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PROCES-VERBAL 
 

privind desfăşurarea şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei Ozun  
din data de 23 iunie 2022 

 
 Încheiat azi, 23 iunie 2022, la sediul Primăriei comunei Ozun, cu ocazia ședinței extraordinare 
a Consiliului Local al comunei Ozun, la care sunt prezenţi 9 membri, delegatul sătesc d-ul Kovács 
Zsombor-József, lipsind: Kloos Paula, Kovács Ferenc, Németh Ioan și Ráduly Zsolt-József. 
 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. 82/2022.  
 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 d-ul 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 extraordinare a Consiliului Local al comunei Ozun din 

data de 23.06.2022. 
 2. - Aprobarea Procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Ozun din 
data de 10.06.2022. 
 3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 50/2022 

privind participarea Comunei Ozun la Programul aferent „Planului Național de Redresare și 

Reziliență”, cu proiectul „Drumul conacelor Comuna Ozun, sat Bicfalău” .  
 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 1, 2. 
 4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L. nr. 58/2022 privind aprobarea 
Contractului - cadru pentru prestarea serviciului de iluminat public în Comuna Ozun. 
 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 1, 2. 
 5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării și completării Organigramei 
și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Ozun. 
 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 2. 
 6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L. nr. 4/2019 privind stabilirea 
salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei comunei 

Ozun, respectiv al Poliției locale Ozun, pentru anul 2019, cu modificările și completările ulterioare. 
 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 2. 
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 7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării şi desfăşurării manifestării 

„Zilele satului Sântionlunca”- ediţia 2022. 
 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 2. 
 8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației de atribuire a contractului 

de execuție lucrări pentru investiția „Reabilitarea Clădirii fostului Sfat Popular al satului Lisnău 

pentru înființarea centrului de asistență socială din Comuna Ozun, Sat Lisnău”, 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. 1. 
 9. - Întrebări. Interpelări. 
 10. - Diverse. 
 
 Punctul I de pe ordinea de zi: se aprobă ordinea de zi conform proiectului anexat la Dispoziția 

nr. 82/2022. 
 
 Punctul II de pe ordinea de zi: se aprobă Procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului 
Local al comunei Ozun din data de 10.06.2022. 
 
 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 relatează faptul că, prin H.C.L. nr. 50/2022, a fost aprobată participarea Comunei 
Ozun la Programul aferent „Planului Național de Redresare și Reziliență”, cu proiectul „Drumul 

conacelor Comuna Ozun, sat Bicfalău”. De la data adoptării hotărârii au apărut modificări, în sensul 
că, au fost impuse condiții specifice pentru proprietarii imobilelor (actele de proprietate trebuie să fie 

clarificate, în regulă), au fost precizate situațiile de incompatibilitate, de la proprietarii imobilelor se 
solicită completarea diferitelor acte. La momentul de față trebuie depus hotărârea, cererea de finanțare, 

împreună cu toate anexate solicitate prin Ghidul specific, aprobat prin Ordinul Ministerului 
Investițiilor și Proiectelor Europene nr. 891/08.06.2022. 
 D-na Lokodi Ana întrebă dacă cheltuielile nerambursabile sunt clarificate, ca să se evite plata 
cheltuielilor suplimentare? 
 D-na primar răspunde că, acest aspect încă nu este clarificat. Pentru renovarea fiecărui case 

inclusă pe lista indicativă, se alocă câte 60.000 euro. 
 D-ul Molnár András întreabă dacă în această sumă este inclusă și cheltuielile cu executarea 

lucrărilor? 
 D-na primar răspunde că, prin acest proiect Comuna Ozun încheie contractul de finanțare cu 
MIPE, încheie un acord cu proprietarii caselor în vederea preluării acestor gospodării pentru  
realizarea investițiilor finanțate prin proiect, iar beneficiarii, în cazul aceasta proprietarii imobilelor î-
si  asumă unele obligații privind inalienabilitatea clădirilor respective pe un termen de 10 ani, lăsarea 

vizitării, fotografierii acestor case de către cei interesați, etc. Suma alocată de către MIPE este de 
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60.000 euro/casă, această sumă trebuie să acopere toate cheltuielile proiectului, însă conform 

cerințelor ghidului, este necesar asumarea cheltuielilor neeligibile de către solicitant și anume de către 

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

Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 65/2022. 
  
