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PROCES-VERBAL 

 

privind desfăşurarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei 

Ozun din data de 08 februarie 2022 

 

 Încheiat azi, 08 februarie 2022, 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. 18/2022. 

 La şedinţă participă, conform legii: Bordás Enikő primarul comunei Ozun, Bartalis Fruzsina 

secretarul general al U.A.T Comuna 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 08.02.2022. 

 2. - Aprobarea Procesului - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Ozun 

din data de 19.01.2022. 

 3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L nr.  01/2022 privind aprobarea 

rețelei școlare a unității de învățământ Şcoala Gimnazială „Tatrangi Sándor” Ozun pentru anul școlar 

2022-2023.   

 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 

 Avizare: Comisia de specialitate nr. 3. 

 4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului general al comunei Ozun și al 

programului de investiții publice, pe anul 2022. 

 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 

 Avizare: Comisia de specialitate nr. 1, 2. 

 5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea programului anual de achiziții publice, 

pe anul 2022. 

 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 

 Avizare: Comisia de specialitate nr. 1, 2. 

 6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului 

bugetar pentru trimestrul III anul 2021 al comunei Ozun. 

 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 

 Avizare: Comisia de specialitate nr. 2. 
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 7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al 

comunei Ozun a imobilului situat în Comuna Ozun, satul Bicfalău fn. 

 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 

 Avizare: Comisia de specialitate nr. 1, 2. 

 8. - Întrebări. Interpelări. 

 9. - Diverse. 

 

 Punctul I de pe ordinea de zi: se aprobă ordinea de zi conform proiectului anexat la Dispoziția 

nr. 18/2022. 

 

 Punctul II de pe ordinea de zi: se aprobă Procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului 

Local al comunei Ozun din data de 19.01.2022. 

 

 Punctul III de pe ordinea de zi: d-na Bordás Éva citeşte proiectul de hotărâre, referatul de 

aprobare, raportul de specialitate, avizele şi dă cuvântul d-nei primar, iniţiatorului proiectului de 

hotărâre. 

 D-na primar dă cuvântul d-nei viceprimar care explică faptul că, la ședință trecută a fost 

aprobată de către Consiliul Local, în baza avizului Inspectoratului Școlar Județean, rețeaua școlară a 

unității de învățământ Şcoala Gimnazială „Tatrangi Sándor” Ozun pentru anul școlar 2022-2023. La 

cererea conducerii școlii, Inspectoratul Școlar Județean a modificat avizul emis în sensul că, a inclus 

în aceasta o grupă de antrepreșcolar, prin urmare este necesar modificarea hotărârii adoptate. 

 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 

Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 07/2022. 

 

 Punctul IV de pe ordinea de zi: d-na Bordás Éva citeşte proiectul de hotărâre, referatul de 

aprobare, raportul de specialitate, avizele şi dă cuvântul d-nei primar, iniţiatorului proiectului de 

hotărâre. 

 D-na primar dă cuvântul d-nei viceprimar care prezintă bugetul general al comunei Ozun și 

programul de investiții publice, pe anul 2022, totodată, întreabă pe consilieri locali dacă au întrebări 

sau observații legate de acestea. 

 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 

Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 08/2022. 

  

 Punctul V de pe ordinea de zi: d-na Bordás Éva citeşte proiectul de hotărâre, referatul de 

aprobare, raportul de specialitate, avizele şi dă cuvântul d-nei primar, iniţiatorului proiectului de 

hotărâre. 

 D-na primar dă cuvântul d-nei viceprimar care prezintă programul anual al achizițiilor publice 

pe anul 2022 și precizează faptul că, aceasta se aprobă anual. 

 D-na primar relatează proiectele/investițiile noi pentru care sunt alocate/repartizate fonduri din 

bugetul local ca de exemplu: modernizarea sediului Primăriei comunei Ozun (DALI); edificarea casei 

mortuare în localitatea Bicfalău (proiect); construirea casei mortuare Lisnău; 

reabilitarea/modernizarea școlii din satul Lisnău; transformarea fostei școli din satul Lunca Ozunului 
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în tabără de vară; edificarea unui Cămin Cultural în satul Sântionlunca; Reabilitarea dispensarului 

medical din Santionlunca; reabilitarea/modernizarea Căminului Cultural Magherus (DALI); 

extinderea sistemului de canalizare de-a lungul drumului DJ103B Ozun; amenajarea trotuarelor și a 

șanțurilor în satul Ozun,   respectiv de-a lungul DJ103B către str. Sporturilor. 

