativ aferent investiției „Modernizare drumuri de interes local în Comuna Ozun – etapa 
II, judeţul Covasna”, care se va depune în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel 
Saligny”. 
 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 1, 2. 
 11. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului 
general estimativ aferent investiției „Modernizare drumuri de interes local în Comuna Ozun – etapa 
III, judeţul Covasna”,care se va depune în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel 
Saligny” 
 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 1, 2. 
 12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local 
Ozun, în Comisia de evaluare a probei de interviu, ce urmează a fi constituită în vederea organizării 
și desfășurării concursului pentru ocuparea funcțiilor de director.    
 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 3. 
 13. - Întrebări. Interpelări. 
 14. - Diverse. 
 
 Punctul I de pe ordinea de zi: se aprobă ordinea de zi conform proiectului anexat la 
Dispoziția nr. 165/2021.  
  
 Punctul II de pe ordinea de zi: se aprobă Procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului 
Local al comunei Ozun din data de 22.09.2021. 
 Punctul III de pe ordinea de zi: dl. Ráduly Zsolt-József citeşte proiectul de hotărâre, 
referatul de aprobare, raportul de specialitate, avizele şi dă cuvântul d-nei primar, iniţiatorul 
proiectului de hotărâre. 
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 D-na primar explică că, la investiția „Construire și dotare grădinița cu program prelungit în 
Comuna Ozun, Sat Ozun, Județul Covasna”,având în vedere prevederile O.G nr. 15/2021, 
beneficiarii publici care au contracte de finanțare încheiate cu A.F.I.R pentru proiectele de investiții 
finanțate din fonduri publice, aflate în derulare și care se încadrează în prevederile art. 1 din 
Ordonanța Guvernului nr. 15/2021 prețul contractelor de achiziție publică aflate în derulare la data 
intrării în vigoare a ordonanței, se ajustează, în condițiile descrise în ordonanță, prin actualizarea 
prețurilor aferente materialelor, prin aplicarea unui coeficient de ajustare, pentru a ține seama de 
orice creștere sau diminuare a costului materialelor pe baza căruia s-a fundamentat prețul 
contractelor. Ca urmare s-a încheiat un act adițional cu executantul lucrărilor S.C. GRAND 
TEHNOLOGY SYSTEM S.R.L, Totodată, precizează că, în contractul încheiat inițial cu firma sus 
menționată nu era prevăzut posibilitatea ajustării prețului contractului, ca urmare este necesar 
aplicarea prevederilor O.G. nr. 15/2021. 
 D-na Lokodi Ana întreabă în cazul în care fondurile nu ajung, până când trebuie să 
finanțăm? 
 D-na primar răspunde că, cheltuielile neeligibile ale investiției trebuie să finanțăm pe tot 
parcursul derulării proiectului. Totodată, menționează că, acest proiect este singurul din cele 
finanțate de A.F.I.R la care este necesar acest gen de ajustare. 
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 91/2021. 
 
