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PROCES-VERBAL 

 

privind desfăşurarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Ozun  

din data de 08 septembrie 2022 

 

 Încheiat azi, 08 septembrie 2022, la sediul Primăriei comunei Ozun, cu ocazia ședinței ordinare 

a Consiliului Local al comunei Ozun, la care sunt prezenţi 11 membri și delegatul sătesc d-ul Kovács 

Zsombor - József, lipsind: d-ul Bordás Csaba-Lajos și d-na Horváth Zita. 

 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. 140/2022. 

 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 08.09.2022. 

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

din data de 24.08.2022. 

 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 contului de încheiere a exerciţiului 

bugetar pentru trimestrul II, anul 2022 al Comunei Ozun. 

 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 

 Avizare: Comisia de specialitate nr. 2. 

 5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Statului de funcții al 

aparatului de specialitate al primarului comunei Ozun. 

 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 

 Avizare: Comisia de specialitate nr. 1, 2. 

 6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi Statului de funcţii al 

Poliției Locale a Comunei Ozun. 

 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 

 Avizare: Comisia de specialitate nr. 1, 2. 
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 7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind cu privire la 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, 2. 

 8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind numirea pentru anul școlar 2022-2023 a 

reprezentaților Consiliului Local al Comunei Ozun ca membri ai Consiliului de administrație al Școlii 

Gimnaziale „Tatrangi Sándor” Ozun. 

 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 

 Avizare: Comisia de specialitate nr. 3. 

 9. - Întrebări. Interpelări. 

 10. - Diverse. 

 

 D-na primar specifică faptul că, dorește să propună un punct pe ordinea de zi, la Diverse, care 

constă în desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Ozun, în Comisia de examinare, 

ce urmează a fi constituită în vederea organizării și desfășurării concursului pentru ocuparea posturilor 

contractuale vacante de îngrijitor creșă din cadrul Școlii Gimnaziale „Tatrangi Sándor” Ozun. 

 

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

nr. 140/2022. 

 

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

Local al comunei Ozun din data de 24.08.2022. 

  

 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. 

 D-na primar relatează că, trebuie repartizați bani pentru: bursele școlare; achiziționarea unui 

nou cazan la Biblioteca Comunală Ozun „Edélyi Lajos”, fiindcă cel vechi s-a stricat; achiziționarea a 

unor monitoare și calculator performant pentru extinderea sistemului de supraveghere video; 

reabilitarea sistemelor de încălzire centrală la Registratura Primăriei, la Căminul cultural Bicfalău; 

achiziționarea echipamentelor pentru parcul de copii situat în zona blocurilor din localitatea Ozun, 

având în vedere că, acesta se află într-o stare degradată. La începtului anului au fost repartizați bani 

pentru extinderea sistemului de apă și canalizare de-a lungul DJ103B, dar nu sunt șanse de realizare 

a acestei investiții , ca urmare se va diminua cu suma de 150.000 lei, acestea vor fi repartizați pe lângă 

celelalte cheltuieli enumerate mai sus, pentru investiția „Extinderea rețelei de apă potabilă și a 

sistemului de canalizare în Comuna Ozun, județul Covasna”, finanțată prin Programul Național de 

Investiții „Anghel Saligny”. 

 În continuare d-na primar prezintă adresele Școlii Gimnaziale „Tatrangi Sándor” Ozun, prin 

care solicită fonduri în sumă totală de 79.000 lei pentru: cheltuieli bunuri și servicii, recoltare masei 

lemnoase afalte în proprietatea școlii (28.000 lei), mobilier pentru grupa antepreșcolară (26.000 lei), 

încălzit și iluminat (25.000 lei). În același timp, solicită achiziționarea unui nou microbuz școlar 
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deoarece cel aflat în dotare s-a stricat și nu poate fi reparat, d-na director a cerut microbuz și de la 

Statul Român, însă nu a primit răspuns la solicitare. D-na primar relatează că d-na directoare a solicitat 

verbal darea în folosință temporară a microbuzului primit în donație de la localitatea înfrățită 

„Fácánkert”.          

 D-ul Kovács Ferenc consideră că, solicitarea școlii pentru microbuz de la bugetul de stat, este 

prea târziu, ar fi trebuit să ceară la începutul anului școlar. 

