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PROCES-VERBAL 

 

privind desfăşurarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei 

Ozun din data de 23 februarie 2022 

 

 Încheiat azi, 23 februarie 2022, la sediul Primăriei comunei Ozun, cu ocazia ședinței ordinare 

a Consiliului Local al comunei Ozun, la care sunt prezenţi 11 membri și delegatul sătesc dl. Kovács 

Zsombor, lipsind: Kloos Paula și Kovács Ferenc. 

 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. 25/2022. 

 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 23.02.2022. 

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

din data de 08.02.2022. 

 3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea finanţării nerambursabile din fondurile 

publice ale comunei Ozun a unor proiecte, programe, acţiuni şi activităţi culturale, sportive, 

educaționale, religioase și alte activități nonprofit de interes general în anul 2022. 

 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 

 Avizare: Comisia de specialitate nr. 2, 3. 

 4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unor protocoale de colaborare. 

 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 

 Avizare: Comisia de specialitate nr. 2, 3. 

 5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cotizației comunei Ozun la Asociația 

pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna pe anul 2022. 

 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 

Avizare: Comisia de specialitate nr. 2, 3. 

 6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cotizației comunei Ozun în anul 2022 la 

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Progressio”. 

 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 

Avizare: Comisia de specialitate nr. 2, 3. 

 7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reîntregirea excedentului anilor precedenți al 

Comunei Ozun. 
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 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 

Avizare: Comisia de specialitate nr. 2, 3. 

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

bugetar pentru trimestrul IV anul 2021 al comunei Ozun. 

 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 

Avizare: Comisia de specialitate nr. 2, 3. 

 9. - 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 funcției de director adjunct.    

 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 

Avizare: Comisia de specialitate nr. 2, 3. 

 10. - Întrebări. Interpelări. 

 11. - Diverse. 

  

 D-na primar specifică faptul că, dorește să propună două puncte pe ordinea de zi, la Diverse, 

prima constă în aprobarea rectificării bugetului general al comunei Ozun pe anul 2022, iar cel de-al 

doilea în aprobarea dezlipirii imobilului înscris în CF. nr. 24322 Ozun, situat în Comuna Ozun, satul 

Bicfalău fn. 

 

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

nr. 25/2022. Totodată, se aprobă cu unanimitate de voturi introducerea pe ordinea de zicelor două 

puncte, propuse de d-na primar. 

 

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

Local al comunei Ozun din data de 08.02.2022. 

 

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

aprobare, raportul de specialitate, avizele și dă cuvântul d-nei primar, inițiatorului proiectului de 

hotărâre. 

 D-na primar relatează faptul că, în anul aceasta bugetul proiectelor nerambursabile este de 

160.000 lei, care se propune a fi repartizat după cum urmează: 26.000 lei pentru religie; 18.000 lei 

pentru sport; 13.000 lei pentru educație și cultură; 100.000 lei pentru manifestarea Zilelor Comunei 

Ozun; 3.000 lei pentru activități non profit. Data limită de depunere a proiectelor este de 30.03.2022, 

adaugă d-na primar. 

 D-ul Zátyi Tibor întreabă că în cazul proiectelor care urmează să fie depuse de către cultele 

religioase suma este plafonată la 26.000 lei? 

 D-na primar răspunde că, da este plafonată la suma de 26.000 lei, care va fi împărțit în funcție 

de către proiecte vor fi depuse în această categorie.  
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 Totodată, d-na primar menționează că, se constituie și comisia de evaluare a proiectelor, cu 

următoarea compontență: d-na Szabó Anna – Mária – președintele comisiei și membrii: d-ul Zátyi 

Tibor, d-ul Németh Ioan, d-ul Molnár András și d-ul Bordás Csaba-Lajos. 

 D-na Lokodi Ana întreabă de unde vor știi cultele religioase când trebuie depuse proiectele, 

vor fi anunțate sau va fi publicat un anunț în acest sens? 

 D-na primar răspunde că,va fi publicat anunț într-un ziar local și în Monitorul Oficial al 

României, Partea VI-a respectiv pe site-ul primăriei. 

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

Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 12/2022. 

 

 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 menționează că, în luna februarie a fost depusă la C.R.F.I.R. Alba Iulia ultima 

cerere de plată pentru investiția “Restaurarea și conservarea clădirii fostei biblioteci (Conacul 

Pünkösti) din comuna Ozun”, însă reprezentații A.F.I.R.-ului încă nu au venit în control. În cele ce 

urmează în primăvara anului acesta va avea loc predarea conacului către asociațiile care și-au 

desfășurat activitatea acolo și înainte de restaurarea clădirii, prin urmare este necesar încheierea unor 

protocoale de colaborare cu acestea. În sensul acestui protocol asociațiile rerspective vor organizare 

cel puțin câte 3 evenimente social-culturale pe an, la care vor putea participa fără plată cetățenii 

Comunei Ozun și vor menține ordinea și curățenia în imobilul pus la dispoziție. 

