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PROCES-VERBAL 

 

privind desfăşurarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Ozun  

din data de 14 iulie 2022 

 

 Încheiat azi, 14 iulie 2022, la sediul Primăriei comunei Ozun, cu ocazia ședinței ordinare a 

Consiliului Local al comunei Ozun, la care sunt prezenţi 12 membri și delegatul sătesc d-ul Kovács 

Zsombor -József, lipsind: d-ul Bordás Csaba-Lajos. 

 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. 105/2022. 

 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. 

 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, consilierii 

locali prezenţi aleg pe d-ul Vrâncean Alexandru, 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 ordinare a Consiliului Local al comunei Ozun din data 

de 14.07.2022. 

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

Ozun din data de 23.06.2022. 

 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 lucrărilor suplimentare și a bugetului 

actualizat al investiției „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 executării lucrărilor la investiția 

„Extinderea rețelei de apă potabilă și a sistemului de canalizare în Comuna Ozun, județul Covasna”. 

 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 

 Avizare: Comisia de specialitate nr. 1, 2. 

 6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al Comunei Ozun, județul Covasna. 

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

 7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a 

Comunei Ozun, județul Covasna, pentru perioada 2021-2027. 

 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 

 Avizare: Comisia de specialitate nr. 1, 2. 

 8. - Întrebări. Interpelări. 

 9. - Diverse.  

  

 La ședința din data de 14.06.2022, s-a prezentat d-na Köpe Berta, care a relatat faptul că, a 

depus o cerere în temeiul legilor fondului funciar, prin care a solicitat retrocedarea terenului aflat în 

intravilanul localități Ozun, str. Köleskert. Terenul a fost restituit parțial și la momentul de față solicită 

restituirea în natură a cealaltă parte, care după cunoștințele sale este liber și se află în administrarea 

Consiliului Local al comunei Ozun. Totodată, a relatat faptul că, pe teren se află o clădire, solicită 

clarificarea acestuia, în cele ce urmează de la Consiliul Județean Covasna vom primi o adresă în acest 

sens. 

 D-na primar menționează că, soluționarea cererii dânsei nu intră în competența de soluționare 

a Consiliului Local al comunei Ozun și aceasta urmează să fie soluționată de către Comisia locală 

Ozun pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, în ordinea depunerii cererilor. 

Totodată, precizează că, la următoarea ședință a Comisiei locale de fond funciar va fi invitată și dânsa.  

 

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

nr. 105/2022. 

 

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

Consiliului Local al comunei Ozun din data de 23.06.2022. 

 

 Punctul III de pe ordinea de zi: d-ul Vrâncean Alexandru 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, aceasta rectificare este necesară în vederea achitării unoe 

cheltuieli urgente, cum ar fi: contravaloarea deplasării pentru pregătirea profesională a d-lui polițist 

local Kádár László; pentru plata iluminatului public; pentru cheltuielile materiale. Totodată, va avea 

loc și o modificare între capitole bugetare, de la investiția „Înființarea rețelei inteligente de distribuție 

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

se vor diminua sumele alocate la începutul anului și se repartizează la celelalte capitole. 

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

Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 71/2022.  

 Punctul IV de pe ordinea de zi: d-ul Vrâncean Alexandru citeşte proiectul de hotărâre, 

referatul de aprobare, raportul de specialitate, avizele şi dă cuvântul d-nei primar, inițiatorului 

proiectului de hotărâre. 

 D-na primar relatează faptul că, lucrările suplimentare aferente investiției „Reabilitare și 

modernizare cămin cultural – satul Lisnău (Ozun)”, au fost prezentate în cadrul ședinței Consiliului 
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Local al comunei Ozun din data de 10.06.2022. Aceste lucrări se referă la amenajarea celor două 

încăperi de sub scenă și a vestiarelor, în vederea utilizării acestora de către asociațiile din localitate, 

aceste modificări vor fi efectuate în baza Dispoziției de șantier nr. 1/17.05.2022 și constă în: demolări, 

desfaceri, construcții – 6.457,63 lei; construcții arhitectură – 19.618,05 lei; rezistență – 38.172.37 lei; 

instalații electrice curenți slabi subsol – 1.299,55 lei; instalații electrice subsol – 2.512,15 lei; instalații 

termice subsol – 4.244,16 lei. În total 72.283,91 lei la care se adaugă TVA, care va fi suportat din 

bugetul local al comunei Ozun. 

 D-na Lokodi Ana întreabă dacă cheltuielile suplimentare vor fi finanțate de către A.F.I.R? 

 D-na primar răspunde că, nu vor fi suportate de către A.F.I.R., aceste cheltuieli reprezintă 

cheltuieli neeligibile, devizul actualizat al investiției urmând să fie aprobat de către A.F.I.R.  

