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PROCES-VERBAL 
 

privind desfăşurarea şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei Ozun  
din data de 21 octombrie 2022 

 
 Încheiat azi, 21 octombrie 2022, la sediul Primăriei comunei Ozun, cu ocazia ședinței 
extraordinare a Consiliului Local al comunei Ozun, la care sunt prezenţi 11 membri, lipsind: d-na 
Kloos Paula, d-ul Kovács Ferencși delegatul sătesc d-ul Kovács Zsombor -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. 176/2022. 
 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 extraordinare a Consiliului Local al comunei Ozun din 
data de 21.10.2022. 
 2. - Aprobarea Procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Ozun 
din data de 11.10.2022. 
 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 participării Comunei Ozun la 
programul județean pentru sprijinirea Programului „Școală după școală”. 
 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 1, 2.  
 5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privindmodificarea Programului anual de achiziții 
publice, aprobat prin H.C.L. nr. 09/2022. 
 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 1, 2. 
 6.- Întrebări. Interpelări. 
 7. - Diverse. 
 
 Punctul I de pe ordinea de zi: se aprobă ordinea de zi conform proiectului anexat la 
Dispoziția nr. 176/2022. 
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 Punctul II de pe ordinea de zi: se aprobă Procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului 
Local al comunei Ozun din data de 11.10.2022. 
 
 Punctul III de pe ordinea de zi: d-naHorváth 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 că, prezenta rectificare este necesară deoarece în urma depunerii 
cererii de plată către A.FI.R. – România la investiția „Reabilitare și modernizare cămin cultural – 
satul Lisnău (Ozun)”, am primit suma de 350,66 mii lei și aceasta trebuie inclusă în buget. Totodată, 
se modifică și Programul de investiţii publice pe anul 2022 în acest sens. Cu această ocazie se mai 
fac unele modificări în cadrul aceluiași capitol bugetar. 
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 103/2022.  
 
 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 explică că, la Programul Centru Educațional/Școală după școală în Comuna 
Ozun vor participa 30 de copii în anul școlar 2022-2023. Confinanțarea din partea Comunei Ozun la 
acest program a fost aprobat prin H.C.Lnr. 101/2022, aceasta este în sumă de 46.020 lei. O parte din 
această sumă va fi suportată de către Consiliul Județean Covasnaîn urma depunerii unei cereri de 
finanțare la programul județean pentru sprijinirea Programului „Școală după școală”, iar cealaltă 
parte de către Comuna Ozun prin 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. 104/2022. 
 
 Punctul Vde 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 că, la începtul anului prin H.C.L. nr. 09/2022, a fost aprobată  
programul anual de achiziții publice pe anul 2022, iar acesta trebuie actualizat cu următoarele: 
achiziționarea corpurilor de iluminat public și bănci la Conacul Pünkösti; achiziționare mobilier, uși, 
echipamente eletrice și înlocuirea țiglelor la remiza PSI din localitatea Sântionlunca; extinderea 
sistemului de supraveghere video prin achiziționarea de monitoare și computer/server compatibil la 
sediul Poliției Locale Ozun; servicii de consultanță în ahiziții publice (managament și lucrare) 
pentru investiția „Extinderea rețelei de apă potabilă și a sistemului de canalizare în Comuna Ozun, 
județul Covasna”; elaborare D.A.L.I. pentru investițiile Modernizare drumuri de interes local în 
Comuna Ozun, judeţul Covasna – etapa II și etapa III; servicii de consultanță în ahiziții publice, 
licitația lucrării „Reabilitarea Clădirii fostului Sfat Popular al satului Lisnău pentru înființarea 
centrului de asistență socială din Comuna Ozun, Sat Lisnău” și contractarea unei firme de 
consultanță, etc. 
 D-na Lokodi Ana întreabă despre valoarea fiecărei achiziții. 
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 D-na primar în continuare, prezintă pe acestea. 
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 105/2022.  
 
