
    ROMÂNIA 

   JUDEŢUL COVASNA 

COMUNA OZUN  

CONSILIUL LOCAL 

1 

 

 

 

 

PROCES-VERBAL 

 

privind desfăşurarea şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei Ozun  

din data de 24 martie 2022 

 

 Încheiat azi, 24 martie 2022, la sediul Primăriei comunei Ozun, cu ocazia ședinței 

extraordinare a Consiliului Local al comunei Ozun, la care sunt prezenţi 9 membri și delegatul sătesc 

dl. Kovács Zsombor, lipsind: Bordás Éva, Bordás Csaba-Lajos, Kloos Paula și Kovács Ferenc. 

 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. 40/2022.  

 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. 

 Se trece la alegerea preşedintelui de şedinţă, conform art. 123 din O.U.G nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, pe o perioadă de 3 luni, consilieri locali 

prezenţi aleg pe d-ul Zátyi Tibor, cu unanimitate de voturi. 

 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 24.03.2022. 

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

data de 10.03.2022. 

 3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului general al comunei 

Ozun și modificarea Programului de investiţii publice pe anul 2022. 

 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 

 Avizare: Comisia de specialitate nr. 2. 

 4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție 

nr. 532/25.09.2018 emisă de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi 

Mijlocii SA.–IFN, pentru garantarea avansului proiectului „Reabilitare și modernizare cămin cultural 

– satul Lisnău (Ozun)”. 

 Iniţiator: Primarul comunei Ozun 

 Avizare: Comisia de specialitate nr. 1, 2. 

 5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea dezlipirii imobilului înscris în CF. nr. 

24343 Ozun, situat în Comuna Ozun, satul Sântionlunca, str. Principală nr. 56. 

 Iniţiator: Primarul comunei Ozun 

 Avizare: Comisia de specialitate nr. 2. 

 6. - Întrebări. Interpelări. 

 7. - Diverse. 
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 D-na primar specifică faptul că, dorește să propună un punct pe ordinea de zi, la Diverse, care 

constă în împuternicirea primarului U.A.T. Comuna Ozun în vederea semnării Declarației privind 

disponibilitatea terenurilor necesare pentru realizarea proiectului „Înființarea rețelei inteligente de 

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

Covasna”. 

 

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

nr. 40/2022. Totodată, se aprobă cu unanimitate de voturi introducerea noului punct pe ordinea de zi, 

propus 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 10.03.2022. 

 

 Punctul III de pe ordinea de zi: d-ul Zátyi Tibor citește proiectul de hotărâre, referatul de 

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

hotărâre. 

 D-na primar realtează faptul că, Comuna Ozun nu a primit fonduri din surse externe, aceasta 

rectificare este necesară în vederea modificării repartizării creditelor bugetare în cadrul aceluiași 

capitol bugetar respectiv modificarea acestora între trimestre. Totodată, specifică că, la aprobarea 

bugetului inițial al comunei Ozun nu a fost inclusă investiția „refacere DC27”, prin urmare aceasta 

trebuie inclus în programul de investiții. 

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

Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 32/2022. 

 

 Punctul IV de pe ordinea de zi: d-ul Zátyi Tibor 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 că, în vederea finalizării investiției „Reabilitare și modernizare cămin 

cultural – satul Lisnău (Ozun)”, finanțat în cadrul submăsurii 7.6. al P.N.D.R. 2014-2020, prin 

Contractul de finanțare nr. C0760CN00031771500329 din 26.06.2018, încheiat cu Agenția pentru 

Finanţarea Investiţiilor Rurale, s-a solicitat de la A.F.I.R. prelungirea duratei de execuție cu încă 1 an, 

până la data de 26.06.2023. În vederea obținerii prelungirii de către A.F.I.R., este necesar prelungirea 

scrisorii de garanție sus menționată. Aceasta trebuie prelungit până la depunerea ultimei cereri de plată 

către A.F.I.R. Totodată, specifică faptul că, contractul de finanțare va expira la data de 26.06.2022, 

prin urmare era necesar prelungirea acesteia. 

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

Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 33/2022. 

 

 Punctul V de pe ordinea de zi: d-ul Zátyi Tibor citește proiectul de hotărâre, referatul de 

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

hotărâre. 
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 D-na primar explică faptul că, este vorba despre dezlipirea imobilului proprietatea publică al 

comunei Ozun, situat în satul Sântionlunca, str. Principală nr. 56, înscris în CF. nr. 24343 Ozun nr. 

cad 24343, în suprafață de 5.434 mp., pe două loturi. Momentan în această clădire se desfășoară 

activitatea cabinetului medical. În ceea ce privește terenul aferent, conform P.U.G - lui aprobat, o 

parte din aceasta cade în intravilan, iar cealată parte în extravilan. După aprobare, hotărârea va fi 

predată către O.C.P.I - Covasna în vederea îndeplinirii formalităților necesare. 

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

Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 34/2022. 

 

 Punctul D1 de pe ordinea de zi: d-na Zátyi Tibor citeşte proiectul de hotărâre, referatul de 

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

hotărâre. 

 D-na primar realtează faptul că, în urma relocării S.R.M.P. - ului din Comuna Ozun, satul 

Ozun, str. Gării în Comuna Ilieni este necesar resemnarea în numele U.A.T. Comuna Ozun a 

Declarației privind disponibilitatea terenurilor necesare pentru realizarea proiectului „Înființarea 

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

comuna Ozun, județul Covasna”. Prin urmare, este necesar împuternicirea doamnei primar din partea 

Consiliul Local Ozun în vederea semnării documentului sus menționat. 

