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PROCES-VERBAL 

 

privind desfăşurarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei 

Ozun din data de 21 aprilie 2022 

 

 Încheiat azi, 21 aprilie 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 d-ul 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. 57/2022. 

 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 21.04.2022. 

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

Ozun din data de 24.03.2022. 

 3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L. nr. 34/2013 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare a păşunatului în teritoriul administrativ al comunei Ozun. 

 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 

 Avizare: Comisia de specialitate nr. 2. 

 4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L. nr. 34/2015 privind instituirea 

normelor de bună gospodărire pe teritoriul Comunei Ozun, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 

 Avizare: Comisia de specialitate nr. 2. 

 5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L. nr. 23/2019 privind aprobarea 

componenței echipei mobile pentru intervenția în cazurile de violență domestică și punerea la 

dispoziția echipei mobile a unui mijloc de transport aparținând Politiei Locale Ozun. 

 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 

 Avizare: Comisia de specialitate nr. 1, 2. 

 6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea statului de funcţii pentru personalul 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ozun. 

 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
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 Avizare: Comisia de specialitate nr. 2. 

 7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind funcționarea Platformei de depozitare și 

gospodărire a gunoiului de grajd, situat în Comuna Ozun, satul Ozun, județul Covasna.  

 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 

 Avizare: Comisia de specialitate nr. 1, 2. 

 8 - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea exploatării masei lemnoase din fondul 

forestier proprietatea Comunei Ozun, pe anul 2022. 

 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 

 Avizare: Comisia de specialitate nr. 1, 2. 

 9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cotizației comunei Ozun la Asociației 

de Dezvoltare Intercomunitară „Agrosic Közösségek Közti Társulás” pe anul 2022. 

 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 

 Avizare: Comisia de specialitate nr. 2. 

 10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului 

de drept al Comunei Ozun în Adunarea generală a Asociaţiei de Dezvoltare Economică a 

Teritoriului Județului Covasna (ADETCOV). 

 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 

 Avizare: Comisia de specialitate nr. 1. 

 11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea asocierii Comunei Ozun cu 

Municipiul Sfântu Gheorghe, comuna Reci, comuna Chichiș, comuna Ilieni, comuna Arcuș, comuna 

Valea Crișului, comuna Ghidfalău, comuna Micfalău, comuna Bodoc, comuna  Malnaș, comuna 

Bixad și comuna Moacșa, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ZONA 

METROPOLITANĂ SEPSI”. 

 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 

 Avizare: Comisia de specialitate nr. 1, 2. 

 12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea înregistrării U.A.T. Comuna Ozun în 

Sistemul Național Electronic de Plată on-line a taxelor și impozitelor locale (S.N.E.P.), utilizând 

cadrul bancar și implicit înrolarea în sistemul„Ghișeul.ro”. 

 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 

 Avizare: Comisia de specialitate nr. 2. 

 13. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare 

între Comuna Ozun și ANAR –Administrația Bazinală de Apă Olt – SGA Covasna.  

 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 

 Avizare: Comisia de specialitate nr. 2. 

 14. - Întrebări. Interpelări. 

 15. - Diverse. 

 

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

Dispoziția nr. 57/2022. 

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

Consiliului Local al comunei Ozun din data de 24.03.2022. 
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 Punctul III de pe ordinea de zi: d-ul 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 explică faptul că, în cuprinsul H.C.L. nr. 34/2013 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare a păşunatului în teritoriul administrativ al comunei Ozun, s-a strecurat 

o eroare materială, în sensul că, amenda pentru arderea pajiștilor permanente de către persoanele 

juridice este de la 10.000 lei la 20.000 lei, conform O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, 

administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii 

fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare, in loc de suma de valorile 

prevăzute in hotărârea inițială, prin urmare este necesar corectarea hotărârii. 

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

Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 37/2022. 

 

 Punctul IV de pe ordinea de zi: d-ul 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 relatează că, potrivit prevederilor art. 8 alin. (2) lit. d) din O.G. nr. 2/2001 

privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, limita maximă a 

contravențiilor stabilite prin hotărârii ale consiliilor locale este de 2.500 lei. Aceasta limită în 

cuprinsul H.C.L. nr. 34/2015 privind instituirea normelor de bună gospodărire pe teritoriul Comunei 

Ozun, cu modificările și completările ulterioare, a fost depășită, prin urmare trebuie corectată ca să 

fie în conformitate cu reglementărilor în vigoare. 

