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PROCES-VERBAL 

 
privind desfăşurarea şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei Ozun  

din data de 10 decembrie 2021 
 

 Încheiat azi, 10 decembrie 2021, la sediul Primăriei comunei Ozun, cu ocazia ședinței 
extraordinare a Consiliului Local al comunei Ozun, la care sunt prezenţi 13 membriși delegatul 
sătesc dl. Kovács Zsombor-József. 
 Convocarea Consiliului Local al comunei Ozun s-a făcut în conformitate cu prevederile art. 
133 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, prin Dispoziţia emisă de primarul comunei Ozun nr. 197/2021. 
 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 extraordinare a Consiliului Local al comunei Ozun din 
data de 10.12.2021. 
 2. - Aprobarea Procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Ozun 
din data de 25.11.2021. 
 3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului general al 
comunei Ozun și modificarea Programului de investiţii publice pe anul 2021. 
 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 2. 
 4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Programului anual de 
achiziții publice, aprobat prin H.C.L. nr. 37/2021. 
 Iniţiator: Primarul comunei Ozun 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 1, 2. 
 5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 
2022. 
 Iniţiator: Primarul comunei Ozun 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 1, 2. 
 6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor de 
gestionare a deșeurilor în județul Covasna. 
 Iniţiator: Primarul comunei Ozun 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 1, 2. 
 7. - Întrebări. Interpelări. 
 8. - Diverse. 
 
 Punctul I de pe ordinea de zi: se aprobă ordinea de zi conform proiectului anexat la 
Dispoziția nr. 197/2021.  
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 Punctul II de pe ordinea de zi: se aprobă Procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului 
Local al comunei Ozun din data de 15.11.2021. 
  
 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. 
 D-na primar explică faptul că, în bazacelor două decizii emise de către A.N.A.Fdin sumele 
defalcate vor fi preluate fondurile alocate pentru bursele școlare în cazul persoanelor defavorizate, 
îndemnizațiile persoanelor cu handicap grav și asistenți sociali, precum și fondul pentru încălzirea 
locuinței. În anul aceasta plata drepturile de ajutor pentru încălzirea locuinței se va realiza prin 
intermediul A.J.P.I.S Covasna. 
 Totodată, menționează că, au intrat bani în bugetul comunei din valorificarea masei 
lemnoase și din sponsorizări de la firme pentru achiziționarea pachetelor de crăciun. Școala 
Gimnazială “Tatrangi Sándor”solicită modificare/realocări de buget pentru reparații curente, naveta 
educatoarelor/profesorilor, exploatarea masei lemnoase. 
 În ceea ce privește cheltuielile vor fi achiziționate camere de supraveghere în urma primirii 
ofertei de preț în sumă de 40.000 lei și se va extinde sistemul existent; în pivnița Căminului Cultural 
din localitatea Bicfalău trebuie dezumidificator fiindcă se înfiltrează apa;lamă pentru autogreder; iar 
restul rămas va fi alocat în fondul de rezervă, precizează d-na primar.   
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 109/2021. 
 
 Punctul IVde 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 că, în urma aprobării de către Consiliul Local al comunei Ozun a 
rectificării bugetului, trebuie modificat și Programul de achiziții publice, aprobat prin H.C.L nr. 
37/2021. Prin urmare, se introduce în Programul anual de achiziții publice: serviciile pentru 
Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, serviciile de intabulare în CF. a investiților 
„Modernizare drumuri de interes local în comuna Ozun, județul Covasna”și “Modernizarea și 
extinderea sistemului de alimentare cu apă în comuna Ozun, județul Covasna”, finanțate prin 
A.F.I.R; achiziționare acumulatoare pentru mașini; și achiziționare dezumidificator. 
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 110/2021. 
 