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

Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 13/2022. 

 

 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 relatează faptul că, în anul trecut cotizarea Comunei Ozun în Asociația pentru 

Dezvoltarea Turismului în județul Covasna ar fi fost 10.000 lei, însă consilierii locali au aprobat 3.000 

lei. Pe anul aceasta cotizația a rămas la același nivel, după discuțiile purtate cu președintele asociației 

la anul, aceasta se poate mări. Asociația a oferit ajutor cu ocazia depunerii documentației pentru 

primirea titlului de stațiune turisitică de interes local. Obținerea titlului ar însemna un avantaj la 

proiectele în această temă. 

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

Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 14/2022. 

 

 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 că, cotizația Comunei Ozun la Asociația „Grupul de Acțiune Locală 

Progressio” este în valoare de 8.980,25 lei, ca și în anul trecut. Menționează că, prin această asociație 

au fost depuse proiectele pentru buldoexcavator, greder, căntar, renovarea bibliotecii din localitatea 



4 

 

Ozun, reabilitarea clădirii fostului Sfat Popular al satului Lisnău etc. La acest din urmă proiect 

urmează să fie refăcut PT-ul deoarece AFIR-ul a depistat elemente care nu sunt în concordanță cu SF-

ul. 

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

Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 15/2022. 

  

 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 explică faptul că, înainte de aprobarea bugetului inițial pe anul 2022, din 

excedentul anilor precedenți au fost utilizați 50.000 de lei iar în urma aprobării bugetului, suma aceasta 

în baza unei hotărâri de consiliu local trebuie reintregit.   

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

Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 16/2022. 

 

 Punctul VIII 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 consiliul local, execuţia bugetelor întocmite pe cele 

două secţiuni. La momentul de față este vorba despre încheierea exercițiului bugetar pentru trimestrul 

IV a anului 2021. 

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

Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 17/2022. 

 

 Punctul IX 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, în cursul lunii martie se va desfășura proba de interviu pentru 

funcțiile vacante director adjunct la Școala Gimnazială „Tatrangi Sándor”, în anul trecut a fost pentru 

funcția de director. Prin urmare, Inspectoratul Școlar Județean-Covasna a solicitat desemnarea unei 

persoane și un supleant a acestuia care va reprezenta Consiliul Local în Comisia de evaluare a probei 

de interviu. Persoana desemnată ca membru în comisia de evaluare este d-na Bordás Enikő, primarul 

comunei Ozun, iar supleantul acestuia este d-na Szabó Anna-Mária, viceprimarul comunei Ozun. 

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

Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 18/2022. 

  

 Punctul D1 de pe ordinea de zi:d-na Bordás Évaciteşte proiectul de hotărâre, referatul de 

aprobare, raportul de specialitate, avizele şi dă cuvântul D-lui Primar, iniţiatorului proiectului de 

hotărâre. 

 D-na primar relatează că, la data aprobării bugetului general al Comunei Ozun (08.02.2022), 

bugetul Școlii Gimnaziale „Tatrangi Sándor” nu era alocat în totalitate. În data de 18.02.2022, am 
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primit decizia de la ANAF prin care au fost repartizați sumele defalcate din TVA pentru cheltuielile 

materiale ale școlii Tatrangi Sandor din Ozun. 

 D-na Lokodi Ana întreabă dacă banii tranferați sunt pentru salariile angajaților școlii? 

 D-na primar răspunde că, nu, salariile cadrelor didactice sunt virate direct de către 

Inspectoratul Scolar către școală, din bugetul local al comunei Ozun sunt virați bani pentru cheltuieli 

cu naveta, pentru cheltuieli materiale ș.a.m.d. 

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

Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 19/2022. 

 

 Punctul D2 de pe ordinea de zi: d-na Bordás Éva citeşte proiectul de hotărâre, referatul de 

aprobare, raportul de specialitate, avizele şi dă cuvântul D-lui Primar, iniţiatorului proiectului de 

hotărâre. 