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

Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 38/2022. 

 

 Punctul V de pe ordinea de zi: d-ul 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 relatează că, prin H.C.L. nr. 23/2019, a fost aprobată componența echipei 

mobile pentru intervenția în cazurile de violență domestică. Coordonatorul acestei echipe a fost d-na 

Bodoki Mária-Magdolna, însă având în vedere faptul că, dânsa nu mai lucrează în cadrul Primăriei 

comunei Ozun, astfel locul acestuia va fi preluată de către d-na Szabó Erika, consilier în cadrul 

Compartimentului de asistență socială. 

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

Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 39/2022. 

 

 Punctul VI de pe ordinea de zi: d-ul Zátyi Tibor 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 prezintă modificările în Statul de funcții al Primăriei comunei Ozun, la 

momentul de față există 4 funcții vacante: un consilier asistent la Biroul financiar contabil, achiziții 

publice, impozite și taxe, un consilier debutant la Compartimentul agricol, cadastru și urbanism, un 

muncitor necalificat și un magaziner la Serviciul voluntar de situaţii de urgenţă. 

 D-ul Kovács Zsombor –József întreabă dacă posturile vacante sunt publicate? 

 D-na primar răspunde că, după adoptarea proiectului de hotărâre urmează să fie publicate. 

 D-ul Kovács Ferenc întreabă de către cine era ocupat postul d-ul Banciu Benone? 

 D-na primar răspunde că, postul era ocupat de d-lui Vaszi Károly. 

 D-na Lokodi Ana întreabă dacă există fond, salariu pentru posturile vacante? 

 D-na primar răspunde că, da există, însă la momentul de față este lipsă de personal. Avem 

mare nevoie de personal în cadrul Primăriei, iar consilierii sunt de acord cu publicarea posturilor 

vacante. 

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

Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 40/2022. 

 

 Punctul VII de pe ordinea de zi: d-ul 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 relatează faptul că, în urma expirării termenului acordat pentru dezbaterea 

publică a proiectului de hotărâre, se modifică Regulamentul de funcționare a Platformei de 

depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd, situat în Comuna Ozun, în sensul că, serviciul de 

vidanjare este posibilă numai la acele gospodării unde sunt ținute animale domestice, iar în urma 

calculării cheltuielilor cu combustibilul și a manoperei privind cheltuielile cu personalul, utilajele 

din dotare sunt propuse de a fi închiriate la suma de 100 lei/oră. 

 D-na Lokodi Ana întreabă dacă vor fi vidanjări la acele gospodării unde nu există 

canalizare? 

 D-na primar răspunde că, conform legilor în vigoare și a Regulamentului de funcționare a 

Platformei de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd, prestarea serviciului de vidanjare a 

foselor septice este posibilă numai la acele gospodării unde sunt animale. Totodată, în ceea ce 

privește pe localnicii care doresc să-și vidanjeze fosele septice casnice, trebuie să se adreseze la S.C. 

Gospodărie Comunală S.A – Sfântu Gheorghe, având în vedere că această unitate este specializată 

în acest domeniu. 

 D-ul Ráduly Zsolt –József menționează faptul că, pe teritoriul Comunei Ozun există oameni 

care oferă servicii de vidanjere, însă este de părere că, Comuna Ozun în continuare, nu poate să 

onoreze astfel de cereri. 

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

Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 41/2022. 

 

 Punctul VIII de pe ordinea de zi: d-ul Zátyi Tibor 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 relatează faptul că, în urma discuțiilor purtate cu reprezentanții Ocolului Silvic 

Privat Zagon s-a ajuns la concluzia că, după aprobarea proiectului de hotărâre va fi exploatată o 

cantitate de 179.2 mc. masă lemnoasă, potrivit APV nr. 2704, pentru consum propriu al Comunei 

Ozun.  

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

Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 42/2022.  

 

 Punctul IX de pe ordinea de zi: d-ul 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 specifică că, datorită faptului că, suntem membrii în Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară „Agrosic Közösségek Közti Társulás” trebuie să achităm o cotizație în fiecare an. În 

anul aceasta în cazul comunei Ozun valoarea cotizației este de 3.000 lei. Asociația va organiza 

cursuri de pregătire și va oferi sprijin în organizarea zilelor recoltei, 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. 43/2022.  