 Punctul Vde 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, indicele de inflație pentru anul 2020 are o valoare pozitivă 
respectiv 2,6 %. Prin urmare, taxele și impozitele pentru anul 2022, se măresc prin indexarea 
acestora cu rata inflației, această mărire fiind obligatoriuoperat.  
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 Totodată, menționează că, anul trecut Curtea de Conturi al României – Camera de Conturi 
Covasna a sesizat faptul că, prin H.C.L. nr. 100/2020privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale 
pe anul 2021, nu a fost stabilit conform prevederilor legale în vigoare zonele localităților. Astfel, 
identificarea zonelor în intravilanul unităţilor administrative-teritoriale se face prin literele: A, B, C 
şi D. În cazul în care se stabilesc 3 zone, acestea sunt: A , B şi C. În cazul în care se stabilesc 2 zone, 
acestea sunt: A şi B. În cazul în care se stabileşte doar o zonă, aceasta este A. Prin urmare, zonele 
localităților din vechea hotărâre trebuie modificate și vor fi după cum urmează: Ozun                  
Rangul IV, zona A; Sântionlunca: Rangul V, zona A (nr. casa 247, nr. 247A), Rangul V, zona B (de 
la nr. 1-246, nr. 248 - până la sfârșit; Lisnău: Rangul  V, zona A (nr. 32), Rangul  V, zona B (nr. 63 
și nr. 63A), Rangul V, zona C (de la nr. 1-31, nr. 33-62, nr. 64 - până la sfârșit; Bicfalău              
Rangul V, zona A (nr. 27), Rangul V, zona B (nr. 34), Rangul V, zona C (de la nr. 1-26, nr. 28-33, 
nr. 35 - până la sfârșit; Lunca Ozunului: Rangul V, zona A (nr. 69), Rangul V, zona B (nr. 70), 
Rangul V, zona C (de la nr. 1-68); Lisnău-Vale, Rangul V, zona A (nr. 15), Rangul V, zona B (nr. 
16-18), Rangul V, zona C (nr. 58-59), Rangul  V, zona D (nr. 1-14, 19-57, 60 - până la sfârșit; 
Măgheruș, Rangul V, zona A (nr. 23), Rangul V, zona B (nr. 45) Rangul V, zona C (nr. 46), Rangul  
V, zona D (nr. 1-22, 24-44, 47 - până la sfârșit). 
 Németh Ioan menționează că, în apropare fiecare caz bisericile sunt arondate în zona A. 
 D-na primar precizează, bisericile sunt incluse în zona A, fiindcă conform legii numerotarea 
zonelor trebuie să înceapă de la litera A, oricum aceștia nu trebuie să plătească taxă, sunt scutite. 
 D-ul Zátyi Tibor întreabă dacă cultele religioase trebuie să plătească impozit pentru 
terenurile situate în extravilan? D-na primar cheamă pe d-na Kányádi Lenke ca să răspundă la 
întrebarea domnului consilier local. 
 D-na Kányádi Lenke răspunde că, în cazul în care terenul este dat în închiriere, deci 
generează venit, atunci și cultele trebuie să plătească impozit. 
 D-ul Zátyi Tibor întreabă: în cazul în care pădurea este dat în închiriere atunci nu trebuie să 
plătească impozit? D-na Lokodi Ana întreabă cum se procedează în cazul contractelor de comodat? 
 D-na Kányádi Lenke răspunde că, dacă cultele religioase au contract de comodat atunci nu 
trebuie să plăteascăimpozit, însă dacă au contracte de închiriere trebuie să plătească.  
 D-na primar întreabă de la consilieri locali dacă mai au întrebări, nefiind d-na Kányádi 
Lenke părăsește sala de ședință. 
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 111/2021. 
 
 Punctul VIde 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 dă cuvântul d-nei secretar general. D-na secretar general explică că, autoritățile 
administrației publice locale au obligația de a elabora și aproba strategii proprii în vederea 
îmbunătățirii și dezvoltării serviciilor de utilități publice.Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
„Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Covasna” a elaborat Strategia de dezvoltare 
a serviciilor de gestionare a deșeurilor în județul Covasna în baza căruia vor fi stabilite investițiile 
necesare atingerii obiectivelor prevăzute de aceasta strategie, precum și prioritatea acestora. 
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 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 112/2021. 
 