 D-na primar explică faptul că, este vorba despre dezmembrarea terenului situat în localitatea 

Bicfalău, înscris în CF. nr. 24322 Ozun nr. cad 24322, în suprafață de 4.302 mp., conform 

documentației cadastrale și a referatului de admitere de la OCPI- Covasna, în două parcele: lot nr. 1 

în suprafață de 1.400 mp. și lotul nr. 2 în suprafață de 2.902 mp. Potrivit procesului-verbal de 

negociere nr. 1672/17.02.2022, încheiat cu d-ul Pál-Jakab István, terenul în suprafață de 1.400 mp., 

situat în localitatea Bicfalău, se va schimba cu terenul în suprafață de 2.800 mp., situat în Comuna 

Ilieni. În urma efectuării schimbului va fi modificat poziția SRM-ului, din localitatea Ozun în 

localitatea Ilieni.  

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

Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 19/2022. 

 

 Punctul X și XI de pe ordinea de zi: 

 1. D-na viceprimar explică faptul că, datorită numărului tot mai mare de solicitări și a creșterii 

prețului unitar al carburanților, Comuna Ozun nu mai poate să onoreze cererile în care locuitorii 

solicită vidanjarea foselor septice din gospodării. Din câte știe, un astfel de serviciu este oferit de către 

S.C. Gospodărie Comunală S.A – Sfântu Gheorghe la suma de 500 lei, iar la noi este 50 lei. În cazul 

în care continuăm să menținem serviciul riscăm să fim amendați de către Garda de Mediu.Totodată, 

menționează că, contravaloarea vidanjării gunoiului de grajd este una scăzută față de prețul 

carburanților și a altor cheltuieli, prin urmare, propune mărirea prețului acestuia. 

 D-ul Zátyi Tibor precizează că, marea majoritate a persoanelor care se ocupă de creșterea 

animalelor domestice dispun și de vindajeu. Totodată, este de părere că, servicul de vidanjare să fie 

disponibil persoanelor care dețin animale domestice, iar pentru vidanjarea foselor septice de tip casnic, 

locuitorii să se adreseze S.C. Gospodărie Comunală S.A – Sfântu Gheorghe. În ceea ce privește 

utilajele de la platforma de depozitare, acestea să fie folosite numai la vidanjarea lichidului din fosele 

septice ale gospodariilor cu gunoi de grajd. 

 D-ul Vrănceanu Alexandru menționează necesitatea afișării unui anunț cu privire la vidanjarea 

foselor septice de tip casnic de către S.C. Gospodărie Comunală S.A – Sfântu Gheorghe. 

 Consilierii locali sunt de acord în unanimitate cu cele prezentate de către d-na viceprimar și 

anume: creșterea prețului unitar al acestui serviciu (în acest sens se va proceda la publicarea unui 

anunț privind dezbaterea publică al proiectului de hotărâre în acest sens) respectiv ca în viitor să se 
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prezteze serviciul de vidanjare numai la acele gospodării unde au animale domestice care produc 

gunoi de grajd. 

 2. D-na primar prezintă cererea d-lui Pakuci Tamás, președintele Asociației SZI@ din 

localitatea Sântionlunca, prin care solicită sprijin financiar în vederea dotării unei încăperi  cu 

echipamente de mobilier, jocuri de societate etc. Totodată, d-na primar precizează că, există un proiect 

demarat de către Consiliul Județean Covasna pentru crearea spațiilor destinate tinerilor, prin care poate 

fi accesat o finanțare reprezentînd 50% din valoarea chetuielilor efectuate, dar nu mai mult de 15.000 

lei. Este nevoie de o locație, ideal ar fi Remiza P.S.I, situat în localitatea Sântionlunca. Prin urmare, 

jumătate din echipamente și dotări ar fi suportat de către Comuna Ozun, iar restul prin proiect.  

 Consilierii locali sunt de acrod în unanimitate cu finanțarea proiectului și atribuirea în folosință 

asociației Remiza P.S.I din localitatea Sântionlunca.  

 3. D-na primar prezintă Decizia Curții de Conturi a României - Camera de Conturi Covasna 

nr. 21/2/16.02.2022 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 

21/15.09.2020 și Decizia de prelungire nr. 21/1/07.04.2021. Totodată, precizează faptul că, în urma 

controlului efectuat de Curtea de Conturi a Românei - Camera de Conturi Covasna din măsurile 

dispuse au fost îndeplinite toate, în afară de Măsura nr. 4 și nr. 6. Măsura nr. 4 se referă la procesul 

împotriva S.C. Valdek Impex S.R.L având ca obiect necalcularea penalităților de întârziere, iar măsura 

nr. 6 este în legătură cu sumele rămase nerecuperate din contravaloarea amenajamentului pastoral.     

 D-ul Kovács Zsombor-József menținează că, amenajamentul pastoral ar fi trebuit achitat din 

bugetul de stat. 