 

 Punctul X de pe ordinea de zi: d-ul 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 explică faptul că, din anul 2007, Comuna Ozun este membră în Asociaţia de 

Dezvoltare Economică a Teritoriului Județului Covasna (ADETCOV), în cele ce urmează asociația 

va fi dizolvată și lichidată, prin urmare este necesar acordarea unui mandat special reprezentantului 

Comunei Ozun ca să poate să voteze în cadrul ședinței A.G.A. 

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

Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 44/2022.  

 

 Punctul XI de pe ordinea de zi: d-ul 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 relatează că, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ZONA 

METROPOLITANĂ SEPSI”, este o asociație nouă. Cotizația Comunei Ozun pentru anul aceasta 

este de 1.000 lei, trebuie achitat totodată și o contribuție de 100 lei cu titlu de aport la constituirea 

patrimoniului inițial al asociației. În ceea ce privește proiectele asociației, aceastea constă în 

dezvoltarea infrastructurii, realizarea/dezvoltarea cursurilor de autobuz, piste de biciclete, clădiri 

turistice etc. 

 D-ul Kovács Ferenc întreabă dacă proiectul de hotărâre a fost publicat? 

 D-na primar răspunde că, proiectul de hotărâre a fost pus la dezbatere publică, conform legii, 

a apărut în ziar și a fost afișat și la sediul Primăriei comunei Ozun. 

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

Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 45/2022.  
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 Punctul XII de pe ordinea de zi: d-ul 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 relatează că, ghișeul.ro este o platformă online care funcționează în multe orașe, 

comune, în cadrul căruia pot fi achitate taxele și impozitele locale cu ajutorul cardului bancar, 

comisionul fiind suportat de către instituție. În cele ce urmează va fi încheiat un contract cu o 

instituție bancară, după care urmează înrolarea în sistem, 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. 46/2022.  

 

 Punctul XIII de pe ordinea de zi: d-ul 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 precizează faptul că, după aprobarea proiectului de hotărâre va fi încheiat un 

protocol de colaborare cu ANAR –Administrația Bazinală de Apă Olt – SGA Covasna, în urma 

căruia Comuna Ozun va obține dreptul de administrare asupra brațului mort al Răului Negru. În cele 

ce urmează, după găsirea unei surse de finanțare, vor fi efectuate lucrări de decolmatare, având în 

vedere faptul că, acest braț al Răului Negru a început să intre într-un procedeu de mlâștinizare. 

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

Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 47/2022.  

 

 Punctul XIV și XV de pe ordinea de zi: 

 1. D-na primar realateză faptul că, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență 

(PNRR), Componenta C5 - Valul Renovării, autoritățile publice locale împreună cu Asociațile de 

proprietari, au posibilitatea de a depune cereri de finanțare nerambursabilă pentru izolarea termică a 

clădirilor rezidențiale multifamiliale. În Comuna Ozun este înființat o asociație de proprietari, însă 

aceasta nu funcționează. În data de 04.04.2022, a fost organizat o ședință cu locuitorii blocurilor, la 

care au participat 4 reprezentanți de scară din total de 18 scări de blocuri. În cadrul proiectului 

fondurile au fost distribuite pe județe, am aflat că și comunele sunt eligibile, dar fondurile la început 

au fost împărțite între orașele județului. Pentru participarea în acest proiect trebuie elaborat o 

expertiză energetică, și un audit energetic, locuitorii blocurilor momentan nu trebuie să contribuie, 

cheltuielile neeligibile fiind suportate de către beneficiarul lucrărilor, în cazul nostru Comuna Ozun.  

Dat fiind faptul că suntem la începutul derulării proiectului privind Înființarea rețelei de distribuție 

gaze naturale în Comuna Ozun, deocamdată locatarii din blocuri neavând o alternativă de încălzire, 

ei pot utiliza numai încălzirea cu lemne de foc, ca urmare ei sunt nevoiți să utilizeze hornurile 

amplasate clandestin pe blocuri. Totuși depunerea proiectului privind anveloparea blocurilor de 

locuințe ar trebui realizat înainte de finalizarea proiectului cu gaze, iar în acest caz locuitorii ar fi 

nevoiți să renunțe la hornuri, astfel rămânând fără sursă de încălzire. 