 D-ul Vrăncean Alexandru întreabă de ce vor să cumpere alt microbuz, de ce nu repară pe cel 

existent? 

 D-na primar răspunde că, din câte știe de la d-na directoare, reparația microbuzului ar fi prea 

costisitoare și nu merită. 

 D-na Kloos Paula este de părere că, Consiliul Local ar trebui să asigure microbuz pentru 

școală, fiindcă una nu ajunge, eventual să ducă la reparație pe cel vechi.   

 D-na primar întreabă de unde să fie repartizați banii? 

 D-ul Zátyi Tibor consideră că, achiziționarea noului cazan pentru Biblioteca Comunală și 

asigurarea microbuzului pentru școală este mai important decât achiziționarea echipamentelor pentru 

locul de joacă. 

 D-ul Molnár András întreabă dacă microbuzul este atât de stricat încât nu poate fi reparat? 

 D-na primar răspunde că, după relatările directorului școlii, microbuzul nu poate fi reparat, 

confirmă acest fapt și adresa service-ului de auto. Totodată, d-na primar propune alocarea fondurilor 

pentru repararea microbuzului.  

 D-na Lokodi Ana propune alocarea sumelor pentru achiziționarea echipamentelor pentru locul 

de joacă și pentru repararea microbuzului sau eventual achiziționarea unui nou. 

 D-na primar consideră că, ar fi mai bine repararea celui existent, deoarece nu dispunem de 

fonduri pentru achiziționarea unui nou microbuz și oricum ar trebui solicitat de la bugetul de stat. 

 D-na Lokodi Ana întreabă când a fost predat microbuzul pentru școală? 

 D-na primar răspunde că, microbuzul Opel Movano a fost predat în anul 2015. 

 D-ul Zátyi Tibor menționează că, este mai costisitoare achiziționarea unui nou microbuz decât 

repararea celui existent.  

 D-na primar adaugă că, dacă școala poate să repare microbuzul atunci la următoarea rectificare 

vor fi alocați bani pentru aceasta. Totodată, propune alocarea sumei de 55.000 lei pentru școală, astfel 

rămân bani și pentru reabilitarea parcului de copii. 

 D-na viceprimar consideră că, demolarea parcului ar fi mai sigur. 

 D-na primar menționează că, dacă achiziționăm echipamente ieftine acestea nu vor fi durabile. 

 D-na Zátyi Tibor propune montarea camerelor de supraveghere în vederea evitării 

distrugerilor. 

 D-ul Kovács Ferenc menționează că, toate locurile de joacă trebuie să fie împrejmuite. 

 D-na primar adaugă că, cel nou va fi. 

 D-ul Kovács Ferenc propune achiziționarea noului parc de copii și demolarea celui vechi. 

 D-na primar întreabă pe conilierii locali dacă vor să repartizeze fond pentru parcul de copii? 

 D-na Lokodi Ana propune repartizarea fondurilor pentru acesta, dacă sunt. 

 D-ul Vrăncean Alexandru consideră că, parcul de copii este pioritar. 

 D-ul Kovács Ferenc întreabă grupa de vârsta pentru care se destinează parcul? 
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 D-na primar răspunde că, ar fi bine să se adreseze pentru toate vârstele. Ca urmare consilierii 

sunt de acord să alocăm bani și pentru achiziționarea unui nou parc de copii în zona blocurilor. 

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

Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 91/2022. 

 

 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, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă 

publică, spre analiză şi aprobare de către consiliul local, execuţia bugetelor întocmite pe cele două 

secţiuni. La momentul de față este vorba despre încheierea exercițiului bugetar pentru trimestrul II, al 

anului 2022. 

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

Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 92/2022. 

 

 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 relatează că, se modifică Statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului 

comunei Ozun, prin introducerea numelor și prenumelor noilor angajați (d-na Lázár Ibolya, d-na Adi 

Tünde Kinga și d-ul Cocicodar János) la Compartimentul de proiecte, programe și la Serviciul public 

de administrare a domeniului public şi privat.  

