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PROCES-VERBAL 

 

privind desfăşurarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei 

Ozun din data de 10 martie 2022 

 

 Încheiat azi, 10 martie 2022, la sediul Primăriei comunei Ozun, cu ocazia ședinței ordinare a 

Consiliului Local al comunei Ozun, la care sunt prezenţi 12 membri, lipsind: Szabó Anna-Mária și 

delegatul sătesc dl. Kovács Zsombor. 

 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. 38/2022. 

 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 

ordini de zi, care constă în următoarele: 

 1. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Ozun din data 

de 10.03.2022. 

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

din data de 23.02.2022. 

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

Dezvoltare Intercomunitară „Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Covasna” pe anul 

2022. 

 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 

 Avizare: Comisia de specialitate nr. 2. 

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

Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” pe anul 2022. 

 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 

 Avizare: Comisia de specialitate nr. 2. 

 5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unui studiu, precum și acordarea unui 

mandat special reprezentantului comunei Ozun în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „AQUACOV”. 

 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 

 Avizare: Comisia de specialitate nr. 2. 

 6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prețului de referință pentru anul 2022 a 

materialului lemnos, valorificat din fondul forestier a Comunei Ozun. 
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 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 

 Avizare: Comisia de specialitate nr. 2. 

 7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea - în fază finalizare achiziții publice - a 

indicatorilor tehnico-economici și a devizului general, respectiv a cofinanțării, aprobate prin H.C.L 

nr. 57/2021, a investiției „Modernizare drum comunal DC16A între DN11 (Sântionlunca) - DC16, 

comuna Ozun, județul Covasna”. 

 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 

 Avizare: Comisia de specialitate nr. 1, 2. 

 8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea consilierilor locali, membri ai Comisiei 

pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Ozun. 

 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 

 Avizare: Comisia de specialitate nr. 2. 

 9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind apartamentarea construcției bloc de locuințe, situat 

în intravilanul comunei Ozun, str. Gábor Áron nr. 101, bl. 4, sc. E, înscris în CF. nr. 24330 Ozun, nr. 

cad. 24330. 

 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 

 Avizare: Comisia de specialitate nr. 2 

 10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unui schimb de teren între Comuna 

Ozun și d-ul Pál-Jakab István. 

 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 

 Avizare: Comisia de specialitate nr. 1, 2. 

 11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Comunei Ozun la 

„Programul județean pentru dotarea spațiilor destinate activităților de tineret”, în perioada 2021-2024, 

cu proiectul „Înființarea Centru de tineret și dotarea spațiului prin achiziționarea de mobilier, 

echipamente audiovizuale, IT și accesorii pentru jocuri de societate, situat în localitatea Sântionlunca, 

Comuna Ozun”. 

 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 

 Avizare: Comisia de specialitate nr. 1, 2. 

 12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind participarea Comunei Ozun în „Programul 

județean pentru dotarea personalului și spațiilor aferente serviciilor voluntare pentru situații de urgență 

din subordinea consiliilor locale comunale”, în perioada 2021-2024. 

 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 

 Avizare: Comisia de specialitate nr. 1, 2. 

 13. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea indicatorilor tehnico-economici și 

soluțiilor tehnice aferente proiectului „Înființarea rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale, 

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

 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 

 Avizare: Comisia de specialitate nr. 1, 2. 

 14. - Întrebări. Interpelări. 

 15. - Diverse. 
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 Punctul I de pe ordinea de zi: se aprobă ordinea de zi conform proiectului anexat la Dispoziția 

nr. 38/2022. 

 

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

Local al comunei Ozun din data de 23.02.2022. 

 

 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 precizează că, cotizația Comunei Ozun în Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară „Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Covasna” ca și în anii trecuți 

este 1.000 lei.  

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

Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 21/2022. 

 

 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 precizează faptul că, cotizația anuală la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

“AQUACOV” este la fel ca și anul trecut 3.500 lei, nici aceasta nu s-a mărit. 

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

Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 22/2022. 

