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PROCES-VERBAL 

 

privind desfăşurarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Ozun  

din data de 24 august 2022 

 

 Încheiat azi, 24 august 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-na Bordás Éva. 

 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. 126/2022. 

 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 

ordinii de zi, care constă în următoarele: 

 1. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Ozun din data 

de 24.08.2022. 

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

Ozun din data de 05.08.2022. 

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

Comunei Ozun în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”. 

 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 

 Avizare: Comisia de specialitate nr. 1. 

 4. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin 

domeniului public al Comunei Ozun, județul Covasna. 

 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 

 Avizare: Comisia de specialitate nr. 1, 2. 

 5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui acord de colaborare între 

U.A.T. Comuna Ozun și A.J.V.P.S. Covasna. 

 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 

 Avizare: Comisia de specialitate nr. 2. 

 6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui acord de colaborare între 

U.A.T. Comuna Ozun și Asociația de Vânătoare Harghita Sud. 

 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 

 Avizare: Comisia de specialitate nr. 2. 
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 7. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare 

între U.A.T. Comuna Ozun, Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” și Fundația Romanian 

Angel Appeal - Apelul Ingerului Român. 

 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 

 Avizare: Comisia de specialitate nr. 1, 2. 

 8. – 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. 

 9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei conceptuale și Temei de proiectare 

aferente investiției „Modernizare drumuri de interes local în Comuna Ozun – etapa II, judeţul 

Covasna”. 

 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 

 Avizare: Comisia de specialitate nr. 1. 

 10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei conceptuale și Temei de 

proiectare aferente investiției „Modernizare drumuri de interes local în Comuna Ozun – etapa III, 

judeţul Covasna”. 

 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 

 Avizare: Comisia de specialitate nr. 1. 

 11. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea valorificării masei lemnoase din fondul 

forestier al Comunei Ozun în anul 2022. 

 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 

 Avizare: Comisia de specialitate nr. 2. 

 12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 

comunei Ozun, în Comisia de evaluare a probei de interviu, ce urmează a fi constituită în vederea 

organizării și desfășurării concursului pentru ocuparea funcției de director adjunct din unitatea de 

învățământ preuniversitar de stat. 

 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 

 Avizare: Comisia de specialitate nr. 3. 

 13. - Întrebări. Interpelări. 

 14. - Diverse. 

 

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

nr. 126/2022. 

 

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

Consiliului Local al comunei Ozun din data de 05.08.2022. 

  

 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. 
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 D-na primar explică faptul că, în cadrul programului P.O.I.M este inclus o investiție referitoare 

la apă și canalizare, derulat de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”, însă 

aceseată investiție se suprapune cu cel din cadrul Programului Naţional de Investiții „Anghel Saligny” 

depus de către Comuna Ozun, prin urmare, trebuie să renunțăm la cel derulat de către A.D.I 

„AQUACOV”. În cele ce urmează va fi organizată și o ședință A.G.A în acest sens. 

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

Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 81/2022.  

 

 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 că, în urma finalizării investiției “Modernizare străzi în comuna Ozun, 

judeţul Covasna”, trebuie modificat și completat inventarul bunurilor care aparțin domeniului public 

al Comunei Ozun. După adoptarea proiectului de hotărâre, împreună cu alte acte doveditoare, 

hotărârea trebuie trimisă către A.F.I.R – România. 

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

Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 82/2022. 

 

 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 baza Ordinului M.M.A.P. nr. 1570/2022 privind stabilirea 

modelului-cadru al acordului de colaborare dintre gestionarul fondului cinegetic şi unităţile 

administrativ-teritoriale de pe raza fondului cinegetic, gestionarul fondului ginegetic este obligat să 

încheie un acord de colaborare cu U.A.T Comuna Ozun, prin care printre altele, se obligă să raporteze 

modalitatea administrării fondului cinegetic, aferent fondului său de vânătoare.  

 D-ul Kovács Zsombor-József adaugă că, gestionarul fondului de vânătoare este obligat să dea 

rapoarte către U.A.T Comuna Ozun și cu privire la hrănirea vânatului sălbatic. 

 D-na Lokodi Ana relatează că, în luna septembrie va expira contractul încheiat cu gestionarii 

fondurilor de vănătoare, rapoartele ar fi bine să ajungă mai repede ca să știm situația actuală. 

 D-ul Kovács Zsombor-József precizează că, statul încheie contractele cu gestionarii fondurilor 

de vânătoare, după informațiile sale acestea sunt prelungite. Totodată, menționează că, aceștia nu 

hrănesc animalele sălbatice, deoarece nu au fond alocat și nu există nici personal care să verifice 

această activitate.  

 D-ul Vrăncean Alexandru menționează că, pe marginea câmpului din localitatea Lunca 

Ozunului a văzut vânători care au împrăștiat hrană pentru animalele sălbatice. 