 D-ul Zátyi Tibor menționează că, față de prezența scăzută la ședință, locuitori blocurilor nu 

realizează ce pierd și că aceasta ar fi în favoarea lor. 
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 D-na viceprimar precizează că, la momentul de față sunt multe obstacole ca proiectul să se 

poate realiza.  

 D-na primar adaugă că, în bugetul local nu avem repartizat deocamdată fonduri pentru 

studiile energetice și audit financiar necesare. 

 D-na Lokodi Ana este de părere că, dacă oricum banii sunt deja repartizați, atunci nu are rost 

să mai finanțăm din buget local această investiție, totodată trebuie clarificat dreptul de proprietate 

asupra apartamentelor și nu în ultimul rând proiectul cu gaze este prioritar, după care vom putea să 

ne ocupăm cu proiectul privind anveloparea clădirilor rezidențiale multifamiliale. Consilierii locali 

în unanimitate sunt de acord u această afirmație. 

 2. D-na primar relatează că, propunerea obiectivului „Drumul conacelor Comuna Ozun, sat 

Bicfalău”, în cadrul programului PNRR, a întrunit un punctaj total de 50,40 de puncte și a fost 

inclus pe Lista obiectivelor care îndeplinesc criteriile necesare includerii în cadrul Rutei satelor cu 

architectură tradițională, în vederea promovării. Acest proiect are ca obiectiv păstrarea aspectului 

caselor tradiționale și promovarea turismului în zonă. În cele ce urmează se va întruni o comisie care 

va selecta imobilele care vor fi incluse pe lista indicativă. Acestea vor fi renovați/rebilitați, cu 

acordul prealabil al proprietarilor. 

 3. D-na primar prezintă adresa Fundației Diakonia - Sfântu Gheorghe, prin care mulțumește 

colaboarea în parteneriat de până acum și solicită sprijin în continuarea programului educație după 

masă. La momentul de față în acest program participă 45 elevi din Comuna Ozun. 

 D-na Lokodi Ana realtează că, sunt mai mulți elevi care au dorit să participe la program, însă 

după cum știe maximul copiilor este plafonat la 45. 

 D-na primar confirmă acest fapt, totodată precizează că, acest număr de copii generează 

cheltuieli din bugetul local, deci programul este coofinanțat de către Comuna Ozun. 

 D-ul Kovács Ferenc propune mărirea numărul copiilor la 50, limiat la posibilități. 

 D-na primar menționează că, elevi sunt repartizate pe grupe de 15, în cazul în care se 

mărește numărul copiilor nu se mai poate constitui un grup. 

 Consilierii locali în unanimitate sunt de acord cu continuarea finanțării programului educație 

după masă în cadrul acordului de partneriat, încheiat cu Fundația Diakonia - Filiala Sfântu 

Gheorghe. 

 4. D-na primar prezintă cererile domniilor Gheorghiță Eduard și Leonte Cezar Nicolae, care 

solicită identificarea unui imobil (teren+casă) situat în intravilanul comunei Ozun care se poate luat 

în concesiune/închiriere. 

 Consilierii locali în urma dezbaterilor au ajuns la concluzia că, la momentul de față nu există 

imobil (teren+casă) pentru acest scop. 

 5. D-na primar prezintă cererea I.M.U.K - Ifjak Mozgalma Uzon Községért, prin care solicită 

închirierea Căminului Cultural și săli de sport din localitatea Ozun în vederea organizării unui 

campionat de minifotbal în data de 23.04.2022. 

 Consilierii locali sunt de acord în unanimitate cu închirierea Căminului Cultural și săli de 

sport din localitatea Ozun, fără contracost. 
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 6. D-na primar prezintă cererea I.M.U.K - Ifjak Mozgalma Uzon Községért, prin care solicită 

închirierea Căminului Cultural din localitatea Ozun în vederea organizării unui bal în data de 

21.05.2022. 

 Consilierii locali sunt de acord în unanimitate cu închirierea Căminului Cultural din 

localitatea Ozun, fără contracost. 

 7. D-na primar prezintă cererea d-lui Farkas Levente, prin care solicită 

concesionarea/închirierea unui teren de aprox. 3 ha, situat pe raza Comunei Ozun în vederea 

înființării unei zone agroturistice. 

 Consilierii locali în urma dezbaterilor au ajuns la concluzia că, la momentul de față nu există 

teren pe raza Comunei Ozun în acest scop. 