 Punctul VI -VII de pe ordinea de zi: 
 1.D-na primar prezintă adresa Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene în legătură 
cu invitația semnării contractului de finanțare privind Drumul Conacelor în cadrul unui eveniment 
care va avea loc la sediul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, în data de 24.10.2022. 
 D-ul Zátyi Tibor întreabă care sunt casele care vor fi modernizate? 
 D-na primar răspunde că, vor fi modernizate 8 case din localitatea Bicfalău și acestea sunt 
următoarele: Conacul Zsigmond, Casa Hunyadi, Casa tradițională situat pe număr administrativ 67, 
Casă situată pe str. Páljános József, nr. 42, Conacul Koréh-Dénes, Casă învățătorului nr. 268, Casa 
clopotarului nr. 178 și Casă țărănească situat pe număr administrativ 28. În cele ce urmează trebuie 
comandat proiectul pentru fiecare casă în parte, această în mare parte constă din reconstruirea 
fațadei sau a gardului, deci este defapt o restaurare exterioară. Conform devizului investiției pentru 
fiecare casă avem 60.000 euro, în care trebuie inclusă toate cheltuielile.    
 D-ul Zátyi Tibor întreabă dacă execuția lucrărilor trebuie publicată? 
 D-na primar răspunde că, execuția lucrărilor se va face prin procedură pe SEAP. Luni se va 
decide dacă finanțarea în ce formă primim, dacă primim avans sau nu, mai avem și alte întrebări la 
care sperăm să primim răspuns.   
 2. D-na primar prezintă adresa Consiliului Județean Covasna, prin care se solicită aviz pentru 
elaborare P.U.Z. – Zonă rezidențială, pentru firmele Selanite Imob S.R.L./Etinales Imob S.R.L., în 
localitatea Bicfalău, lângă stația de epurare. În cadrul investiției se dorește parcelarea imobilului 
(teren) pentru case individuale și amenajarea drumului de acces. Terenul se află în intravilanul 
localității Bicfalău, zona L2 – zonă de protecție a staței de epurare, adaugă d-na primar. 
 Consilierii locali sunt de acord în unanimitate cu emiterea avizului cu următoarele condiții: 
amenajarea drumului din propriul teren și racordarea la utilități publice pe propria lor cheltuială. 
 3.D-na primar prezintă cererea d-ul Béni Zoltán, domiciliat în satul Bicfalău nr. 75, prin care 
solicită ajutor de urgență pentru refacerea locuinței distruse în urma unui incendiu. În continuare d-
na primar relatează faptul că, potrivit H.C.L. nr. 42/2021 privind stabilirea situațiilor deosebite 
pentru care se acordă ajutoare de urgență din bugetul local al comunei Ozun, în caz de incendiu 
putem să acordăm ajutor de urgență în sumă maximă de 3.000 lei. 
 D-na viceprimar propune acordarea sumei maxime de 3.000 lei. 
 Consilierii locali sunt de acord în unanimitate cu acordarea sumei de 3.000 lei. 
 4. D-na primar prezintă adresa d-lui Szabo Alexandru, prin care oferă spre vânzare imobilul 
situat în intravilanul localității Ozun, str. Podului f.n., indentificat în CF. nr. 31936 nr. cad 31936, în 
suprafață totală de 5.800 mp., la prețul de 20 euro/mp. 
 D-na primar consideră prețul ridicat, însă terenul se situează într-o zonă bună, în aproprierea 
grădiniței care se află în construire, și consideră benefică ca Comuna Ozun să dețină un teren liber în 
această zonă în vederea realizării unei investiții ulterioare pentru comunitatea din Comuna Ozun. 
 D-ul Ördög László este de părere că, ar fi indicat achiziționarea terenului în vederea 
amenajării unei parcări pentru autoturisme cu ocazia evenimentelor. 
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 D-ul Zátyi Tibor menționează că, prin proiect poate fi inființat și o spălătorie pentru mașini. 
 D-ul Németh Ioan este de părere că, ar fi benefic pe termen lung achiziționarea terenului, 
însă la un preț mai avanajos. 
 D-na primar propune evaluarea terenului de către un evaluator autorizat și prețul evaluării să 
fie comunicat d-lui Szabo Alexandru. 
 D-na primar solicită de la consilierii locali să propună un preț de achiziție a imobilului. 
 Consilierii locali împreună dezbat prețul de achiziție a terenului și în unanimitate decid ca să 
se propună 12 euro/mp. 
 5.D-na primar prezintă două Protocoale de colaborare cu Inspectoratul de Poliție Județean 
Covasna. 
 D-ul Ördög László menționează că, prin semnarea protocoalelor, agenții din cadrul Poliției 
Locale Ozun nu se subordonează Poliției Române, ci responsabilitățile și atribuțile acestora se 
extind. 
 D-na Lokodi Ana este de părere că, semnarea protocoalelor este benefic pentru locuitorii 
Comunei Ozun. 
 D-na primar consideră că, polițiștii locali în cadrul Poliției Locale Ozun au destule atribuții, 
iar în ceea ce privește protocoalele propune discutarea acestora într-o ședință ulterioară. 
 6.D-ul Vrăncean Alexandru solicităpiatră pe drum din Lunca Ozunului. 
 D-na primar răspunde că, la momentul de față pe piață nu se găsește piatră, însă după 2-3 
săptămâni va fi dus pietriș pe drum. 
 7. D-ul Zátyi Tibor întreabă dacă, podul în Sântionlunca va fi terminat la timp? 
 D-na primar răspunde că, din informațiile primite, termenul contractelor de finanțare la 
proiectele din PNDL va fi prelungit cu 2 ani, iar contractul de execuție este cu termen de finalizare 
până în data de 22.03.2023 , în acest termen nu sunt luate în considerare acele perioada în care 
lucrările nu pot fi continuate din cauza condițiilor climaterice nefavorabile, deci sperăm că lucrarea 
va fi terminat la timp. 
 Preşedintele de şedinţă, întreabă dacă mai sunt şi alte subiecte de dezbătut, care nu suferă 
amânare, nefiind, declară şedinţa încheiată. 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     SECRETARGENERAL 
  HORVÁTH ZITA     BARTALIS FRUZSINA 
 

 

 