 D-na primar citește/prezintă acordul de colaborare. Totodată, precizează că, trebuie încheiat 

un act adițional la Contractul de servicii de permanență/intervenție imediată pentru prevenirea și 

combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun, deoarece în urma modificărilor legislative, în aceasta 

trebuie înclus intervenţie imediată asupra speciei urs brun atât în intravilan, cât și în extravilan, până 

acum a fost doar în extravilan. 
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 D-ul Molnár András menționează că, dacă imobilul/terenul unde s-a provocat o pagubă de 

către un animal sălbatic nu este împrejmuit, Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic și de Vânătoare 

Brașov nu va plăti despăgubire. 

 D-na primar adaugă că, este responsabilitatea proprietarilor ca să împrejmuiască terenurile. 

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

Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 83/2022.  

 

 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 relatează faptul că, pe teritoriul Comunei Ozun desfășoară activitate două 

administratori ai fondului de vănătoare, acestea sunt A.J.V.P.S - Covasna și Asociația de Vânătoare 

Harghita Sud. În urma încheierii acordului de colaborare cu A.J.V.P.S – Covasna, trebuie să încheiăm 

una și cu Asociația de Vânătoare Harghita Sud, în baza Ordinului M.M.A.P. nr. 1570/2022. 

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

Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 84/2022.  

 

 Punctul VII 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 relatează că, este vorba despre încheierea unui protocol de colaborare între U.A.T. 

Comuna Ozun, Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” și Fundația Romanian Angel Appeal 

- Apelul Ingerului Român, în vederea asigurării colaborării în cadrul proiectului „Organizarea de 

programe de depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce al tuberculozei, inclusiv 

al tuberculozei latente”, Contract nr. POCU/225/4/9/117426 (Cod SMIS 2014+:117426), finanțat prin 

Programul Operațional Capital Uman. În urma încheierii protocolului va fi asigurat în mod gratuit 

persoanelor interesate, în mod pioritar pesoanelor vulnerabile, activități de screening pentru depistarea 

tuberculozei (TB) și a altor 14 patologii. Această activitate se va defășura într-o unitate mobilă 

(cabinet medical mobil dotat cu aparatură modernă de radiologie și instrumente de analiză), care va fi 

amplasată în curtea Bibliotecii Comunale Ozun „Edélyi Lajos”, de către un asistent medical de 

radiologie, registrator medical și responsabil logistică, între data de 05.09.2022-07.09.2022.  

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

Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 85/2022.  

 

 Punctul VIII 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 relatează faptul că, în luna iulie au intrat banii din cererea de plată depusă la 

proiectul „Construire și dotare grădinița cu program prelungit în comuna Ozun, sat Ozun, județul 

Covasna”, investiție finanțată de A.F.I.R - România, în sumă totală de 228.000 lei +TVA. Această 

sumă trebuie inclusă în buget și va fi repartizată tot pentru această investiție. Totodată, prezenta 

rectificare conține și modificări/repartizări de buget pentru Școala Gimnazială “Tatrangi Sándor”. 
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 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 

Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 86/2022.  

 

 Punctul IX 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 relatează că, s-a întocmit Nota conceptuală și Tema de proiectare pentru investiția 

„Modernizare drumuri de interes local în Comuna Ozun – etapa II, judeţul Covasna”. În cele ce 

urmează va fi necesar să repartizăm sume pentru elaborare D.A.L.I, este necesar de un proiect de 

angajament și de un buget. 

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

Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 87/2022.  

 

 Punctul X 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 cadrul investiției „Modernizare drumuri de interes local în 

Comuna Ozun – etapa III, judeţul Covasna”, va fi reabilitat drumul comunal DC 34 între km 0+810 

– 2+260 către localitatea Lunca Ozunului, în lungime de 1.450 m. Totodată, va fi trimisă o adresă 

către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în vederea excluderii a celorlalte 

drumuri (drumul comunal DC16 între km 6+800 – 7+240, str. Bisericii în satul Lisnău 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) din proiect, care nu vor fi modernizate momentan din lipsă de fond, 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. 88/2022. 

 

 Punctul XI 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 relatează faptul că, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 42/2022, a fost aprobat 

exploatarea masei lemnoase din fondul forestier proprietatea Comunei Ozun, în cantitate de 179.2 

mc., potrivit APV nr. 2704, însă aceasta nu a fost exploatat. Prin prezentul proiect de hotărâre se 

propune valorificarea masei lemnoase pe picior înscrise în APV nr. 2704, APV nr. 2837, APV nr. 

2838, APV nr. 2842, în volum brut total de 2.707,6 mc. În ceea ce privește prețul de pornire la licitație, 

aceasta ar fi indicat să fie majorat. 

 D-na Lokodi Ana menționează că, prețul de pornire la licitație poate fi mărit, însă de micșorat 

se poate numai până la prețul de referință.  

