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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Covasna,
din data de 21 octombrie 2015, ora 14,00

Ráduly István – Primarul Comunei Ozun
Mulțumesc prezența conducerii Consiliului Județean Covasna, domnului
președinte, domniilor vicepreședinți, domnului secretar al județului, domnului
manager al județului precum și consilierilor județeni.
Totodată salut consilierii locali, directorul școlii, secretarul comunei, foști
consilieri locali precum și locuitorii comunei Ozun care sunt prezenți în sală.
Salut cu mare respect reprezentații mass-media, care sunt prezenți pentru că au
înțeles importanța acestui eveniment.
Avem mare nevoie de asemenea întâlniri, pentru că fără ajutorul moral și
financiar al Consiliului Județean nicio comună nu poate funcționa.
Permiteți-mi să vă mulțumesc pentru ajutor și pentru că ați reabilitat drumul pe
tronsonul Chilieni-Ozun-Bicfalău-Dobârlău-granița cu județul Brașov, care are o
importanță majoră, este o infrastructură foarte importantă atât pentru județ cât și
pentru Comuna Ozun.
Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna
Mulțumim în primul rând pentru posibilitate că putem să ținem această ședință
extraordinară a Consiliului Județean Covasna în Ozun și pentru cuvintele spuse de
domnul Primar.
Această ședință este extraordinară pentru că pe proiectul ordinii de zi figurează
un proiect de hotărâre prin care încheiem o convenție de colaborare cu Comuna Ozun
ca acesta să poată depună un proiect foarte important în vederea dezvoltării Comunei.
Nu este prima ședință a Consiliului Județean care ținem în afara sediului și nici
nu este prima convenție de colaborare pe care încheiem, dar trebuie să vă spun, cum am
spus de mai multe ori, că numai pe acele comunități, pe acele comune putem ajuta care
au idei, au planuri și care vor să realizeze ceva în viață.
De multe ori am încercat să ajutăm și pe alții dar fără succes. Succese numai
acolo avem unde găsim și parteneri.
Asemenea parteneri sunt Primarul Comunei Ozun și Consiliul Local al Comunei
care ne-au fost parteneri și în ultimii ani.
Ieri a adoptat Consiliul Local al Comunei Ozun hotărârea cu privire la
colaborarea cu Consiliul Județean și tocmai de aceea am ales ca să ținem această ședință
extraordinară în localitatea Ozun.
Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă extraordinară pentru
astăzi, 21 octombrie 2015, ora 14,00 s-a făcut în conformitate cu prevederile art. 94 alin.
(2) şi (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului
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Judeţean Covasna nr. 246 /19 octombrie 2015, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin
adresa nr. 148/S/19 octombrie 2015.
Proiectul ordinii de zi a şedinţei a fost adus la cunoştinţa publică în cotidienele
locale „Observatorul de Covasna” şi „Székely Hírmondó”.
Constat că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru convocarea
consiliului, şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi, dl. secretar?
Varga Zoltán: Dl. Preşedinte, sunt prezenţi 20 de consilieri judeţeni din cei 30 în
funcţie. Lipsesc consilierii Bagoly Miklós-Levente, Bodó Lajos, Calinic Sabin, Dimény
György, Gáj Nándor, Goga Octavian, Grüman Róbert-Csongor, Keresztely Irma, Klárik
Attila şi Tompa György.
Tamás Sándor: Mulţumesc.
Declar deschise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Covasna.
La lucrările şedinţei noastre, din partea Instituţiei Prefectului judeţului Covasna,
nu participă nimeni.
La lucrările şedinţei de astăzi participă de drept secretarul judeţului, iar în calitate
de invitaţi participă:
- directorii executivi/ directorii executivi adjuncţi al direcţiilor şi şefii
serviciilor/compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Covasna;
- reprezentanţii mass-mediei;
Stimaţi consilieri,
Aţi primit proiectul ordinii de zi precum şi materialul şedinţei de astăzi, iar
materialul în format electronic a putut fi studiat pe site-ul oficial al Consiliului Judeţean
Covasna.

1.

2.

Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscris:
Informare privind activitățile desfășurate în comun de către Consiliul Județean
Covasna și Consiliul Local Ozun privind dezvoltarea economico-socială și
culturală a Comunei Ozun;
Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Convenției de colaborare între
Județul Covasna, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor-Unitatea de
management al Proiectului ”Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” și
Comuna Ozun pentru implementarea comună a investiției ”Realizare racorduri
individuale la obiectivul Sistem de canalizare în comuna Ozun, satele Bicfalău și
Lisnău – Județul Covasna” în cadrul Proiectului privind ”Controlul Integrat al
Poluării cu Nutrienți”;
Vă consult, dacă aveţi observaţii la proiectul ordinii de zi?
Nu sunt.
Supun aprobării proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

21 de voturi
-
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Cu

unanimitate

de

voturi

s-a aprobat ordinea de zi a şedinţei de astăzi.

Înainte de a intra în dezbaterea ordinii de zi, doresc să fac câteva precizări, şi
anume:
1.) – potrivit art. 46 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 77 din Legea privind
Statutul aleşilor locali nr. 393/2004, cu modificările şi completările ulterioare, nu pot lua
parte la deliberarea şi adoptarea hotărârilor consilierii care au un interes personal în
problema supusă dezbaterii. Dacă sunt asemenea situaţii consilierii sunt obligaţi să
anunţe înainte de începerea dezbaterilor interesul personal pe care-l au în problema
respectivă.
2.) – pentru adoptarea proiectului de hotărâre înscris pe ordinea de zi, este
necesar votul majorităţii consilierilor în funcție (16).
Se intră în dezbaterea ordinii de zi.
La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Informare privind activitățile
desfășurate în comun de către Consiliul Județean Covasna și Consiliul Local Ozun
privind dezvoltarea economico-socială și culturală a Comunei Ozun;
Permiteți-mi să vă prezint materialul.
Domnul președinte împreună cu domnul primar al Comunei Ozun prezintă un
slide show.
(În timpul prezentării a sosit domnul consilier Bagoly Miklós-Levente. De la
această fază a ședinței sunt prezenți 21 de consilieri județeni.)
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea încheierii Convenției de colaborare între Județul Covasna, Ministerul
Mediului, Apelor și Pădurilor-Unitatea de management al Proiectului ”Controlul
Integrat al Poluării cu Nutrienți” și Comuna Ozun pentru implementarea comună a
investiției ”Realizare racorduri individuale la obiectivul Sistem de canalizare în comuna
Ozun, satele Bicfalău și Lisnău – Județul Covasna” în cadrul Proiectului privind
”Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”;
Proiectul a fost prezentat de domnul Primar la punctul anterior.
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?

22 de voturi
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Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