 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, prin H.C.L. nr. 58/2022, a fost aprobată Contractul - cadru pentru 
prestarea serviciului de iluminat public în Comuna Ozun. Anexa acestei hotărâri trebuie modificată 
fiindcă secretarul general din greșeală, a anexat un alt model de contract. Totodată, aceasta trebuie 

încheiat până la depunerea ultimei cereri de plată al proiectului „Eficientizarea și modernizarea 

iluminatului public, comuna Ozun, județul Covasna”. 
 D-ul Bordás Csaba- Lajos întreabă dacă s-a finalizat montarea corpurilor de iluminat public? 
 D-na primar răspunde că, nu s-a terminat montarea corpurilor de iluminat, deoarece acestea 
nu au fost livrate, prin urmare a fost solicitat prelungirea termenului proiectului. 
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 66/2022.  
 
 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, începând cu data de 01.07.2022, vor fi suspendate ocuparea prin 
concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante, potrivit O.U.G. nr. 80/2022 privind 
reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar. Astfel, se propune 
înființarea unei noi structuri în Statul de funcții al Primăriei comunei Ozun, intitulată Compartimentul 

de proiecte, programe. Prin Ordinul Prefectului nr. 78/2021, s-au aprobat Comunei Ozun 8 posturi 
pentru implementarea proiectelor nerambursabile finanțate din fonduri externe nerambursabile 
potrivit pct. 4 din anexa la O.U.G. nr. 63/2010, din aceasta se propune includerea în total a 4 posturi 
contractuale, pe perioadă determinată, din care 2 posturi de inspector de specialitate (debutant, grad 
II) și 2 posturi de referent (debutant, grad II). La momentul de față Primăria comunei Ozun se află în 
deficit de personal, 2 dintre colege vor pleca în concediu de maternitate, iar una va ieși la pensie, astfel 
este necesar recrutarea de noi forțe de muncă, adaugă d-na primar. 
 D-ul Kovács Zsombor-József întrebă câte posturi de muncitor sunt scoase la concurs? 
 D-na primar răspunde că, 2 posturi din care un post de muncitor necalificat, grad I și unul de 

magaziner la Serviciul public de administrare a domeniului public şi privat, în cadrul Primăriei 

comunei Ozun, iar în data de 28.06.2022, este programată proba scrisă. 
 D-ul Kovács Zsombor-József menționează că, salariul oferit este mică. 
 D-na primar precizează că, până când nu avem baza legală nu putem să mărim salariile.  
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 

Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 67/2022.  
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 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 explică că, pentru cele 4 posturi noi create, trebuie stabilit salariul, care se 
calculează în felul următor: coeficientul se multiplică cu salariul minim din anul 2019, și anume cu 

suma de 2,080 lei. Ca urmare este necesar completarea anexei cu coeficienții salariilor de bază la 

nivelul Comunei Ozun prin includerea acestora. Se prezintă anexa modificată, care este acceptată. 
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 

Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 68/2022.  
 