 În ceea ce privește proiectele în curs sunt alocate fonduri pentru: construirea și dotarea 

grădiniței cu program prelungit din satul Ozun; Cămin Cultural Lisnău – urmează începerea lucrărilor 

și continuarea acestora la școala din satul Bicfalău; modernizarea drumurilor de interes local, 

modernizarea drumului comunal DC16 – contract semnat, urmează executarea lucrărilor, DC16A – 

finalizare licitație, a fost solicitat DUAE din partea ofertanților; eficientizarea iluminatului public; 

înființarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale, branșamente și alimentare cu gaze 

naturale; edificare casă mortuară în satul Lisnău; extinderea sistemului de video-supraveghere; 

repartizare de fonduri pentru proiecte din fonduri nerambursabile urmând a fi accesat de către 

asociațiile și cultele religioase din Comuna Ozun; 2 contracte cu Diakonia (îngrijire la domiciliu și 

after school); solicitări din partea Şcolii Gimnazială „Tatrangi Sándor” pentru navetă, cheltuieli 

materiale, etc. 

 Totodată, d-na primar precizează faptul, că la depunerea proiectelor în vederea accesării unor 

fonduri de finanțare din surse europene și guvernamentale, este necesar anexarea Strategiei de 

Dezvoltare Locală al UAT-ului, dat fiind faptul că strategia Comunei Ozun este expirat încă din anul 

2018, este necesar realizarea unei noi strategii. Conform ofertelor de preț primite, realizarea unei astfel 

de lucrări ar costa în jur de 40.000 - 45.000 lei, însă colega noastră, d-na Ráduly Lenke va realiza 

aceasta, precum a realizat și monografia Comunei Ozun, aceasta făcând parte din documentația 

necesară pentru obținerea statutului de stațiune turistică de interes local. Astfel, pentru strategie nu au 

fost alocate fonduri, adaugă d-na primar. 

 D-ul Kovács Zsombor–József propune o serie de proiecte de a fi realizate în localitatea 

Măgheruș, după cum urmează: montarea limitatoarelor de viteză; transformarea fostei șure din curtea 

muzeului într-o sală de conferință; realizarea toaletelor interioare la Căminul Cultural și a canalizării 

până la asfaltarea drumului. 

 D-na primar explică că, până când drumul nu este asfaltat nu pot fi montate limitatoare de 

viteză. În ceea ce privește toaleta, aceasta la momentul de față poate fi realizată chiar dacă nu există 

canalizare, prin utilizarea de fosă septică. 

 D-ul Kovács Zsombor –József menționează că, limitatoarele pot fi realizate și din beton, 

totodată,  după cum își aduce aminte au fost solicitate și s-a aprobat montarea acestora. 

 D-na primar precizează că, vor fi verificate cele relatate de către d-ul consilier local. 

 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 

Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 09/2022. 

 

 Punctul VI de pe ordinea de zi: d-na Bordás Éva citeşte proiectul de hotărâre, referatul de 

aprobare, raportul de specialitate, avizele şi dă cuvântul d-nei primar, iniţiatorului proiectului de 

hotărâre. 

 D-na primar explică faptul că, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în 

şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către consiliu local, execuţia bugetelor întocmite pe cele 
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două secţiuni. La momentul de față este vorba despre încheierea exercițiului bugetar pentru trimestrul 

III a anului  2021, la 30 septembrie 2021, adaugă 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. 10/2022. 

 

 Punctul VII de pe ordinea de zi: d-na Bordás Éva citeşte proiectul de hotărâre, referatul de 

aprobare, raportul de specialitate, avizele şi dă cuvântul d-nei primar, iniţiatorului proiectului de 

hotărâre. 

 D-na primar reamintește faptul că, la investiția „Înființarea rețelei inteligente de distribuție a 

gazelor naturale, branșamente și alimentare cu gaze naturale în comuna Ozun, județul Covasna” este 

necesar de dobândirea unei suprafețe de teren în localitatea Ilieni, unde va fi proiectat S.R.M. -ul. 

Având în vedere faptul că, legislația actuală nu permite achiziționarea terenurilor de către persoane 

juridice cu tip de activitate ca Comuna Ozun, schimbarea ar fi o rezolvare la această problemă. Dat 

fiind faptul că, am primit o ofertă înregistrată sub nr.621/21.01.2022, de la d-l Pal Jakab Istvan, în 

sensul vânzării sau a schimbului unui teren din loc Ilieni cu un teren din proprietatea Comunei Ozun 

din Bicfalău, în momentul de față terenul identificat în CF. nr. 24322 Ozun nr. cad 24322, având 

categoria de folosință fâneață, în suprafață de 4.302 mp., situat în localitatea Bicfalău se află în 

domeniul public, ca schimbul să poată fi realizat, este necesar trecerea acestuia în domeniul privat al 

Comunei Ozun.  

