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PROCES-VERBAL 

 

privind desfăşurarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Ozun  

din data de 11 octombrie 2022 

 

 Încheiat azi, 11 octombrie 2022, la sediul Primăriei comunei Ozun, cu ocazia ședinței ordinare 

a Consiliului Local al comunei Ozun, la care sunt prezenţi 10 membri și delegatul sătesc d-ul Kovács 

Zsombor -József, lipsind: d-na Bordás Éva, d-ul Bordás Csaba-Lajos și d-ul Ráduly Zsolt-József. 

 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. 170/2022. 

 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-na Horváth Zita, 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 11.10.2022. 

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

din data de 08.09.2022. 

 3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea H.C.L. nr. 54/2022 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. 

 4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea H.C.L. nr. 55/2022 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. 

 5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru validarea Dispoziției primarului comunei Ozun nr. 

155/2022 privind majorarea bugetului local al Comunei Ozun pe anul 2022. 

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

 6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cofinanțării Programului Centru 

Educațional/Școală după școală din bugetul local al comunei Ozun, pentru anul școlar 2022-2023. 

 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 

 Avizare: Comisia de specialitate nr. 2. 

 7. - Întrebări. Interpelări. 

 8. - Diverse. 

 

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

nr. 170/2022. 

 

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

Local al comunei Ozun din data de 08.09.2022. 

 

 Punctul III de pe ordinea de zi: d-na Horváth Zita 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. 54/2022 a fost aprobată depunerea 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. Din Ghidul 

specific a programului rezultă că, în hotărârea adoptată de către Consiliul Local trebuie prevăzută 

instalarea stațiilor de încărcare pentru vehicule electrice (puncte de reîncărcare pentru vehicule 

electrice), prin urmare, este necesar completarea hotărârii 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. 98/2022. 

 

 Punctul IV de pe ordinea de zi: d-na Horváth Zita 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, prin H.C.L. nr. 55/2022 a fost aprobată depunerea 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. Din Ghidul specific a programului rezultă că, în hotărârea adoptată de către 

Consiliul Local, similar cu cel anterior, trebuie prevăzută instalarea stațiilor de încărcare pentru 

vehicule electrice, prin urmare, se impune completarea hotărârii 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. 99/2022. 

 

 Punctul V de pe ordinea de zi: d-na Horváth Zita 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 că, potrivit adresei primite de la A.N.A.F – Direcția Generală Regională 

a Finanțelor Publice Brașov/ Activitatea de Trezorierie și Contabilitate Publică Covasna/ Biroul 

Sinteză și Asistența Elaborării și Execuției Bugetelor Locale, Comunei Ozun a fost aprobată suma de 

38 mii lei, pe trimestrul III a.c., pentru plata recenzorilor pentru autorecenzarea asistată, recenzorilor 

și coordonatorilor de comună. Prin Dispoziția primarului comunei Ozun nr. 155/2022, s-a aprobat 

majorarea bugetului local al Comunei Ozun pe anul 2022, aceasta trebuie validată prin hotărâre de 

Consiliul Local. În ceea ce privește suma rămasă aceasta se restituie către bugetul de stat, adaugă d-

na primar. 

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

Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 100/2022.  

 

 Punctul VI de pe ordinea de zi: d-na Horváth Zita 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, anul trecut în Programul Centru Educațional/Școală după școală au 

participat 45 copii din Comuna Ozun, în anul aceasta numărul copiilor scade la 30 (20 sunt din satul 

Ozun și 10 din satul Sântionlunca). Contribuția Comunei Ozun în anul școlar 2022-2023 este de 

46.020 lei, din care jumătate va fi suportat de către Consiliul Județean Covasna, în urma depunerii 

unei cereri de finanțare la programul județean pentru sprijinirea Programului „Școală după școală”. 

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

Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 101/2022.  