 

 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 explică faptul că, în cursul luni februarie Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

“AQUACOV” a înaintat o documentație prin care propune mărirea procentuală a tarifului apei 

potabile și a canalizări (2022-2027), furnizate de către S.C. Gospodărie Comunală S.A, din luna 

aprilie, asta ar însemna o creștere de 27% la care se adaugă și inflația, rezultă în jur de 30% pentru 

anul în curs. În această creștere este inclus și o valoare de 0,35 lei/mc atît la apă cît și la canalizare, 

valoare care pentru fiecare UAT va fi repartizată pentru investiții și extinderea sistemului existent. 

Totodată, d-na primar precizează că, a discutat cu reprezentanții SC Gospodărie Comunală S.A. despre 

problema privind presiunea apei potabile care este uneori foarte slabă, din relatările lor a rezultat că 

problema primordială o reprezintă scurgerea apei în pivnițele blocurilor de locuit. În cazul obținerii 

unei surse de finanțare a SF-ului Extinderea sistemului de apă și canalizare a Comunei Ozun, realizat 

în anul 2021 de către SC Total Proiect SRL, vor putea fi realizate investiții precum extinderea 

sistemului de apă și canalizare și construirea unui nou rezervor de apă. 

 D-ul Németh Ioan menționează că, presiunea scăzută a apei se datorează faptului că, mărimea 

conductei de aducțiune este prea mică. 

 D-ul Zátyi Tibor precizează că, probleme provin din proiectare, proiectele sunt realizate în 

mod deficitar. 
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 D-na primar menționează că de obicei proiectanții au un cadru financiar în care trebuie să se 

încadreze cu cheltuielile. 

 D-ul Kovács Ferenc explică că, sistemul astfel realizat nu va fi funcționabil, după cum a relatat 

inginerul. 

 D-na Horváth Zita este de părere că, sunt probleme cu proiectarea sistemului de alimentare cu 

apă potabilă, totodată adaugă că, și în localitatea Bicfalău este deficit de apă.  

 D-ul Zátyi Tibor menționează că, indiferent dacă se votează proiectul de hotărâre oricum se 

va mări prețul apei. 

 D-na primar precizează că, membrii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “AQUACOV” 

în ședință de AGA trebuie să voteze proiectul cu 50+1, deci votul nostru poate fi decisiv.  

 D-ul Molnár András propune reabilitarea puțurilor existente, debranșarea de la sistemul de apă 

potabilă și furnizarea acestuia de către Primăria comunei Ozun. 

 D-na primar menționează că, potrivit legislației în vigoare acest lucru nu este posibil sau legal, 

nu avem autorizații în acest sens, Primăria Comunei Ozun nu poate să furnizeze nicun serviciu 

comunitar, acestea trebuie toate externizate, delegate, date în gestiune către alte persoane juridice. 

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

Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 23/2022. 

 

 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, am primit o adresă de la Ocolului Silvic Privat Zagon în legătură 

cu prețul de referință pentru acest an a materialului lemnos, care urmează să fie valorificat din fondul 

forestier a Comunei Ozun, aceasta trebuie aprobat la începtul fiecărui an. Prețul de referință poate fi 

modificat o singură dată. În legătură cu mărirea sau micșorarea acestuia se va lua decizie după ce 

Ocolul Silvic Privat Zagon va înainta APV-urile întocmite pentru licitație. 

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

Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 24/2022. 

 

 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 menționează că, la începutul lunii martie a fost semnată contractul de execuție 

lucrări pentru investiția „Modernizare drum comunal DC16A între DN11 (Sântionlunca) – DC16 

comuna Ozun, județul Covasna ”, la această dată este necesar actualizarea devizului în fază achiziții, 

prezintă devizul general și evidențiează faptul că, aceasta nu are cheltuieli în plus față de varianta 

anterioară aprobată. 

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

Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 25/2022. 
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 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, în fiecare an trebuie evaluat performanțele profesionale ale 

secretarului general, până acum acest lucru a fost efectuat de către primar, însă după intrarea în vigoare 

a codului administrativ, aceasta se realizează de către o comisie de evaluare, constituită în acest scop 

prin dispoziția primarului. În comisie urmează să facă parte și doi consilieri locali, lângă primar, se 

propune d-na Lokodi Ana și d-ul Zátyi Tibor.  