 Totodată, conform deciziei consiliului local, pentru terenul din CF 28849 Ilieni, este comandat 

raportul de evaluare. La ședința din data de 19.01.2021 a fost desemnată o comisie de negociere care 

urmează să se întrunească, în vederea discutării condițiilor de schimb.   

 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 

Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 11/2022. 

  

 Punctul VIII și IX de pe ordinea de zi: 

 1. D-na viceprimar prezintă cererea d-lui Condurache Nelu, domiciliat în Brașov, Aleea 

Mimozei 8/A/8, prin care solicită reabilitarea drumului cuprins între fabrica de sicrie Török și nr. 166 

din localitatea Lisnău, fără a schimba configurația acestuia. 

 D-ul Kovács Zsombor –József exprimă neliniștea cu privire la exproprierea drumului, iar d-ul 

Németh Ioan menționează că, trebuie verificat dacă drumul aparține de domeniul public. 

 Consilierii locali sunt de acord în unanimitate cu cererea d-lui Condurache Nelu de a reabilita 

drumul, răspunde d-na secretar. 

 2. D-na viceprimar prezintă cererea Școlii Gimnaziale „Tatrangi Sándor” în legătură cu sumele 

solicitate pentru anul bugetar 2022, la aprobarea bugetului au fost incluse aceste sume. 

 3. D-ul Kovács Zsombor –József solicită zugrăvirea școlii din localitatea Măgheruș. 

 D-na primar precizează că, are în vedere și se numește d-na viceprimar cu realizarea acesteia. 

 4. D-ul Németh Ioan exprimă părerile în legătură cu începerea execuției lucrărilor la Căminul 

Cultural Lisnău și solicită montarea limitatoarelor de viteză. 

 D-na primar explică faptul că, contractul de execuție lucrări pentru Căminul Cultural Lisnău 

încă nu este semnat, fiindcă administratorul firmei s-a îmbolnăvit de Covid-19. Totodată, invită pe d-
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ul consilier local ca să fie prezent la semnarea contractului și să relateze problemele pentru executant, 

oricum în faza aceasta proiectul nu poate fi schimbat.  

 5. D-ul Molnár András întreabă în legătură cu proiectul cu gaze, unde vor fi amplasate 

conductele de gaz? 

 D-na primar răspunde că, la momentul de față nu avem P.T. elaborat pentru investiția 

„Înființarea rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale, branșamente și alimentare cu gaze 

naturale în comuna Ozun, județul Covasna”, prima dată trebuie modificat S.F. –ul, fiindcă va fi 

modificată poziția S.R.M -ului și după aceasta urmează P.T. –ul. 

 6. D-na Bordás Éva întreabă despre realizarea podului în localitatea Sântionlunca. 

 D-na primar precizează că, a avut loc licitația pentru execuția lucrărilor și există un ofertant. 

Termenul de execuție a lucrărilor este 12 luni, la anul va fi realizat.  

 7. D-ul Ráduly Zsolt-József propune iluminarea trecerii de pietoni din fața Conacului 

„Pünkösti”  și necesitatea reparării drumului la trecerea căii ferate. 

 D-na primar explică faptul că, drumul este drum național, nu aparține de noi și aceste probleme 

au fost solicitate de a fi rezolvate de nenumărate ori. 

 D-na viceprimar precizează că, cei de la drumuri naționale au răspuns că, nu au fond necesar 

pentru iluminarea trecerii de pietoni. 

 D-na primar menționează că, se va face încă o adresă de revenire la problemele prezentate, 

răspunde d-na Solymosi Melinda. 

 8. D-ul Kovács Ferenc menționează că, asistența medicală în localitatea Ozun este una 

deficitară, în cabinetul medical al d-nei Dr. Derzsi Margareta au voie să intre numai 3 persoane, ceilalți 

sunt nevoiți să aștepte afară, ar fi indicat renovarea cabinetului în vederea îmbunătățirii serviciului. 

  D-na primar explică faptul că, situația epidemiologică nu permite intrarea a mai multor 

persoane deodată în cabinet, această problemă nu se va rezolva printr-o renovare. Propune ca în 

viitorul apropiat, când se va muta grădinița, în locul acestuia vom putea amenaja un cabinet medical 

adecvat. Iar în ceea ce privește echipamentele, pentru acestea putem să depunem un proiect. 

 Consilierii locali consideră o idee bună inițiativa d-nei primar. 

 Preşedintele de şedinţă, întreabă dacă mai sunt şi alte subiecte de dezbătut, care nu suferă 

amânare, nefiind, declară şedinţa încheiată. 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     SECRETARGENERAL 

            BORDÁS ÉVA     BARTALIS FRUZSINA 

 