 Punctul VII și VIII de pe ordinea de zi:  
 1. D-na primar relatează faptul că, în urma discuțiilor purtate cu A.N.A.R – Administrația 
Bazinală de Apă Olt - S.G.A Covasna a rezultat că aceștia au intenția de a preda în administrare  
brațul părăsit/mort al Răului Negru, în forma unui protocol de colaborare. După încheierea acestui 
protocol si preluarea luciului de apa, pot fi depuse proiecte în vederea finanțării executăriiunor 
investiții de decolmatare a meandrului (brațul părăsit) al Răului Negru, în scopul de a blocaprocesul 
de mlaștinizare. 
 Consilieri locali cu unanimitate de voturi împuternicesc pe d-na primar ca să negocieze cu 
conducerea A.N.A.R – Administrația Bazinală de Apă Olt - S.G.A Covasna în vederea încheierii 
protocolului de colaborare, se desemnează d-na Solymosi Melinda să întocmească o adresă în acest 
sens către S.G.A Covasna. 
 2. D-na primar prezintă adresa primită de la firma Emas Business Consulting, prin care ne 
informează asupra faptului că, în cadrul “Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect 
de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluat 
din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități”pot fi 
depuse proiecte cu finanțareîn valoare de 1.000.000 lei în cazulU.A.T Comună și 2.000.000 lei în 
cazulU.A.T cu statut de stațiune turistică de interes localprevăzut în anexa nr.5 al H.G nr. 852/2008. 
 3. D-na primar prezintă adresa Consiliului Județean Covasna, în legătură cu cererea de 
emitere a Certificatului de urbanism înaintată de d-ul Para Zoltán și alțiiîn scopul elaborării P.U.Z. - 
Zonă industrie și depozitare - Comuna Ozun, satul Ozun. Totodată, se va schimba destinația zonei 
din zonă de gospodărie comunală în zonă industrială, adaugă d-na primar. Consilierii locali aprobă 
cu unanimitate de voturi elaborarea P.U.Z.-ului. 
 4. D-na primar prezintă cererea d-lui Buzogány-Csoma István, preot în localitatea 
Sântionlunca, care atrage atenția asupra starea clădirii școlii, bisericii și solicită sprijin în vederea 
reabilitarea/recondiționarea acestora. 
 Consilierii locali împreună discută și caută soluții la problemele prezentate de către preot, 
decid următoarele: d-na Bordás Éva și d-ul Bordás Csaba-Lajos se va deplasa la fața locului în 
vederea verificării situației și găsirea unei soluții. 
 5.D-ul Németh Ioan exprimă reproșurile în legătură cu munca prestată de către polițiști  
locali că anul trecut nu au supravegheatpe agriculturi care au arat peste limita lor de proprietate, au 
împrăștiat gunoiul de grajd și noroiul cu roțile tractorului pe drumul asfaltat, deși au fost sesizați în 
acest sens. 
 D-ul Ördög László menționează că, agenți din cadrul Poliției Locale pot să acționeze numai 
dacă cele relatate de către d-ul Németh Ioansunt denunțate.  
 D-ul Németh Ioan precizează că, dacă face un denunț, aceasta nu se i-a în considerare. 
 D-na primar atrage atenția d-lui Ördög László ca să respecte legislația. 
 D-ul Ördög László explică că, nu poate să fie prezent în toate situațiile și că a precizat 
colegilor ca să fie atenți la tot ce se întâmplă împrejur. 
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 D-ul Zátyi Tibor propune că, hotarele originale la cei care nu au respectat limita de 
proprietate să fie restabilit cu grederul.   
 D-ul Molnár András propune să fie achiziționat pe greder un sistem de navigare tip GPS, în 
care sunt setate hotarele/coordinatele, astfel pot fi restabilite acestea cu ajutorul aparatului. 
 D-ul Ráduly Zsolt-József susține propunerea d-lui Molnár András de a achiziționa sistemul 
de navigare. Totodată, precizează că, nu se poate curăța în totalitate noroiul acumulat pe roțile 
tractorului, fiindcă drumurile agricole nu sunt asfaltate suficient de lung, ca să se poate elimina 
aceasta pe parcurs. 
 D-ul Vrâncean Alexandru menționează că, și în localitatea Lunca Ozunului este același 
situație cu împrăștierea noroiului pe drumul asfaltat, propune constatarea faptelor de către Poliția 
Locală și amendarea făptuitorilor.  
 D-na Lokodi Ana întreabă cine este șeful Poliției Locale Ozun și care sunt atribuțiile 
acestuia? 
 D-na primar răspunde că, Poliția Locală Ozun aparține de aparatul de specialitate a 
primarului, astfel este subordonat acestuia. Conform organigramei structura are cinci funcții, fiind 
ocupat din aceasta trei. D-ul Bölöni Dávid a absolvit curs de performanță, acum urmează să termine 
și d-ul Kádár László. În ceea ce privește pe d-ul Ördög László, acesta coordonează activitatea 
Poliției Locale, fiind în cel mai mare grad din cele trei angajați. 
 D-ul Ördög László menționează că, prestează multă muncă și că au multe activități. 
 D-ul Zátyi Tibor precizează faptul că,la vremea respectivă personal a coordonat activitatea 
muncitorilor sociali (beneficiare de venit minim garantat) și nu a primit pentru această activitate 
vreo remunerație. 
 6. D-ul Molnár András întreabă despre stadiul proiectului „Înființarea rețelei inteligente de 
distribuție a gazelor naturale, branșamente și alimentare cu gaze naturale în comuna Ozun, județul 
Covasna”. 
 D-na primar explică faptul că, sunt în curs de desfășurare negocierile pentru schimbarea 
terenurilor în vederea amplasării SRM-ului în localitatea Ilieni. În cele ce urmează trebuie întocmit o 
evaluare pentru terenul situat în localitatea Bicfalău, care se va schimba cu cel din Ilieni. 
 7. D-ul Zátyi Tibor întreabă dacă avem intenție de a achiziționa un conac având în vedere că 
în cadrul programului P.N.R.R se poate cere o finanțare destul de mare? 
 D-na primar consideră o idee bună și susține pe aceasta având în vedere faptul că, dacă 
decidem să depunem proiect în cadrul P.N.R.R – ului avem posibilitatea să primim și fond pentru 
modernizare/reabilitare. Totodată, precizează că, în acest program este inclus, în cadrul 
Componenței 11 – Turism și cultură, investiția privind promovarea a 12 rute turistice/culturale. 
Pentru realizarea acesteia este necesară selectarea, până la finalul lunii martie 2022, a cel puțin 225 
de situri culturale care vor fi incluse în aceste rute.    
 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 