 Consilierii locali sunt de acord că aceste lucrări suplimentare sunt necesare pentru buna 

desfășurare a activităților ca urmare nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă 

cu unanimitate de voturi. Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 72/2022. 

 

 Punctul V de pe ordinea de zi: d-ul Vrâncean Alexandru 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 Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” au fost 

depuse trei proiecte, două pentru drumuri și unul pentru extinderea rețelei de apă potabilă și sistemului 

de canalizare. În cadrul acestei investiții din urmă va fi realizat rețeaua de apă potabilă și sistemul de 

canalizare în satul Lunca Ozunului respectiv completarea rețelelor existente din celelalte sate ale 

comunei: Ozun, Sântionlunca, Lisnău și Bicfalău. SF-ul investiției este pregătită, trebuie obținut 

avizele pentru autorizația de construire, prezenta hotărâre este solicitată în certificatul de urbanism. În 

cele ce urmează vor fi încheiate contractele de consultanță privind managementul investiției respectiv 

în achiziții publice și cel de finanțare. 

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

Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 73/2022.  

 

 Punctul VI de pe ordinea de zi: d-ul Vrâncean Alexandru citește proiectul de hotărâre, 

referatul de aprobare, raportul de specialitate, avizele şi dă cuvântul d-nei primar, inițiatorului 

proiectului de hotărâre. 

 D-na primar explică că, prin H.C.L. nr. 95/2020, a fost atestat inventarul bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al Comunei Ozun, județul Covasna, fiind introdusă în acestea investiția 

„Modernizarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă în comuna Ozun, județul Covasna”. În 

urma obținerii punctului de vedere din partea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației, această hotărâre trebuie revocată și modificată după instrucțiunile descrise în adresă. 

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

Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 74/2022.  

 

 Punctul VII de pe ordinea de zi: d-ul Vrâncean Alexandru 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 că, Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Ozun a expirat în anul 

2020. A fost redactat de către d-na Raduly Lenke, consilier al primarului, o nouă Strategie de 

Dezvoltare Locală a Comunei Ozun aferentă perioadei 2021-2027, aceasta a fost pusă la dezbatere 

publică, potrivit Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

republicată. În urma depunerii cererilor de finanțare pentru proiectele noi, trebuie depus și Strategia 

de Dezvoltare Locală valabilă, prin urmare este necesar aprobarea acestuia de către Consiliul Local 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. 75/2022.  

 

 Punctul VIII și IX de pe ordinea de zi: 

 1. D-na primar explică că, în cadrul Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” au fost 

depuse două proiecte pentru modernizarea drumurilor de interes local: etapa II (drumul comunal 

DC27 între km 6+862 – 7+140, drumul comunal DC27C între km 0+000 – 2+740, în satul Bicfalău: 

str. Mică între km 0+000 – 0+235, str. Principală între km 0+520 – 0+620, și în satul Sântionlunca: 

str. Cimitirului între km 0+000 – 1+547) și etapa III (drumul comunal DC16 între km 6+800 – 7+240, 

drumul comunal DC34 între km 0+000 – 2+260, în satul Lisnău: str. Bisericii între km 0+000 – 0+215, 

str. Hegyalja între km 0+000 – 1+472, și în satul Sântionlunca: str. Pál Ferenc între km 0+000 – 

0+470). Pentru proiectul Modernizarea drumurilor de interes local Etapa II proiecte, am primit 

finanțare în totalitate, la celălalt proiect, Etapa III, însă numai parțial. În cele ce urmează trebuie decis 

care dintre drumuri alegem să fie modernizate și la care renunțăm în vederea încadrării în suma primită 

de 3.292,700 lei, având în vedere faptul că, ar trebui să alocăm bani pentru suma rămasă neeligibilă 

în valoare de 12.357.300 lei din bugetul local al comunei Ozun. Dat fiind faptul că nu ne putem 

permite o sumă așa de mare din bugetul local, trebuie să decidem. 

 D-ul Molnár András propune ca lucrările să fie realizate de la început până la capăt. 

 D-na primar precizează că, dintre acestea drumuri trebuie alese care vor fi modernizate, drumul 

DC16 nu are așa de mare importanță deoarece la momentul de față este în curs de executare de către 

firma S.C Valdek Impex S.R.L. 

 D-na Lokodi Ana este de părere că, drumurile care se află între sate să fie modernizate cu 

pioritate, ca de exemplu str. Pál Ferenc, în satul Sântionlunca. 

 D-na primar menționează că, în banii alocați nu încape tot drumul DC 34 având lungimea de 

2.260 m, ci numai până la intrarea în sat, în jur de 1.500 de m. 

 D-ul Vrâncean Alexandru este de părere că, sunt importante drumurile între sate și întreabă de 

ce nu au fost incluse în această investiție drumurile aflate în intravilanul satului Lunca Ozunului? 