 D-na Lokodi Ana întreabă pentru ce programe/proiecte sunt angajate cele două persoane și cu 

acestea nu o firmă consultantă se ocupă? 

 D-na primar răspunde că, cu firmele consultante avem încheiate contracte de managament, 

însă proiectele care sunt în derulare necesită pregătirea și întocmirea diferitelor documente, ținerea 

evidenței tuturor dosarelor și documentelor aferente, cu acestea se ocupă cele două angajate și în 

subsidiar Adi Tünde Kinga cu proiectul “Construire și dotare grădiniță cu program prelungit în 

Comuna Ozun, județul Covasna” iar Lázár Ibolya cu proiectul „Reabilitarea Clădirii fostului Sfat 

Popular al satului Lisnău pentru înființarea centrului de asistență socială din Comuna Ozun, Sat 

Lisnău”, iar pe lângă acestea, datorită multiplelor proiecte și sarcini din cadrul primăriei, ele au și alte 

atribuții pe care le realizează. 

 D-ul Kovács Zsombor-József este de părere că, este necesar crearea noilor locuri de muncă. 

 D-na primar menționează că, mai întâi trebuie înființat, modernizat infractructura fiindcă 

investitorii aceasta caută. 

 D-ul Kovács Zsombor-József adaugă că, trebuie să atragem noi investitori, oamenii vin numai 

la sfârșit de săptămână, la casele de vacanță.  

 D-na primar propune acordarea unei reduceri la impozitele și taxele locale în cazul înființării 

unei noi firme. 

 D-ul Ördög László menționează de cursurile de pregătire, proiectele și Start Up-urile destinate 

tinerilor. 
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 D-na primar adaugă că, în această temă trebuie organizate evenimente în vederea popularizării 

acestora în cadrul tinerilor. 

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

Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 93/2022.  

 

 

 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, Statul de funcții și Organigrama Poliției Locale a Comunei Ozun 

trebuie actualizată după noile reglementări în vigoare, totodată în aceasta s-a trecut numele și 

prenumele ocupantul postului, precum și gradul deținut de acestea.    

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

Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 94/2022.  

 

 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, A.D.I „AQUACOV” prin adresa nr. 207/28.06.2022, înregistrată la 

Primăria comunei Ozun sub nr. 6719/28.06.2022, solicită un mandat special reprezentantului 

Comunei Ozun în Adunarea Generală a asociației ca să voteze pentru aderarea comunelor Dalnic și 

Zagon la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”. 

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

Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 95/2022.  

 

 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 că, Școala Gimnazială „Tatrangi Sándor” din Ozun prin adresa nr. 

1342/23.08.2022, înregistrată la Primăria comunei Ozun sub nr. 8580/24.08.2022, solicită desemnarea 

consilierilor locali în Consiliul de administrație a școlii. Pentru anul școlar 2022-2023, sunt propuse 

următoarele persoane: d-na Lokodi Ana, d-ul Ráduly Zsolt- József și d-ul Molnár András. 

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

Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 96/2022.  

 

 Punctul D1 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, Școala Gimnazială „Tatrangi Sándor” din Ozun prin adresa nr. 

1613/08.09.2022, înregistrată la Primăria comunei Ozun sub nr. 9224/08.09.2022, solicită numirea 

unui reprezentant al Consiliului Local în Comisia de examinare, ce urmează a fi constituită în vederea 
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organizării și desfășurării concursului pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de îngrijitor 

creșă din cadrul școlii. 

 D-na viceprimar propune desemnarea d-nei Lokodi Ana, consilier local, ca reprezentant al 

Consiliului Local Ozun, în Comisia de examinare. 

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

Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 97/2022.  

 

 Punctul IX și X de pe ordinea de zi: 

 1. D-na primar prezintă cererea d-nei Veress Erzsébet, domiciliat în Comuna Ozun, satul 

Ozun, str. Kossuth Lajos nr. 338, în legătură cu reabilitarea străzii Kossuth Lajos și lipsa șanțurilor de 

scurgere pe acestea. 

 D-na Lokodi Ana relatează că, șanțurile lipsesc în toată Comuna Ozun, doar mai ales în satul 

Ozun, scurgerea apelor pluviale nu este soluționată prin niciun mod, consideră că, proiectanții nu 

verifică pe teren ce proiectează. 