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

Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 26/2022. 

 

 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 relatează faptul că, este vorba despre o Documentație cadastrală realizată de către 

ing. György Ede Zsolt, pentru apartamentarea construcției situată în localitatea Ozun, str. Gábor Áron 

nr. 101, bl. 4, sc. E. În anul 2020, o asemenea documentație a fost aprobată pentru bl. 4, sc. G, după 

aprobare hotărârea urmează să fie depusă la O.C.P.I Covasna în vederea finalizării apartamentizării, 

iar Comuna Ozun trebuie să contribuie la acele apartamente care sunt închiriate. 

 D-ul Ráduly Zsolt-József întrebă dacă Comuna Ozun trebuie să plătească pentru apartamentele 

date în chirie? 

 D-na primar răspunde că, da trebuie, fiindcă potrivit CF.-ului aceste apartamente aparțin de 

R.A.G.C.L. și Comuna Ozun este succesorul acestuia, vânzarea acestora nu este posibilă, fiindcă 

lipsesc documentele doveditoare. 

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

Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 27/2022. 

 

 Punctul X 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 urma încheierii procesului verbal de negociere cu d-ul Pál-

Jakab István se poate efectua schimbarea terenurilor. Prin urmare, Comuna Ozun cedează terenul 

intravilan înscris în CF. nr. 31816 Ozun nr. cad 31816 în suprafaţă de 1.400 mp. şi d-ul Pál-Jakab 

István, oferă în schimb terenul extravilan, situat în Comuna Ilieni, înscris în CF. nr. 28855 Ilieni nr. 

cad 28855 în suprafaţă de 2.800 mp. În cele ce urmează, după adoptare hotărârea va fi trimisă către 

un notar public în vederea întocmirii actelor necesare autentificării schimbului.  

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

Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 28/2022. 

 

 Punctul XI 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. 
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 D-na primar precizează că, Asociația Szi@ din localitatea Sântionlunca a solicitat sprijin 

financiar, după cum a fost prezentată la sedința trecută, în vederea achiziționării echipamentelor 

audiovizuale, IT și mobilier. În cadrul „Programului județean pentru dotarea spațiilor destinate 

activităților de tineret” demarat de către Consiliului Județean Covasna se pot depune cereri de 

finanțare. Asta ar însemna 50% din proiect finanțat de către Consiliul Județean Covasna, restul fiind 

suportat de către Comuna Ozun. În ceea ce privește locația centrului, acesta ar fi în fosta Remiză P.S.I. 

din localitatea Sântionlunca.   

 D-ul Kovács Ferenc întreabă unde ar fi locația centrului de tineret? 

 D-na primar răspunde că, în fosta Remiză P.S.I. din localitatea Sântionlunca. 

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

Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 29/2022. 

 

 Punctul XII 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 cadrul Consiliului Județean Covasna este un program intitulat 

„Program județean privind dotarea personalului și spațiilor aferente serviciilor voluntare pentru 

situații de urgență în subordinea consiliilor locale comunale”, prin care se pot depune proiecte pentru 

dotarea S.V.S.U.-lor comunale. Astfel, în cele ce urmează va fi depus o cerere pentru achiziționarea 

unor generatoare, precum și alte echipamente necesare eficientizării intervenților în caz de incendiu 

al S.V.S.U. Ozun. 

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

Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 30/2022. 

 

 Punctul XIII 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, se modifică SF-ul investiției „Înființarea rețelei inteligente de 

distribuție a gazelor naturale, branșamente și alimentare cu gaze naturale în comuna Ozun, județul 

Covasna”, prin urmare SRM-ul proiectat în localitatea Ozun se va muta în Ilieni, iar în ceea ce privește 

devizul investiției, aceasta nu se schimbă. 

 D-ul Kovács Ferenc întreabă dacă vor fi probleme de presiune ca la apa potabilă?  

