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PROCES-VERBAL 
 

privind desfăşurarea şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei Ozun  
din data de 16 mai 2022 

 
 Încheiat azi, 16 mai 2022, la sediul Primăriei comunei Ozun, cu ocazia ședinței extraordinare 
a Consiliului Local al comunei Ozun, la care sunt prezenţi 11 membri și delegatul sătesc d-ul 
Kovács Zsombor-József, lipsind: 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. 67/2022.  
 La şedinţă participă, conform legii: Bordás Enikő primarul comunei Ozun și Bartalis 
Fruzsina secretarul general al comunei Ozun.  
 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 extraordinare a Consiliului Local al comunei Ozun din 

data de 16.05.2022. 
 2. - Aprobarea Procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Ozun 
din data de 03.05.2022. 
 3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L nr. 29/2022 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. 
 4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitarea 

moderată a clădirii Dispensarului (medical) uman din localitatea Sântionlunca nr. 56, Comuna 

Ozun, județul Covasna” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10/I.3. 
 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 1, 2. 
 5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitarea 

moderată a clădirii sediul Primăriei comunei Ozun, situat în localitatea Ozun, str. Gábor Áron nr. 
75, Comuna Ozun, județul Covasna” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10/I.3. 
 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 1, 2. 
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 6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației de atribuire a 

contractului de execuție lucrări pentru investiția „Construire casă mortuară și branșament eletric, 

sat Lisnău, Comuna Ozun”, precum aprobarea aplicării procedurii simplificate, varianta online și 

desemnarea Comisiei de evaluare și a experților cooptați. 
 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 2. 
 7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației de atribuire a 

contractului de servicii de proiectare și execuție lucrări pentru investiția „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. 
 8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Contractului - cadru pentru prestarea 
serviciului de iluminat public în Comuna Ozun, județul Covasna. 
 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 1, 2. 
 9. - Întrebări. Interpelări. 
 10. - Diverse. 
 
 Punctul I de pe ordinea de zi: se aprobă ordinea de zi conform proiectului anexat la 

Dispoziția nr. 67/2022. 
 
 Punctul II de pe ordinea de zi: se aprobă Procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului 
Local al comunei Ozun din data de 03.05.2022. 
 
 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, este necesar modificarea H.C.L nr. 29/2022, deoarece din titlu 

hotărârii și din conținutul acestuia trebuie eliminat sintagma „Înființarea Centru de tineret”, 
conform ghidul solicitantului se finanțează numai dotarea acestora nu și înființarea. 
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 

Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 53/2022.  
 
 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 explică că, începând de ziua de azi (16.05.2022) se pot depune proiecte în 
cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10/I.3 Comuna Ozun intenționează să depună proiectul 

intitulat „Reabilitarea moderată a clădirii Dispensarului (medical) uman din localitatea 

Sântionlunca nr. 56, Comuna Ozun, județul Covasna”. Din relatările expertului rezultă că, clădirea 

este într-o stare gravă, care necesită renovări serioase, fondul din proiect ar putea să fie insuficient. 
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 D-ul Vrâncean Alexandru întreabă dacă este vorba despre reabilitarea moderată a clădirii sau 
totală? 
 D-na primar răspunde că, este vorba despre reabilitare moderată fiindcă sunt alocate mai 

puține fonduri. Acest proiect urmează să fie depus online, în cazul în care condițiile nu vor fi 

favorabile nu vom semna contractul de finanțare. 
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 

Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 54/2022.  
 
 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 explică că, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10/I.3 Comuna Ozun 
intenționează să depună proiectul „Reabilitarea moderată a clădirii sediul Primăriei comunei Ozun, 

situat în localitatea Ozun, str. Gábor Áron nr. 75, Comuna Ozun, județul Covasna”, prin care 
urmează să fie renovat acoperișul sediului Primăriei comunei Ozun. A fost realizat expertiza și 

auditul energetic al acestuia, în cele ce urmează proiectul va fi depus online, scanat și ștampilat. În 

această investiție nu este inclus Căminul Cultural Ozun, deoarece CF.-ul acestuia nu este clarificat. 
 D-na Lokodi Ana întreabă ce se va întămpla dacă proiectul nu va câștiga finanțare? 
 D-na primar răspunde că, expertiza și auditul elaborat putem să folosim la un alt proiect. 
 D-na Lokodi Ana întreabă că expertiza efectuată pentru dispensar data trecută a fost folosită? 
 D-na primar răspunde că, da a fost folosit parte din acestea. 
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 

Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 55/2022.  
 