 Punctul IV de pe ordinea de zi: dl. Ráduly Zsolt-József citeşte proiectul de hotărâre, 
referatul de aprobare, raportul de specialitate, avizele şi dă cuvântul d-nei primar, iniţiatorul 
proiectului de hotărâre. 
 D-na primar prezintă repartizarea fondurilor primite/deținute pentru: repararea mașinilor din 
dotarea Primăriei comunei Ozun, contractele care sunt în derulare, materialele de curățenie, 
cheltuielile necesare in vederea obținerii avizului/din partea I.S.U la Căminul Cultural din localitatea 
Bicfalău, reparația autoutilitarelor (tractor, buldoexcavator), sisteme de apă – S.F, expertiză tehnică, 
situații de urgență, prestări servicii silvice (pază), exploatarea masei lemnoase, pietriș pentru 
drumuri, achiziționare teren, materiale de construire pentru gardul din lemn la Conacul Pünkösti, 
proiecte prin P.N.N.R - reabilitare clădiri, întocmire S.F + Dali Cămin Cultural Măgheruș, S.F 
construire Cămin Sântionlunca, S.F – Cămin Cultural Ozun+ Primărie. 
 Totodată, trebuie clarificat situația juridică a terenului și a clădirii Căminului Cultural din 
localitatea Ozun ca să putem depune un proiect pentru aceasta, precizează d-na primar. Consilierii 
locali sunt de acord în unanimitate cu demararea procedurilor în vederea clarificării situației juridice 
a Căminului Cultural Ozun. 
 În același timp, d-na primar îi amintește pe consilieri locali despre angajamentul dat pentru 
A.F.I.R la două investiții („Modernizarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă în comuna 
Ozun, județul Covasna” și “Modernizare străzi în comuna Ozun, județul Covasna”) conform căreia 
ne-am angajat să intabulăm în C.F investițiile efectuate, deoarece în cazul în care nu se realizează, 
va trebui să plătim înapoi finanțarea. La momentul de față am primit o singură ofertă de preț pentru 
intabulare și urmează să încheiem contractul în acest sens.  
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 D-ul Ördög László solicită,în limita posibilităților, înlocuirea camerelor de supraveghere cu 
unele mai moderne cu care să se poată citi numerele de înmatriculare ale vehiculelor de pe 
drumurile națională și județeană și montarea acestora la intrarea în localitate dinspre Sântionlunca și 
Brașov, respectiv dinspre Bicfalău, investiție cu care consilierii locali sunt de acord în principiu. 
 D-na primar precizează că va solicita ofertă de preț. 
 D-na Lokodi Ana consideră o idee bună înlocuirea camerelor de supraveghere. 
 D-ul Kovács Ferenc menționează că, trebuie achiziționate unele performante. 
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 92/2021. 
 
 Punctul V de pe ordinea de zi: dl. Ráduly Zsolt-József citeşte proiectul de hotărâre, referatul 
de aprobare, raportul de specialitate, avizele şi dă cuvântul d-nei primar, iniţiatorul proiectului de 
hotărâre. 
 D-na primar explică că, Planul Urbanistic Zonal „Zonă construcții de cult”, satul Lisnău, 
Comuna Ozun este aprobat de către Consiliul Județean Covasna, prin urmare trebuie aprobat și de 
către Consiliul Local al comunei Ozun, după care va fi predat la O.C.P.I Covasna, urmează 
proiectarea și execuția lucrărilor privind construirea unei case mortuare din Lisnău. Săptămâna 
viitoare va veni proiectantul, d-ul Zágoni Aladár ca să verifice zona, la momentul de față este 
începută amenajarea teritoriului, adaugă d-na primar. 
 D-ul Németh Ioan întreabă dacă împreună cu investiția din Lisnău poate fi începută și la  
Bicfalău? 
 D-na primar răspunde că, au fost purtate discuții cu preotul din Bicfalău, din partea 
Consiliului Local al Comunei Ozun suntem interesați de a finanța construirea unei case mortuare și 
în localitatea Bicfalău, însă până la data prezentei niciun teren nu a fost dat/oferit în concesiune 
comunei Ozun, unde ar putea fi amplasată casa mortuară. 
 D-ul Zátyi Tibormenționează că, nu este decis unde va fi poziționat casa mortuară în 
localitatea Bicfalău. Totodată, nu este de acord cu poziția acestuia, unde era gândit inițial, este de 
părere că, ar fi cel mai bine să fie amplasat lângă cimitir, loc care eventual poate fi amenajat de către 
muncitorii din cadrul Primăriei comunei Ozun. 
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 93/2021. 
 