 D-na primar este de același părere, totodată, precizează că, cu ocazia contestării măsurilor și 

acest argument a fost invocat. 

 D-na viceprimar adaugă că, dacă amenajamentul pastoral nu ar fi fost elaborat în anul 2019, 

în anul 2020, fermierii nu ar fi putut să depună cererile de finanțare la A.P.I.A.  

 4. D-na primar explică faptul că, la Căminul Cultural din localitatea Lisnău a fost început 

execuția lucrărilor, însă în poiectul inițial subsolul de sub scenă și în încăperea alăturată era proiectat 

având înălțimea de 1.3 m, ar fi indicat realizarea acestuia în mod corespunzător, ca să poată fi utilizat 

de către asociațiile și organizațiile din sat pentru unele activități social-culturale, și anume reuniuni, 

repetiții, ședințe, expoziții, etc.Acest lucru ar însemna cheltuieli suplimentare. 

 D-na Lokodi Ana întreabă de ce nu era inclus această lucrare în proiectul inițial, astfel nu ar fi 

generat cheltuieli suplimentare. 

 D-na primar răspunde că, proiectul inițial a fost aprobat și de către consiliul local și de către 

finanțator, totodată în baza informațiilor primite de la executant, prezintă soluțiile tehnice pentru 

realizarea subsolului. 

 D-l Zátyi Tibor este de părere că, trebuie modificat subsolul în felul în care să fie funcțional, 

utilizabil. 

 Consilierii locali în unanimitate sunt de acord cu necesitatea realizării lucrărilor suplimentare. 

 D-na primar relatează faptul că, a fost predat aplasamentul pentru investiția "Reabilitarea și 

modernizarea școlii din localitatea Bicfalău” și din data de 01.03.2022 vor fi începute lucrările, și la 

aceast proiect vor fi necesare lucrări suplimentare pentru intărirea susținerii clădirii. La investiția 

„Modernizare drum comunal DC16 Km 0+000 - 6+800, Ozun (DJ 103B) – Măgheruş (DC 26), 

comuna Ozun, judeţul Covasna”, executarea lucrărilor vor fi începute din luna martie, licitația la 



7 

 

proiectul „Modernizare drum comunal DC16A între DN11 (Sântionlunca) – DC16 comuna Ozun, 

judeţul Covasna ” a fost câștigat de către o firmă din Onești, urmează semnarea contractului de 

execuție. La aceasta din urma termenul pentru execuția lucrărilor este 12 luni, fără periodele de iarnă, 

contractul de finanțare încheiat cu P.N.D.L urmează să se expire în luna decembrie a acestui an, 

aceasta trebuie prelungit, adaugă d-na primar. 

 5. D-ul Vrănceanu Alexandru întreabă când va fi realizat apa și canalizarea în localitatea Lunca 

Ozunului. 

 D-na primar răspunde că, au fost depuse 3 proiecte în cadrul Programului Național de Investiții 

„Anghel Saligny”, un proiect pentru apă și canalizare, fiind în aceasta inclusă și localitatea Lunca 

Ozunului și două proiecte pentru drumuri, din aceste 3 proiecte cel mai probabil va fi finanțat un 

singur proiect. În cadrul programului P.N.R.R. nu vom avea posibilitatea să depunem proiect pentru 

drumuri, astfel la programul „Anghel Saligny” vom opta pentru realizarea drumurilor, iar proiectul 

privind extinderea sistemului de apă și canalizare o vom depune la PNRR. În vederea asfaltării 

drumurilor din localitatea Lunca Ozunului oricum mai întâi trebuie realizat apa și canalizarea și după 

aceasta urmează drumurile, adaugă d-na primar.  

 6. D-ul Ráduly Zsolt-József  relatează o serie de probleme sesizate: după cimitirul din 

Măgheruș podul este denivelat și există o groapă mare, fiind necesar reabilitarea acestuia până când 

este în garanție; la fel și drumul după podul în localitatea Ozun; cu ocazia ploilor sala de sport din 

Ozun se inundă, ar fi indicat repararea acoperișulu, în încăpere este frig etc. 

 D-na primar menționează că, d-na Solymosi Melinda va întocmi o adresă către C.N.A.I.R. în 

legătură cu starea drumurilor.  

 D-na viceprimar precizează că, sala de sport nu a fost înclălzită niciodată, numai vestiarul și 

cabinele de duș, în ceea ce privește repararea acoperișului, aceasta a fost reparat de către muncitorii 

din cadrul primăriei, însă este nevoie de o firmă de specialitate. 

 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 

 