 D-na primar răspunde că, având în vedere faptul că, nu suntem experți nu putem să știm acest 

lucru, în această fază. 

 D-na Lokodi Ana întreabă ca să se schimbe SF-ul trebuie aprobarea consiliului? 

 D-na primar răspunde că da, în fiecare caz trebuie acordul Consiliului Local, la fiecare 

modificare și SF-ul inițial a fost aprobat. Totodată, precizează că, noua poziție a SRM-ului a fost 

aprobată de către Transgaz. 

 D-ul Zátyi Tibor își amintește despre o convorbire telefonică în legătură cu poziția SRM-ului. 

 D-na primar menționează că, respectiva convorbire s-a purtat cu consultantul, d-ul Csák 

László. 
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 D-ul Vrănceanu Alexandru este de părere că, în localitățiile Lisnău și Bicfalău presiunea va fi 

potrivită. 

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

Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 31/2022. 

 

  

 Punctul XIV și XV de pe ordinea de zi: 

 1. D-na primar prezintă Referatul înaintat de către d-na Zolya Ágnes, consilier în cadrul 

Copartimentului achiziții publice, prin care solicită determinarea limitei minime de datorii privind 

începerea procedurii de executare silită la persoanele fizice și juridice. Totodată, d-na primar 

menționează că, în pandemie era o perioadă în care nu s-a putut executa silit, acum se poate relua 

procedura. 

 D-ul Molnár András întreabă care este limita unde se poate începe executarea silită a 

persoanelor? 

 D-na secretar general răspunde că, se poate chiar și de la un leu. 

 D-ul Zátyi Tibor întreabă despre atestatele fiscale. 

 D-na primar menționează că, acestea se emit și dacă persoana în cauză are datorii apare pe 

aceasta. Totodată, propune limita de executare să fie stabilită la suma de 500 lei, la care se va adăuga 

o taxă de executare eventual. 

 D-ul Molnár András propune limita de executare să fie de la suma de 200 lei, d-na Lokodi Ana 

susține aceasta propunere. 

 D-na Horváth Zita întreabă de ce nu se afișează lista datornicilor? 

 D-na primar răspunde că, acest lucru nu este posibil datorită protecției datelor cu caracter 

personal. 

 Consilierii locali cu unanimitate de voturi decid începerea executării silite la persoanele fizice 

de la suma de 200 lei în sus, iar la persoanele juridice nu stabilesc o limită. 

 2. D-na primar prezintă adresa depusă de către Consiliul Județean Covasna, prin care solicită 

aviz pentru elaborare P.U.Z. – Zona locuințe (case de locuit și case de vacanță), totodată cheamă pe 

d-na Solymosi Melinda, responsabil de urbanism din cadrul Primăriei comunei Ozun. 

 D-na Solymosi Melinda precizează că, este vorba despre terenul fosta proprietatea Tasnádi, 

aceasta fiind achiziționată de către firma Stand Imobs S.R.L., care dorește să construiescă 

case/locuințe individule, însă după P.U.G.-ul aprobat o parte din zonă cade în extravilan, prin urmare 

este necesar de elaborarea unui P.U.Z. 

 D-na Lokodi Ana întreabă despre drumul de acces a locuințelor?  

 D-na Solymosi Melinda răspunde că, din terenul achiziționat se va realiza drumul, totodată în 

aviz este inclus și acest fapt, precum și alte lucrări care trebuie să execute pe cheltuiala proprie. 

 D-na Horváth Zita întreabă câte case vor fi edificate? 

 D-na Solymosi Melinda răspunde că, în cerere nu este precizată, numai faptul că, este o zonă 

de locuit.  

 Consilierii local sunt de acord în unanimitate cu emiterea avizului. 