 Punctul VI de pe ordinea de zi: dl. Ráduly Zsolt-József citeşte proiectul de hotărâre, 
referatul de aprobare, raportul de specialitate, avizele şi dă cuvântul d-nei primar, iniţiatorul 
proiectului de hotărâre. 
 D-na primar relatează faptul că, este vorba de închirierea prin licitaţie publică deschisă a 
terenului dezmembrat, proprietate publică a comunei Ozun, situat în str. Sporturilor nr. 643/A, satul 
Ozun, Comuna Ozun, județul Covasna, înscris în CF nr. 31635 Ozun, în suprafață de 839 mp. Prețul 
de pornire la licitație este 140 lei/lună pentru persoane fizice și 350 lei/lună pentru persoane juridice.  
Datorită faptului că la dezmembrarea terenului nu s-a luat în considerare categoria de folosință reală 
a terenului respectiv, se propune refacerea acesteia și suspendarea acestui proiect de hotărâre de pe 
ordinea de zi până la ieșirea noii cărți funciare. 
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 D-na Lokodi Ana întreabă dacă în acest caz trebuie o nouă documentație care generează noi 
cheltuieli sau trebuie votat suspendarea? 
 D-na primar răspunde că, acum se votează suspendarea proiectului de hotărâre în vederea 
schimbării categoriei de folosință a terenului, după aceasta va fi inclus din nou pe ordinea de zi, ca 
să fie votat, în cadrul unei noi ședințe de Consiliul Local. 
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se retrage/se suspendă, cu unanimitate de voturi, 
urmând să fie pusă în discuție în cadrul unui noi ședințe de Consiliul Local Ozun. 
  
 Punctul VII de pe ordinea de zi: dl. Ráduly Zsolt-József citeşte proiectul de hotărâre, 
referatul de aprobare, raportul de specialitate, avizele şi dă cuvântul d-nei primar, iniţiatorul 
proiectului de hotărâre. 
 D-na primar relatează faptul că, în cursul lunii octombrie am încheiat un contract de 
parteneriat cu Fundația Creștină Diakonia, în cadrul căruia în localitățile Ozun și Sântionlunca se 
desfășoară programul “Școală după școală”. Contribuția comunei Ozun la acest program este de 
58.680 lei în anul școlar 2021-2022. După aprobarea de către Consiliul Local Ozun a prezentului 
proiect de hotărâre va fi depus la Consiliul Județean Covasna o cerere de finanțare prin care se va 
rambursa jumătate din contribuția comunei Ozun la programul “Școală după școală”. 
 D-ul Kovács Ferenc menționează că, nu a știut că Fundația Creștină Diakonia se ocupă cu 
programul “Școală după școală”. 
 D-na primar adaugă că, aceștia se ocupă de un timp mai îndelungat cu educația elevilor după 
cursuri, la acest program participă și alte localități din județ, ca de exemplu Comuna Arcuș, Orașul 
Covasna, Municipiul Târgu Secuiesc etc. 
 D-na Lokodi Ana explică faptul că, activitatea Fundației Creștine Diakonia cuprinde și 
consiliere în caz de doliu. 
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 94/2021. 
 
 Punctul VIII de pe ordinea de zi: dl. Ráduly Zsolt-József citeşte proiectul de hotărâre, 
referatul de aprobare, raportul de specialitate, avizele şi dă cuvântul d-nei primar, iniţiatorul 
proiectului de hotărâre. 
 D-na primar relatează faptul că, condițiile unei unități administrativ-teritoriale ca să devină 
"Stațiune Turistică de interes local" sunt prevăzute de H.G nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor 
şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice, cu modificările și completările ulterioare, la toată 
Comuna Ozun se referă acest titlu, fiindcă conform criteriilor numai o singură localitate nu este 
eligibilă. Unitățile administrativ-teritoriale care poartă acest titlu beneficiază de puncte în plus la 
depunerea de anumite proiecte. 
 D-na Lokodi Ana întreabă: dacă obținerea acestui titlu nu influențează negativ pe fermierii 
comunei Ozun sau impozitele locale? 
 D-na primar răspunde că, nu crede că ar influența negativ. În cazul fermierilor sunt deja 
impuse criterii de Uniunea Europeană când este vorba de agricultură sau de creșterea animalelor. Iar 
în ceea ce privește impozitele și taxele locale acestea sunt stabilite de către Consiliul Local al 
comunei Ozun. 