 D-ul Zátyi Tibor explică faptul că, pentru cetățeni este greu să procure masa lemnoasă și la 

iarnă nu o să aibă cu ce să se încălzească. 

 D-na Lokodi Ana este de același părere ca și d-ul Zátyi Tibor. Totodată, menționează că, 

cetățenii au nevoie de lemn de fag și nu de lemn de pin.  

  D-na primar propune mărirea prețului de pornire cu 20%. 
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 Consilierii locali discută prețul de referință a masei lemnoase și decid mărirea acestuia la 

250/200 lei (250 lei pentru APV nr. 2704, APV nr. 2838 și 200 lei pentru APV nr. 2837 și APV nr. 

2842). 

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

Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 89/2022. 

 

 Punctul XII de pe ordinea de zi: du-l Vrâncean Alexandru 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 cursul lunii septembrie se va desfășura proba de interviu pentru 

funcția vacantă de director adjunct la Școala Gimnazială „Tatrangi Sándor” Ozun. Inspectoratul 

Școlar Județean Covasna a solicitat desemnarea unei persoane și un supleant a acestuia care va 

reprezenta Consiliul Local Ozun în Comisia de evaluare a probei de interviu. 

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

Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 90/2022. 

 

 Punctul XIII și XIV de pe ordinea de zi: 

 1. D-na primar prezintă adresa I.P.J. Covasna – Biroul pentru Protecția Animalelor, prin care 

solicită să comunicăm dacă la nivelul U.A.T Comuna Ozun a fost înființat serviciul specializat pentru 

gestionarea câinilor fără stăpân și modalitatea prin care se realizează această activitate. 

 D-ul Németh Ioan precizează că, este responsabilitatea proprietarilor să țină încheiat câini. 

 D-na primar întrebă de la d-ul Ördög László dacă proprietarii care lasă liber câinii pot fi 

amendați? 

 D-ul Ördög László răspunde că, în acest caz proprietarii pot fi amendați în baza Legii nr. 

61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii şi 

liniștii publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, amenda începând de la 150 lei. 

 D-na primar menționează că, la nivelul Comunei Ozun este încheiat un contract de prestări 

servicii cu firma de salubrizare S.C. TEGA S.A.- Sfântu Gheorghe, având ca obiect gestionarea 

câinilor fără stăpân. 

 2. D-na primar prezintă adresa Consiliului Județean Covasna, prin care se solicită aviz pentru 

elaborare P.U.Z. – Zonă Locuințe Individuale, pentru numitul Condurache Nelu și alții, în localitatea 

Lisnău. În cadrul lucrărilor susnumitul dorește lotizarea terenului pe 6 parcele, construirea locuințelor 

și anexelor gospodărești. Totodată, în zona vizată nu există iluminat stradal, apă și canalizare, acestea 

trebuie să se realizeze pe cheltuială proprie. 

 Consilierii local sunt de acord în unanimitate cu emiterea avizului, cu condiția racordării la 

utilități publice pe propria cheltuială a proprietarilor. 

 3. D-na primar prezintă adresa Consiliului Județean Covasna, prin care se solicită aviz pentru 

întocmire P.U.Z. – Complex Turistic, Agrement, pentru OLD MILL S.R.L. Din documentația depusă 

lipsește un memoriu al investițiilor care sunt planificate să se realizeze. 

 Consilierii local sunt de acord în unanimitate cu emiterea avizului, cu condiția depunerii de 

către OLD MILL S.R.L a memoriului de prezentare.  
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 4. D-ul Németh Ioan întreabă în ce stadiu este investiția „Construire casă mortuară și 

branșament eletric, sat Lisnău, Comuna Ozun”? 

 D-na primar răpunde că, urmează să se încheie contractul de execuție lucrări cu firma 

executantă Liva Com Service S.R.L. 

 5. D-ul Ráduly Zsolt-József întreabă când va fi remediat trecerea la nivel cu calea ferată din 

localitatea Ozun? 

 D-na primar răpunde că, lucrările sunt în curs de executare. 

 6. D-na primar relatează cererea verbală a d-lui Kőmives Attila, prin care anunță Primăria 

comunei Ozun despre organizarea unui concurs de tracție de cai în localitatea Ozun, pe terenul d-lui 

Szabó György, totodată solicită împrumutarea unor bârne de lemn proprietatea Comunei Ozun. 

 D-ul Ördög László menționează că, având în vedere că, evenimentul se organizează pe un 

teren privat, organizatorii au toată responsabilitatea.  

 D-na primar adaugă că, susnumitul a dorit să organizeze acest eveniment în cadrul Zilelor 

Comunei Ozun, însă la momentul respectiv cererea nu a fost aprobată. 

 Consilierii locali în unanimitate sunt de acord cu împrumutarea bârnelor, însă numai după 

depunerea unei cereri în acest sens și pe bază de proces-verbal. 

 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 

 

 