 

 Punctul VII și VIII de pe ordinea de zi: 

 1. D-na primar prezintă adresa Magazinului Mixt Salamon Com S.R.L., cu sediul în localitatea 

Ozun, str. Podului nr. 384, prin care solicită acordul cu privire la modificarea panoului adițional 

amplasat sub indicatorul rutier „Oprirea interzisă” pe DJ103B cu „Aprovizionarea permisă între orele 

09-12”, având în vedere faptul că, în urma unei decizii anterioare a consilierilor locali,  aprovizionarea 

este permisă doar în intervalul 04-07. 

 D-ul Ördög László menționează că, aprovizionarea ar putea să facă cu mașini mici care pot să 

parcheze în curtea brutăriei, având în vedere că staționarea autocamioanelor prin care se face 

aprovizionarea brutăriei pe timpul zilei, indiferent de oră, reprezintă pericol de accident atât pentru 

pietoni cât și pentru autovehicule. 

 D-na primar menționează că, la o ședință anterioară, consilierii locali au decis ca să fie permis 

aprovizionarea între orele 04-07, sens în care am solicitat Administratorului Drumului Județean 103B, 

amplasarea indicatoarelor rutiere în acest sens. Ca urmare ar fi indicat ca odată ce s-a luat o decizie, 

să se mențină acesta. 

 D-ul Vrăncean Alexandru și d-na Horváth Zita sunt de părere că, cu schimbarea orelor de 

aprovizionare între orele 09-12, ar fi mai ușor desfășurarea activității acestui agent economic, și 

propun Consiliului Local aprobarea acestuia.  

 Consilierii locali sunt de acord cu schimbarea orelor de aprovizionare. 

 2. D-na viceprimar prezintă cererea locuitorilor satului Măgheruș, prin care solicită repornirea 

cursei de autobuz în localitatea Măgheruș, cel puțin odată pe săptămână, aceasta din cauza pandemiei 
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fiind scoasă din circulație. D-na primar precizează că, vom transmite o adresă către Consiliul Județean 

Covasna, prin care se va solicita repornirea cursei de autobuz atât pentru localitatea Măgheruș cât și 

pentru satul Lisnău Vale. 

 3. D-na Lokodi Ana atrage atenția asupra necesitatea revopsirii trecerii de pieton situat în fața 

imobilului, proprietatea d-nei/d-lui Buzsi și asistarea școlarilor de către polițiștii locali la traversarea 

străzii. 

 D-na viceprimar menționează că, a fost solicitat de la Consiliul Județean Covasna revopsirea 

trecerii de pietoni având în vedere că, aparține de acestea. 

 4. D-ul Vrăncean Alexandru relatează că, trebuie pod la drumul de intrare în localitatea Lunca 

Ozunului, în momentul de față reprezintă pericol de accident, să termine lucrările sau să aplice 

marcajele necesare. 

 D-na Horváth Zita menționează că, și în localitatea Bicfalău se lucrează la pod și ar fi bine să 

termine cât mai curând. 

 D-na viceprimar răspunde că, lucrările în ambele localități vor fi executate și terminate 

conform graficului de execuție. 

 5. D-ul Kovács Zsombor-József solicită pietriș pentru localitățile Măgheruș și Lisnău-Vale, 

câte 10 camioane. 

 D-ul Németh Ioan solicită 8 camioane pentru localitatea Lisnău și totodată solicită montarea 

unei oglinzi de circulație. 

 D-na viceprimar menționează că, oglinda trebuie comandată fiindcă aceasta nu este inclusă în 

proiect. 

 6. D-ul Németh Ioan întreabă despre investiția „Construire casă mortuară și branșament 

eletric, sat Lisnău, Comuna Ozun”. 

 D-na viceprimar relatează că, este emis ordinul de începere a lucrărilor. 

 7. D-na Lokodi Ana propune vizitarea creșei din localitatea Ozun de către consilierii locali. 

 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 

          HORVÁTH ZITA                BARTALIS FRUZSINA 

 

 