6 
 

 D-ul Kovács Ferenc menționează că, Consiliul Județean Covasna derulează programul 
"Borvizek útja" care momentan nu funcționează în mod corespunzător, deși a fost investit în aceasta. 
 D-na primar precizează că, titlul de "Stațiune Turistică de interes local" ar fi un punct în plus 
de exemplu în cazul proiectului în cadrul căruia dorim să înființăm o tabără de vară în localitatea 
Lisnău-Vale. 
 D-ul Ráduly Zsolt-József este de părere că, trebuie să existe dezavantaje, care trebuie 
verificate ca și la programul Natura 2000. Propune suspendarea proiectului de hotărâre până când se 
vor clarifica dezavantajele deținerii titlului de "Stațiune Turistică de interes local" de Comuna Ozun. 
 D-na primar propune consilierilor locali să verifice dacă există și care ar fi dezavantajele și la 
următoarea ședință să fie discutate acestea. 
 D-na Lokodi Ana menționează că, aceasta atribuție cade în sarcina consilierilor juridici, care 
la urma urmei nici ei nu știu cum să interpreteze actele normative, fiecare ajunge la concluzii 
diferite. 
 D-na primar propune să fie chemat o persoană specializată în domeniu care să prezinte 
membrilor consiliului local, în ce constă deținerea respectivului titlu, care sunt avantajele și 
dezavantajele acesteia. 
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se retrage/se suspendă, cu unanimitate de voturi, 
urmând să fie pusă în discuție în cadrul unui noi ședințe de Consiliul Local Ozun. 
 
 Punctul IX de pe ordinea de zi: dl. Ráduly Zsolt-József citeşte proiectul de hotărâre, 
referatul de aprobare, raportul de specialitate, avizele şi dă cuvântul d-nei primar, iniţiatorul 
proiectului de hotărâre. 
 D-na primar precizează că, în cadrul Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”,  
dorim să depunem 3 proiecte, unul pentru extinderea rețelei de apă și a sistemului de canalizare în 
Comuna Ozun, din care în Lunca Ozunului s-ar construi cele două rețele integral, iar în localitățile 
Ozun, Sântionlunca și Bicfalău unele părți care au rămas afară din proiectele anterioare și două 
proiecte pentru modernizare drumuri de interes local. Termenul de depunere a proiectelor este pe 08 
noiembrie 2021, trebuie încărcate online cererile de finanțare și devizele generale estimative. 
Totodată, menționează că, este indicat să fie depus cât mai multe proiecte, însă din câte știm, o 
unitate administrativ-teritorială în mod garantat va primi o finanțare minimă de 4.000.000 lei. Pentru 
o valoare mai mare de finanțare, avem șanse numai dacă rămân sume neutilizate de către celelalte 
UAT - uri. 
 D-ul Zátyi Tibor întreabă dacă prin proiectul Extinderea rețelei de apă potabilă și a 
sistemului de canalizare în Comuna Ozun, județul Covasna, se va realiza canalizarea în localitatea 
Bicfalău spre Dobârlău? 
 D-na primar răspunde că, da din câte știe este inclus în proiect,dar o să vorbească cu 
proiectantul. 
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 95/2021. 
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 Punctele IX și X de pe ordinea de zi: dl. Ráduly Zsolt-József citeşte proiectele de hotărâre, 
referatele de aprobare, rapoartele de specialitate, avizele şi dă cuvântul d-nei primar, iniţiatorul 
proiectelor de hotărâre. 
 D-na primar enumeră drumurile, străzile care sunt incluse în proiect, modernizarea acestora 
este cuprinsă în două etape. Totodată, precizează faptul că, în proiect pot fi incluse numai acele 
porțiuni de drum la care este realizată deja alimentația cu apă și canalizarea. Ca urmare se vor 
depune cereri de finanțare pentru obiectivele Modernizare drumuri de interes local etapa II si 
Modernizare drumuri de interes local etapa III. 
 D-ul Vrâncean Alexandru întreabă când se vor termina lucrările în Lunca Ozunului, aflate în 
derulare prin proiectul Modernizare drumuri de interes local etapa I? 
 D-na primar răspunde că, dacă se lucrează în fiecare zi conform graficului de execuție va 
trebui să finalizeze acestea până-n februarie 2022, iar în caz de suspendare această perioadă  cu 
durata suspendării. Din cele relatate de executant, am aflat că sunt comandate bordurile, care încă nu 
au ajuns după care urmează montarea acestora. 
 Nu sunt obiecții, proiectele de hotărâre se supun la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârile nr. 96/2021 și nr. 97/2021. 
  