 D-na primar explică că, str. Kossuth Lajos este în curs de execuție și adresa d-nei Veress 

Erzsébet va fi transmisă către proiectant, în vederea remedierii deficiențelor semnalate. 

 D-na Lokodi Ana întreabă dacă remedierea problemei incubă cheltuieli suplimentare? 

 D-na primar răspunde că, proiectantul trebuie să facă verificările și aceasta nu neapărat 

generează cheltuieli suplimentare. 

 2. D-na primar prezintă cererea d-nei Ráduly Kinga, domiciliată în Municipiul Sfântu 

Gheorghe, str. Crângului nr. 13, bl. 21/C/6, proprietar a terenului intravilan situat în satul Măgheruș, 

prin care solicită pietriș (4-5 autocamioane) în vederea amenajării drumului public. 

 D-na primar solicită de la consilierii locali că, la următoarea ședință de Consiliul Local să 

depună o adresă prin care să precizeze necesarul pietrișului pentru fiecare localitate. 

 3. D-na primar prezintă adresa Școlii Gimnaziale “Tatrangi Sándor” Ozun, prin care solicită 

semnarea unui acord prealabil între Parohia Reformată din Ozun, Consiliul Local al comunei Ozun, 

respectiv Școala Gimnazială “Tatrangi Sándor” Ozun, în vederea intrării în folosință a clădirii fostei 

școli, recent renovată, proprietatea Parohiei Reformate Ozun. 

 În continuare, d-na primar prezintă adresa Parohiei Reformate din localitatea Ozun în legătură 

cu semnarea acordului prealabil, cu condiția suportării cheltuielilor de funcționare și mentenanță, 

investițiile pe viitor, precum și execuția acestora. Totodată, d-na primar adaugă că, în cursul lunii 

august a fost trimisă o adresă către Parohia Reformată din Ozun în vederea accelerării procesului de 

predare-primire a clădirii. 

 4. D-na primar prezintă adresa A.D.I „Csomád-Bálványos”, în legătură cu aderarea la 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Csomád-Bálványos”, în vederea participării în programul 

ITI Harghita-Covasna. 

 5. D-ul Németh Ioan întreabă despre stadiul investiției „Reabilitare și modernizare cămin 

cultural – satul Lisnău (Ozun)”. 

 D-na primar relatează că, proiectul investiției este incomplet și prezintă NCS-ul și NR-ul 

lucrărilor, potrivit Dispozițiilor de șantier nr. 2 - 7. Aceste modificări nu generează cheltuieli 

suplimentare, deoarece valoarea NCS-urilor acoperă valoarea NR-urilor.  Prin urmare, vor fi realizate 

următoarele lucrări: rigorile de scurgere; cadru din beton armat; cămășuirea cu plasă a pereților; 
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centură de placă peste parter; zid de armătură; armare scări; cofraje, betoane; și se renunță la: 

avertizare incendiu; racord electric; branșament apă; construcții arhitectură, asfaltare curte, în locul 

căruia va fi amenajată zonă verde. 

 Consilierii locali în unanimitate sunt de acord cu NCS-ul și NR-ul investiției „Reabilitare și 

modernizare cămin cultural – satul Lisnău (Ozun)”. 

 Totodată d-na primar explică că, s-au început lucrările la casa mortuară din satul Lisnău. 

 D-ul Németh Ioan întreabă cine este executantul lucrărilor? 

 D-na primar răspunde că, executantul lucrărilor este S.C. Liva Com Service S.R.L. din 

București. 

 D-na Lokodi Ana întreabă cine este dirigintele de șantier la lucrare? 

 D-na primar răspunde că, dirigintele de șantier este d-ul Édler László. 

 6. D-ul Molnár András întreabă despre stadiul investitei „Înființarea rețelei inteligente de 

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

Covasna”. 

 D-na primar relatează că, licitație este în desfășurare, termenul de depunere a ofertelor este 

până la 30.08.2022. Până acum a depus ofertă o firmă turcă și de la aceasta au fost solicitate clarificări. 

 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 

  VRÂNCEAN ALEXANDRU    BARTALIS FRUZSINA 

 

 