 3. D-na primar prezintă adresa primită de la CNI – Direcția Promovare Investiții – 

Departamentul Promovare Investiții Învățământ, Cultură și alte obiective, în legătură cu solicitarea de 
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depunere a unor documente necesare pentru investiția „Contruire așezământ cultural în sat 

Sântionlunca, str. Principală, nr. 56, comuna Ozun, județul Covasna”. Totodată, menționează că, anul 

trecut proiectul a fost inclus pe lista de sinteză, iar la momentul de față se solicită documentele pentru 

etapa a 2-a a promovării obiectivului de investiții mai sus menționat. O veste bună este faptul că 

proiectantul lucrează la întocmirea SF-ului pentru acest obiectiv. 

 4. D-na primar prezintă cererea d-lui Florea Gheorghe și Maria, domicilați în Muncipiul Sfântu 

Gheorghe, str. Aleea Făcliei, bl. 15, sc. B, ap. 7, prin care solicită reabilitarea drumului din localitatea 

Lisnău Vale, deoarece este necirculabil. 

 D-ul Németh Ioan menționează că, composesoratul degradează/strică drumul în urma 

exploatării masei lemnoase.  

 D-na Lokodi Ana este de părere că cel care strică drumul să și repare.  

 D-ul Ördög László menționează că, și în localitatea Măgeruș a fost stricat drumul recent 

pietruit, în acest caz făptuitorul a și fost amendat. 

 D-na primar solicită de la d-ul Ördög László că și în alte cazuri dacă se sesizează degradarea 

drumului, făptuitorul să fie amendat. 

 Consilierii locali în unanimitate de voturi decid că, persoana care va degrada drumul o să aibă 

și obligția de a repara pe acesta. 

 5. D-ul Vrănceanu Alexandru întreabă despre distribuirea tabletelor de iod. 

 D-na primar răspunde că, la momentul de față nu este cazul distribuirii tabletelor de iod, dar 

dacă situația o va cere, va fi organizat distribuirea fiind implicați și consilierii locali.. 

 6. D-ul Zátyi Tibor atrage atenția asupra răspândirea vulpilor în localitatea Bicfalău. 

 D-na primar menționează că, d-na Solymosi Melinda va întocmi o adresă în acest sens către 

asociațiile de vănătoare din zonă. 

 7. D-na primar realatează că, la investiția „Reabilitare și modernizare cămin cultural – satul 

Lisnău (Ozun)” este necesar modificarea proiectului, în vederea realizării subsolului în mod 

corespunzător, urmând a fi realizate două încăperi în aceasta.  

 D-ul Németh Ioan întreabă care va fi soarta bârnelor, dacă vor fi oferite cuiva pentru folosință 

gratis? 

 D-na primar răspunde că, nu acestea vor fi refolosite la lucrări. 

 Consilierii locali sunt de acord în unanimitate cu modificarea proiectului și transmiterea unei 

adrese către proiectant în acest sens. 

 8. D-na primar prezintă oferta de preț primită de la firma SC. Arnold S.R.L., în legătură cu 

reabilitarea acoperișului sălii de sport din localitatea Ozun, care este în valoare de 150.000 lei. 

 D-ul Molnár András întreabă dacă în acest preț este inclus schimbarea totală a acoperișului?  

 D-na primar prezintă ce este inclus în acest preț și precizează că nu este vorba despre 

schimbarea acoperișului numai de reabilitarea, renovarea acestuia. 

 D-ul Zátyi Tibor întreabă de garanția lucrărilor. 

 D-na primar menționează că este de 3 ani. Totodată, precizează că aceste cheltuieli nu sunt 

prevăzute în buget, în cadrul unui proiect derulat de Consiliul Județean Covasna finanțarea maximă 

care se pot oblține pentru reparații de acest gen este maxim 25.000 lei, care în cazul nostru nu este 

suficient. Ca urmare, momentan din lipsă de fond se amână realizarea unei astfel de reparații.  
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 9. D-ul Ráduly Zsolt-József atrage atenția asupra starea degradată a trecerii de cale ferată din 

localitatea Ozun. 

 D-na Primar menționează că, d-na Solymosi Melinda va întocmi o adresă în acest sens către 

Consiliul Județean Covasna/CNAIR, solicitând remedierea acesteia. 

 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 

 