 Punctul XI de pe ordinea de zi: dl. Ráduly Zsolt-József citeşte proiectul de hotărâre, 
referatul de aprobare, raportul de specialitate, avizele şi dă cuvântul d-nei primar, iniţiatorul 
proiectului de hotărâre. 
 D-na primar explică faptul că, în cursul lunii noiembrie se va desfășura proba cu interviu  
pentru funcțiile vacante de director și director adjunct la Școala Gimnazială „Tatrangi Sándor”, prin 
urmare trebuie desemnat o persoană care va reprezenta Consiliul Local în Comisia de evaluare a 
probei de interviu. Persoana desemnată este d-na Bordás Enikő, primarul Comunei Ozun. 
  
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 98/2021. 
 
 Punctul IX și X de pe ordinea de zi:  
 1. D-na primar relatează faptul că, la investiția „Înființarea rețelei inteligente de distribuție a 
gazelor naturale, branșamente și alimentare cu gaze naturale în comuna Ozun, județul Covasna” , 
conform SF-lui, poziția SRM - ului este proiectat în str. Gării din localitatea Ozun, însă aceasta 
îngreunează foarte mult derularea proiectului, deoarece în acest caz, conducta de gaz de la Ilieni 
până la Ozun, va fi o conductă de înaltă presiune, conductă care nu poate să fie așezată pe drumurile 
publice și va trebui să meargă pe terenurile agricole a mai multor proprietari de terenuri din 
localitățile Ilieni, Sf. Gheorghe și Ozun. Pentru acest lucru este necesar obținerea acordului acestor 
proprietari de terenuri agricole, care în unele cazuri nici nu pot fi identificate, iar în acest caz nu 
vom putea continua/finaliza acest proiect. Ca urmare este de preferat poziționarea SRM - ului lângă 
conducta principală de gaz din loc. Ilieni la o distanță de minim 10 și maxim 100 metri. Prin urmare, 
trebuie să achiziționăm un teren în extravilan, care la momentul de față potrivit legislației actuale nu 
este posibil, însă la această problemă se caută soluții. Eventual am putea să facem un schimb de 
teren, pentru un teren extravilan din Ilieni să propunem în schimb un teren din proprietatea Comunei 
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Ozun de pe teritoriul UAT Ozun. Consilierii locali propun, ca doamna primar să fie împuternicită 
pentru a purta discuții în acest sens cu proprietari de terenuri din localitatea Ilieni în vederea găsirii 
unui teren corespunzător și într-un termen cât mai scurt pentru a putea demara acest proiect.  
 D-ul Vrâncean Alexandru întreabă dacă în localitatea Ilieni există conductă de gaz? 
 D-na primar răspunde că, da este, o conductă principală de mare presiune, tocmai de aceea 
trebuie să aducem conducta de gaze de acolo. 
 Consilieri locali o împuternicesc pe d-na primar în vederea găsirii unei soluții la problema 
prezentată. 
 2. D-na viceprimar prezintă cererea locuitorilor din str. Gát din localitatea Bicfalău, care 
solicită să nu fie restrâns drumul. 
 D-na primar precizează că, această investiție va genera costuri suplimentare,consilierii locali 
sunt de acord cu această solicitare. 
 3.D-na viceprimar prezintă cererea locuitorilor din Bicfalău, care solicită decolmatarea 