 8. D-na primar prezintă cererea numiților Kakas Deák Beáta, Böjte László Timea Katalin, 

Solymosi Melinda, Virág Annamaria etc., prin care solicită închirierea săli de sport din localitatea 

Ozun, în vederea defășurării unui cursuri de zumba, în zilele de marți, între orele 19:00-20:00. 

 Consilierii locali sunt de acord în unanimitate cu închirierea sălii de sport din localitatea 

Ozun, fără contracost. 

 9. D-na primar prezintă adresa Agenției pentru Protecția Mediului Covasna, prin care ne 

comunică faptul că, amenajamentele pastorale înainte de a fi aprobate de către Consiliul Local 

trebuie reglementate din punct de vedere al protecției mediului, prin înaintarea documentației 

specifice la APM Covasna în vederea analizării și avizării acestuia în procedură de evaluare de 

mediu, conform H.G. nr. 1076/2004. 

 În cele ce urmează d-na secretar general al UAT. Comuna Ozun va verifică aspectele relatate 

în adresă. 

 10. D-na primar prezintă cererea d-nei Luca Virginia, domiciliată în localitatea Bicfalău nr. 

97, prin care solicită reabilitarea drumului care la momentul de față nu este circulabil. Aceasta este 

în curs de execuție, adaugă d-na primar. 

 D-na Lokodi Ana menționează că, str. Ilienului ar fi trebuit să fie deja executată. 

 D-na primar precizează că, lucrările au fost suspendate din luna noiembrie și din luna aprilie 

s-a reluat acestea, sunt probleme în toate părțile.  

 D-na Horváth Zita întreabă despre realizarea podului în localitatea Bicfalău. 

 D-na primar precizează că, aceasta este inclus în proiect. 

 D-ul Zátyi Tibor menționează că, acum se execută zidurile de sprijin dealungul pârâului. 

 D-na Bordás Éva specifică că, lucrările au fost începute și în localitatea Sântionlunca. 

 D-na primar precizează că, lucrările sunt în defășurare însă acestea nu pot fi 

realizate/executate toate deodată. 

 11. D-na primar prezintă cererea d-nei Soos Annamaria, domiciliată în Municipiul Sfântu 

Gheorghe, b-ul Grigore Bălan nr. 75, bl. ANL, sc. B, ap. 8, prin care solicită 

concesionarea/închirierea unui teren de aprox. 1 ha, cu destinație de agrement/turism, situat pe raza 

Comunei Ozun. 

 Consilierii locali în urma dezbaterilor au ajuns la concluzia că, la momentul de față nu există 

teren pe raza Comunei Ozun în acest scop. 
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 12. D-ul Zátyi Tibor atrage atenția asupra unei acumulări de gunoi după podul din localitatea 

Ozun. 

 D-na primar solicită de la d-ul Ördög László să avertizeze pe cei care au acumulat gunoaiele 

ca să le strângă. 

 D-na viceprimar precizează că, ar fi indicat să încheie un contract cu serviciul de salubrizare 

Tega SA., fiindcă acestea nu vor da coș pentru gunoi, numai în concesiune. 

 D-na primar menționează că, în cazul persoanelor fizice și juridice care nu au încheiate 

contracte cu TEGA, taxa de salubrizare conform legii, este suportată de către Comuna Ozun, care 

ulterior trebuie să fie executat de la aceste persoane. 

 13. D-ul Németh Ioan întreabă despre investițiile aflate în derulare în localitatea Lisnău 

(reabilitarea Căminului Cultural, costruirea casei mortuare). 

 D-na primar explică că, a fost amenajat terenul unde va fi amplasată casa mortuară, s-a depus 

cerere pentru certificatul de urbanism, proiectul este elaborat, urmează avizele și depunerea ofertelor 

de preț pentru licitarea lucrării. Bugetul investiției este în jur de 700.000 lei + TVA, din care în anul 

2022 avem inclus în buget 500.000 lei 

 14. D-ul Molnár András întreabă despre stadiul implementării 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, SF-ul proiectului a fost modificat și trebuie semnat un act 

adițional cu privire la această schimbare, după obținerea aprobării de la București. După care 

urmează licitația pentru proiectare și execuție lucrare 

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

amânare, nefiind, declară şedinţa încheiată. 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     SECRETAR GENERAL 

             ZÁTYI TIBOR     BARTALIS FRUZSINA 

 