 D-na primar răspunde că, aceste drumuri nu au putut fi incluse în proiect fiindcă nu este 

realizată în acesta rețeaua de apă potabilă și canalizarea, iar la depunerea cererii de finanțare aceasta 

era condiția primordială. 

 D-ul Vrâncean Alexandru întreabă de ce nu lucrează firma SC. Valdek Impex S.R.L la 

porțiunea de drum în satul Lunca Ozunului, la momentul de față? 

 D-na primar răspunde că, asfaltarea nu a fost începută datorită condițiilor meteorologice 

nefavorabile, lucrările fiind suspendate, dar urmează efectuarea acestor lucrări cât mai curând. 

 D-na Lokodi Ana întreabă cine este dirigintele de șantier la aceasta lucrare? 
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 D-na primar răspunde că, la această lucrare d-ul Édler László este dirigintele de șantier. 

 D-ul Kovács Zsombor-József întreabă de către cine este plătit dirigintele de șantier? 

 D-na primar răspunde că, dirigintele de șantier este plătit din bugetul local, de către Comuna 

Ozun. 

 D-na Lokodi Ana referitor la drumurile care urmează a fi modernizate revine la acea părere ca 

să fie incluse în proiect acelea care se situează între sate, sunt scurte, se circulă mult și se pot realiza 

de la A-Z. 

 D-ul Kovács Zsombor-József propune să fie incluse în proiect acelea drumuri pe care se circulă 

cel mai mult. 

 Consilierii locali împreună discută drumurile posibile de a fi realizate prin proiect. 

 D-na primar propune realizarea jumătate din str. Hegyalja și toate drumurile din etapa II-a. 

 D-na Bordás Éva consideră o idee bună includerea în proiect str. Cimitirului din satul 

Sântionlunca, având în vedere că, pe această stradă se află mai mulți antreprenori. 

 D-na Lokodi Ana este de părere că, dacă drumurile din etapa a II-a vor fi realizate în integritate 

și printre acestea sunt și drumuri din satul Lisnău, atunci să se includă o porțiune, pentru care este 

necesar suma primită, din drumul către satul Lunca Ozunului (DC34 între km 0+000 – 2+260) din 

etapa a III-a, astfel fiecare localitate va beneficia de aceste investiții.  

 D-ul Vrâncean Alexandru consideră o idee bună, totodată menționează că, acest drum a fost 

modernizat în urmă cu 3 ani și ar fi bine să se înceapă lucrările de la Lunca Ozunului spre Ozun. 

 D-na primar precizează că, mai întâi trebuie să semnăm contractul de finanțare numai după 

aceasta putem vorbi de execuția lucrărilor. 

 Consilierii locali în unanimitate sunt de acord cu propunerea d-nei Lokodi Ana. 

 2. D-na primar prezintă cererea d-nei Raita Codruța, domiciliată în Brașov, str. Transilvaniei 

nr. 30, sc. A, ap. 6, prin care solicită executarea unui pod la intrarea în curtea imobilului situat satul 

Măgheruș nr. 60. 

 D-na viceprimar precizează că, în PT-ul investiției nu este proiectat pod la intrarea imobilului 

situat satul Măgheruș nr. 60. 

 D-na primar menționează că, cererea d-nei va fi trimisă către proiectantul investiției. 

 3. D-na primar prezintă cererea SC. Gastrofilter S.R.L, prin care solicită încheierea unui Acord 

de partneriat în timp de 5 ani, având ca obiect organizarea, implementarea măsurilor de colectare de 

grăsimi și uleiuri alimentare uzate și educarea cetățenilor în ceea ce privește colectarea acestora în 

containere speciale. 

 D-na viceprimar consideră că, în zona blocurilor de locuit în satul Ozun ar fi un loc potrivit 

pentru amplasarea acestui container. 

 D-ul Kovács Ferenc este de părere că, va veni vremea când amplasarea acestor tipuri de 

containere va fi obligatorie sau vom fi obligați să amplasăm asemenea. 

 4. D-ul Zátyi Tibor atrage atenția asupra împrăștierea gunoaielor colectate. 

 D-na primar solicită de la d-ul Ördög László transportarea acestora după ce au fost colectate 

de către beneficiarii de ajutor social. 

 5. D-ul Németh Ioan atrage atenția asupra necesității montării limitatoarelor de viteză pe 

drumul comunal DC 27, în satul Linsău.      

 6. D-ul Kovács Zsombor-József precizează că, în satul Măgheuș lipsește un indicator rutier. 
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 7. D-na Lokodi Ana atrage atenția asupra curățarea șanțurilor în fața caselor. 

 D-na primar solicită de la d-ul Ördög László verificarea șanțurilor și aplicarea avertismentului 

persoanelor care nu îl curăță.  

 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 

 VRÂNCEAN ALEXANDRU    BARTALIS FRUZSINA 

 

 