părăului paralel cu str. Nouă între numerele administrative 232-236 și împietruirea străzii, consilieri 
locali sunt de părere că aceasta lucrare în limita posibilităților să fie executată de către angajați 
Primăriei comunei Ozun, acțiune de care răspunde d-na viceprimar. 
 4. D-na viceprimar prezintă cererea d-lui Covaci Csaba, domiciliat în Sibiu, str. Lungă nr. 
63, care solicită aprobarea construirii a două poduri în satul Măgheruș, consilieri locali sunt de 
părere că aceasta lucrare în limita posibilităților să fie executată de către angajați Primăriei comunei 
Ozun, acțiune de care răspunde d-na viceprimar. 
 5. D-na viceprimar prezintă cererea d-nei Márkos Mária, domiciliat în localitatea Măgheruș 
nr. 69, care solicită montarea unui pod, consilieri locali sunt de părere că aceasta lucrare în limita 
posibilităților să fie executată de către angajați Primăriei comunei Ozun, acțiune de care răspunde d-
na viceprimar. 
 6. D-na viceprimar prezintă cererea d-ul Kovács Zsombor-József din partea 
Composesoratului din localitatea Măgheruș, care solicită calificarea anumitor terenuri. 
 D-ul Kovács Zsombor-József precizează că, unul dintre terenuri este în rezerva Comisiei 
Legii nr. 18/1991. Totodată, explică faptul că, exploatarea lemnului din pădure este îngreunată 
deoarece nu poate să traverseze proprietățile private iar spre deal este imposibil să transporte.   
 D-na viceprimar menționează că, lipsesc podețele în pădure și din această cauză este greu 
exploatarea masei lemnoase. 
 D-na primar solicită verificarea situației juridice a terenurilor, amplasamentul și clarificarea 
dacă aceasta aparțin de domeniul public al comunei Ozun. 
 7. D-na viceprimar prezintă cererea d-ul Bodo Levente și Bodo Judit, domiciliați în 
localitatea Bicfalău, str. Fundată nr. 137/B, care solicită repararea podului din capătul străzii 
Fundată. 
 D-na viceprimar menționează că, podul în cauză este inclus în proiectul „Anghel Saligny” și 
dacă primim finanțarea va fi reabilitat. 
 D-na primar precizează că, podul nu este într-o stare foarte degradată, unele dintre grinzi 
sunt mai nesigure. 
 8. D-ul Zátyi Tibor atrage atenția că, în str. Mică din localitatea Bicfalău trebuie săpate 
șanțurile.  
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 D-na viceprimar precizează că, știe despre problema prezentată, însă nu are personal. Fiecare 
muncitor este repartizat la diferite puncte de lucru (de ex. la Conacul Pünkösti, în localitatea 
Măgheruș), adaugă d-na primar. 
 9. D-ul Ördög Lászlórelatează problema unor persoane dincolo de pod din localitatea Ozun, 
care nu respectă limitele proprietăților. 
 D-na primar solicită de la d-ul Ördög László să facă verificările necesare pe teren împreună 
cu d-na Dankó Éva. 
 Preşedintele de şedinţă, întreabă dacă mai sunt şi alte subiecte de dezbătut, care nu suferă 
amânare, nefiind, declară şedinţa încheiată. 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     SECRETARGENERAL 
  RÁDULY ZSOLT-JÓZSEF    BARTALIS FRUZSINA 