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

Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 35/2022. 

 

 Punctul VI și VII de pe ordinea de zi: 

 1. D-na primar precizează că, pe site-ul oficial al Primăriei comunei Ozun (w.w.w.ozun.ro) a 

fost publicată anunțul cu privire la elaborarea Strategiei de dezvoltare a comunei Ozun pentru perioada 

2021 – 2027. Până la data de 31.03.2022, sunt așteptate propunerile de proiecte, sugestii, opinii cu 

valoare de recomandare privind proiectul de strategie de dezvoltare. 

 2. D-na primar menționează că, în cadrul programului P.N.R.R a fost depusă o propunere de 

obiectiv intitulat „Drumul conacelor Comuna Ozun, satul Bicfalău” în vederea includerii în 

programul Ruta satelor cu archtectură tradițională. Aceasta cuprinde promovarea și reabilitarea unor 

case cu arhitectură tradițională situate în localitatea Bicfalău, amplasarea punctelor/plăcuțelor turistice 

și popularizarea zonei prin mijloace de marketing. 

 D-na Lokodi Ana menținează că, curiile sunt în proprietate privată și pentru amplasarea 

plăcuțelor turistice pe aceastea va fi nevoie de consimțământul proprietarilor. 

 D-na primar precizeză că, acesta va fi solicitat la momentul potrivit, deocamdată nu este cazul, 

acest proiect depus fiind o propunere, având valoare de recomandare. 

 3. D-na primar prezintă adresa Tirbunalului Covasna, prin care ne comunică Apelul formulat 

în dosarul nr. 1382/305/2020, împotriva Sentinței civile nr. 1591/03.11.2021, pronunțată de 

Judecătoria Sfântu Gheorghe, depus de către Protopiatul Reformat Sfântu Gheorghe, Parohia 

Reformată Sfântu Gheorghe III și Parohia Reformată Măgheruș, prin avocat Sinkler-Nemeth Emőke. 

Totodată, menționează că, în acest dosar Comisia Locală Ozun pentru Stabilirea Dreptului de 

Proprietate Asupra Terenurilor, este reprezentată de către d-na avocat Ilyés Eszter. În cele ce urmează 

trebuie să încheiăm un nou contract de asistență juridică, în vederea reprezentării comisiei în fața 
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Tribunalului Covasna și depunerii întâmpinărilor necesare, precum și al unui apel incident, adaugă d-

na primar.  

 Consilierii locali în unanimitate sunt de acord cu încheierea unui nou contract de asistență 

juridică cu d-na avocat Ilyés Eszter, în dosarul nr. 1382/305/2020. 

 4. D-na primar precizează că, săptămâna trecută au fost în control reprezentanții A.F.I.R-ului 

la obiectivul de investiție “Restaurarea și conservarea clădirii fostei biblioteci (Conacul Pünkösti) 

din comuna Ozun”, toate au fost în regulă, însă acest lucru nu a fost confirmat printr-un document 

oficial. Momentan sunt în defășurare lucrările de amenajare a terenului, a parcului de imprejur, sunt 

instalate corpurile de iluminat și băncile. Festivitatea de inagurare în cadrul căruia va fi predată 

imobilul către asociații urmând a fi organizată la finele lunii aprilie, adaugă d-na primar.   

 D-na Lokodi Ana atrage atenția asupra reamplasării a tăbliței memoriale lui „Pünkösti 

Gergely”, pe clădire.   

 D-na primar menționează că, aceasta va fi reamplasată, împreună cu tăblițele asociaților care 

vor lua în folosință imobilul. 

 5. D-na primar prezintă adresa de răspuns al C.N.A.I.R. - ului, prin care ne comunică faptul 

că, amplasamentul S.R.M.P.-ului al investiției „Înființarea rețelei inteligente de distribuție a gazelor 

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

afara culoarului autostrăzii Brașov – Bacău, iar cu ocazia proiectului respectiv iau în considerare 

traseul conductei de gaze al Comunei Ozun.  

 6. D-na primar prezintă adresa de răspuns al Consiliului Județean Covasna, prin care ne 

comunică faptul că, au luat la cunoștință situația trecerii căii ferate pe drumul județean DJ 103B și vor 

demara procedurile administrative privind soluționarea problemei semnalate. 

 7. D-na Lokodi Ana atrage atenția asupra curățirii șanțurilor și solicită avertizarea persoanelor 

care nu fac acest lucru. 

 D-na primar solicită de la d-ul Ördög László avertizarea persoanelor despre necesitatea și 

obligația pe care le au în legătură cu curățarea șanțurilor. Totodată, precizează că, difuzoarele sunt în 

curs de reparație și prin urmare, nu pot fi folosite în aces scop. 

 8. D-na primar prezintă cererea d-lui Kovács Zsombor-József, domiciliat în localitatea 

Măgheruș nr. 6, prin care solicită reabilitarea șanțului situat în fața porții și 2 țevi ondulate de 6 metri. 

Totodată, d-na primar menționează că, în proiect sunt incluse și soluțiile tehnice referitoare la 

scurgerea apelor. 

 D-na Lokodi Ana este de părere că, montarea unui tub de beton ar rezolva problema. 

 D-na viceprimar precizează că, anul trecut a fost comandate 10 tuburi pentru Măgheruș, la 

momentul de față dispunem de ţevi cu diametru de 30, în cazul în care aceasta va rezolva problema, 

atunci va fi montată.   

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

amânare, nefiind, declară şedinţa încheiată. 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     SECRETARGENERAL 

             ZÁTYI TIBOR     BARTALIS FRUZSINA 

 