 Punctul VII de pe ordinea de zi: d-ul Zátyi Tibor citește proiectul de hotărâre, referatul de 

aprobare, raportul de specialitate, avizele şi dă cuvântul d-nei primar, inițiatorului proiectului de 
hotărâre.  
 D-na primar relatează că, săptămâna viitoare (02.07. - 03.07.2022) vor fi organizate „Zilele 

satului Sântionlunca”- ediția 2022, de către Asociația tinerilor din Sântionlunca, după programul 

anexat proiectului de hotărâre. Amplasamentul, terenul de sport este necesar a fi predat asociației, care 
va fi răspunzătoare de derularea tuturor programelor în condiții optime. Totodată, la eveniment va 

participa și localitatea înfrățită a satului Sântionlunca, Fácánkert din Ungaria.  
 D-na primar amintește consilierii locali despre faptul că, în acest sfârșit de săptămână (24.06 

-26.06.2022) sunt organizate Zilele Comunei Ozun – ediția 2022, prezintă programul și invită pe 
aceștia să participe la evenimentele organizate. 
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 

Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 69/2022.   
  
 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 că, P.T -ul investiției „Reabilitarea Clădirii fostului Sfat Popular al 

satului Lisnău pentru înființarea centrului de asistență socială din Comuna Ozun, Sat Lisnău”, a fost 
aprobat de către A.F.I.R - România, a 3-a variantă, aceasta fiind în concordanță cu S.F -ul. Acum 
urmează inițierea licitației lucrării, pentru aceasta consultantul a întocmit documentația de atribuire 

ceea ce face obiectul proiectului de hotărâre în cauză. După aprobarea proiectului de hotărâre, 

hotărârea va fi transmisă către A.F.I.R pentru aprobare, iar după aceasta, încărcată pe platforma 
S.E.A.P.  
 D-ul Kovács Zsombor-József întreabă despre investiția „Construire casă mortuară și 

branșament electric, sat Lisnău, Comuna Ozun” 
 D-na primar răspunde că, licitația este în curs de desfășurare, în data de 30.06.2022 este ultimul 
termen de depunere a ofertelor, până la acea dată au fost depuse 2 oferte, sperăm că urmează  atribuirea 
contractului de execuție lucrări. 
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 

Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 70/2022.   
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 Punctul IX și X de pe ordinea de zi: 
 1. D-na primar prezintă cererea d-lui Mezei Ferencz, domiciliat în localitatea Ozun, bl. 1, ap. 
14, prin care solicită amenajarea unei intrări la imobilul din localitatea Ozun, str. Ilieni nr. 216. 
 Conisilierii locali în unanimitate sunt de acord cu realizarea lucrării. 
 2. D-ul Kovács Zsombor-József întreabă despre reabilitarea Căminului Cultural din localitatea 

Măgheruș și despre cererile prin care au fost solicitate țevi. 
 D-na primar răspunde că, a purtat discuții cu un expert pentru reabilitarea Căminului Cultural 

din localitatea Măgheruș, însă neavând sursă de finanțare, această investiție momentan va trebui 
amânată. La această dată să facem reparațiile minime care pot fi realizate de către muncitorii Primăriei, 

la acoperiș, la burlane, să punem o țeavă pentru a nu mai infiltra apa pluvială în subsolul clădirii. 
 D-na viceprimar precizează că, au o țeavă în diamentru de 60 cm, dacă este potrivită. 
 3. D-ul Molnár András întreabă despre investiția „Înființarea rețelei inteligente de distribuție 

a gazelor naturale, branșamente și alimentare cu gaze naturale în comuna Ozun, județul Covasna”. 
 D-na primar precizează că, aceasta este în fază de licitație și urmează aprobarea documentației 

de atribuire a contractului de servicii de proiectare și execuție lucrări. 
 4. D-ul Zátyi Tibor solicită nivelarea drumurilor de câmp cu autogrederul aflat în dotarea 
Primăriei comunei Ozun. Se aprobă cererea, d-na viceprimar răspunde de lucrările care urmează să 

fie executate. 
 Președintele de ședință, întreabă dacă mai sunt și alte subiecte de dezbătut, care nu suferă 

amânare, nefiind, declară ședința încheiată. 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     SECRETAR GENERAL 
             ZÁTYI TIBOR     BARTALIS FRUZSINA 
 