 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. 
 D-na primar relatează faptul că, avem încheiat un contract cu d-ul Száfta András care va fi 
expertul cooptat la investiția „Construire casă mortuară și branșament eletric, sat Lisnău, Comuna 

Ozun”, acum urmează licitația lucrărilor și contractarea executantului.  
 D-ul Németh Ioan întreabă dacă alimentația cu apă, canalizarea și iluminatul public al 
investiției va fi realizat de către Comuna Ozun? 
 D-na primar răspunde că, da se va realiza de către Comuna Ozun ca să nu mai trebuie 

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

Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 56/2022.  
 
 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, SF-ul investiției „Înființarea rețelei inteligente de distribuție 

a gazelor naturale, branșamente și alimentare cu gaze naturale în comuna Ozun, județul Covasna” 
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a fost modificat, poziția SRMP-ul este aprobat de a fi amplasat în Comuna Ilieni. Acest teren face 
parte din Natura 2000, astfel a fost solicitat un nou aviz de la APM Covasna, care a și aprobat 
documentația. În cele ce urmează trebuie solicitat de la POIM aprobarea inceperii licitației pentru 

proiectare și execuția lucrărilor. Executantul investiției trebuie să temină lucrările până la 2023 
septembrie, dacă nu termină la această dată trebuie să plătescă cheltuielile suplimentare. Lucrările 

vot fi exectutate de 6 grupe, care vor lucra concomitent în 6 părți.    
 D-na Lokodi Ana menționează că, toate drumurile vor fi tăiate. 
 D-na primar precizează că, executantul lucrărilor va avea obligația să restabilească drumurile 

în stare inițială. 
 D-ul Molnár András întreabă unde va fi traseul conductei de gaz? 
 D-na primar răspunde că, proiectul este în fază de proiectare, acum urmează să fie stabilit 
traseul conductelor de gaz. 
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 

Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 57/2022.  
 
 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. 
 D-na primar relatează faptul că, lucrările aferente proiectului de investiție „Eficientizarea și 

modernizarea iluminatului public, comuna Ozun, județul Covasna”, trebuie finalizate la finele lunii 
mai și până la data de 15.06.2022, trebuie depusă decontarea, împreună cu modelul contractului de 

delegare a serviciului. Acest contract urmează să fie încheiat cu S.C Electroconstrucția ELCO S.A, 
după obținerea avizului de la A.N.R.S.C. 
 D-ul Kovács Zsombor-József menționează că, în localitatatea Măgheruș nu au fost schimbate 

corpurile de iluminat. 
 D-na primar precizează că, lucrările nu sunt terminate, au fost comandate noi corpuri de 
iluminat, urmează să ajungă și la Măgheruș. 
 D-na primar întreabă de la d-ul Vrăncean Alexandru dacă în localitatea Lunca Ozunului au 

fost montate corpuri de iluminat noi? 
 D-ul Vrăncean Alexandru răspunde că, nu a observat.  
 D-na primar solicită verificarea acestora. 
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 

Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 58/2022.  
 
 Punctul IX și X de pe ordinea de zi: 
 1. D-na primar prezintă adresa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, 

în legătură cu depunerea proiectelor, până la epuizarea fondurilor, în cadrul programului PNRR - 
Competența 10 - Fondul Local, începând cu data de 16.05.2022, până la data de 30.06.2022. 
 2. D-na primar prezintă adresa Asociației Vadon, în legătură cu participarea Comunei Ozun 

la Galopiada Secuiască, organizat în perioada 17-19.06.2022, la Dealul Pivnițele Mari și totodată, 

solicită de la d-ul consilier local Dr. Bölöni Sándor să anunțe oamnei doritori despre acest concurs. 
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 3. D-na Bordás Éva și Zátyi Tibor solicită grederul fiindcă drumurile peste cămpi sunt 
stricate. 
 4. D-ul Németh Ioan pune în vedere faptul că, uni gospodari cresc animale domestice (oi) în 
mijlocul localităților, care sunt peste 100 de capte și acestea nu sunt trasportați/transferați în stâne, 

astfel cauzează disconfort locuitorilor. 
 D-na primar solicită de la d-na secretar general să verifice baza legală și în funcție de aceasta 

să regelementăm numărul animalelor permise a fi ținute în gospodări. 
 D-na Horváth Zita este de părere că, dacă se va reglementa numărul animalelor atunci 

nimeni nu va mai ține niciuna. 
 D-ul Zátyi Tibor menționează că, vacile cauzează numai probleme, având în vedere că în 

localitatea Ozun sunt mereu în drum. 
 5. D-ul Vrănceanu Alexandru întreabă când va fi asfaltat drumul în localitatea Lunca 

Ozunului? 
 D-na primar explică că, la momentul de față firma executată S.C. Valdek Impex S.R.L 
lucrează pe str. Pét din localitatea Lisnău, lucrările trebuie finalizate până în luna iunie, deși au dorit 

să rezilieze contractul. După aceasta urmează astfaltarea în localitatea Lunca Ozunului, la fiecare 
lucrare există probleme, adaugă d-na primar. 
 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 
 