-

În urma supunerii la vot se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre
prezentat.
Avem pregătit convenția de colaborare pe care o să și semnăm.
Domnul președinte Tamás Sándor și domnul primar Ráduly István procedează
la semnează contractul de colaborare.
Tamás Sándor: Vă urez spor la treabă și mult succes!
Ráduly István: Mulțumim.
Stimați consilieri, mulțumesc pentru sprijinul oferit.
Eu așa consider că dacă o comună atrage fonduri, cu aceste fonduri nu numai
comuna respectivă se îmbogățește ci și județul.
Sper, că nu trebuie să așteptăm încă 12 ani ca să putem găzdui ședința
Consiliului Județean Covasna.
Sunt aproape sigur, că acele persoane din Comuna Ozun, care au fost prezent la
această ședință au primit multe informații.
Trebuie să recunosc, că atât domnul președinte cât și consiliul județean și
consiliul local Ozun atrag atenția societății prin realizări.
Eu așa cred că nu numai înaintea alegerilor trebuie să muncim 3-4 luni ci mereu.
Cel care așa procedează face un lucru bun.
Vă mulțumesc pentru prezență și pentru reabilitarea drumului între Chilieni și
Dobârlău.
Vă atrag atenția că avem încă un pod peste Pârâul Negru și rog în continuare
ajutorul Dumneavoastră la extinderea rețelei de apă potabilă la Bicfalău și Lisnău.
Astăzi am avut o discuție cu cei de la S.C. Gosp Com S.A. Sf. Gheorghe, deoarece
acum doi ani am decis să predăm această prestație firmei Gosp Com, cu anumite
condiții.
Am primit fel și fel de promisiuni din partea lor, promisiuni din care nu s-a
realizat nimic și este o rușine calitatea apei potabile din localitatea Ozun, la aceeași preț
cât plătesc cei din Sf. Gheorghe.
Apelez la ajutorul Dumneavoastră și în rezolvarea acestei probleme pentru că
noi nu avem fonduri necesare pentru rezolvarea problemei.
Vă mulțumesc.
Tamás Sándor: Mulțumim.
Dacă sunt întrebări, probleme de ridicat?
Moroianu Ioan: Astăzi înainte să ajung la ședință am pornit de la Brețcu și am
fost la Aita Mare și la Bățani Mari și a fost o plăcere să conduc pe aceste drumuri de
calitate.
Din păcate, când vedem o asemenea lucrare, primul la care ne gândim este oare
cât au forat, sau dacă au furat.
Aici n-au furat, aici au muncit.
Aici UDMR-ul a fost care a făcut ceva.
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Nu demult am fost la Casinul Mic și am văzut poarta Secuiască Sculptată care
va atrage turiștii și drumurile noastre de calitate la fel vor atrage turiștii.
Fiind aici în comuna Ozun eu aș aștepta ca să auzim și părerea consilierilor locali
cu privire la aceste realizări.
M-ar place să avem ședință în fiecare localitate din județ.
Eu de anul viitor n-o să fiu consilier județean, dar m-ia fost o plăcere această
muncă.
Nu fac complimente domnului președinte pentru că pe asta o știe, fac
complimente muncii, fac complimente curajului.
De multe ori când vine și susține și mă întreb: „Oare înțelege toată lumea cât de
greu e să rezolvi asemenea probleme?”
Eu în copilărie am făcut fotbal și mă bucur foarte mult când văd că copii noștri
au terenuri de sport moderne datorită consiliului județean în care pot practica sportul.
Eu aș adora Consiliul Județean, dacă ar construii la Oituz pentru acești oameni
primitivi un teren de fotbal.
Felicitări și domnului pentru realizarea acestei baze sportive.
Consider că din punct de vedere politic trebuie să fi un strateg și noi avem un
strateg, iar din punct de vedere economic trebuie să aducem bani.
Eu mă bucur că am fost aici și particip la toate ședințele din ideea de a înțelege
dezvoltarea și a sprijinii.
Apa curge și pietrele rămân.
La sfârșit va rămâne ceea ce am realizat, colegialitatea și sprijinul indiferent de
culoarea politică, important este să facem mereu ceva.
Mulțumesc.
Tamás Sándor: Mulțumim.
Alte intervenții?
Albu Csaba – agricultor din comuna Ozun.
Cu câțiva colegi, am formulat o cerere către Consiliul Județean Covasna și dacă îmi permiteți aș da citire.
Tamás Sándor: Poftiți.
Albu Csaba: „În calitate de agricultori și proprietari ai terenurilor agricole situate
de-a lungul drumului județean între localitățile Chilieni-Ozun-Bicfalău, prin prezenta
manifestăm bucuria față de lucrare de modernizare a drumului mai sus amintit și în
același timp, vă rugăm să luați în vedere doleanța noastră privind lățimea prea mică a
podețelor de acces pe drumurile de câmp.
Nu reușim cu utilaje agricole, combine, tractoare să intrăm pe drumurile de
câmp și de asemenea ne împiedică înălțimea capetelor de pod executate din beton.
Totodată solicităm acordul Dumneavoastră pentru amplasarea unei intrări
executată din țeavă corugată, fără capete de beton, pentru a facilita accesul pe terenurile
cultivate de noi.”
Asta a fost în legătură cu drumul între Chilieni și Ozun și aș avea și o întrebare în
legătură cu canalizarea executată în Comuna Ozun.
Sunt multe străduțe, case, în care locuiesc oameni care plătesc aceeași impozit ca
fiecare din Comuna noastră și n-au acces nici la apa potabilă și nici la canalizarea recent
făcută.
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Dintre acestea sunt mai mulți care înainte să se facă canalizarea modernă, care
s-a făcut acum, s-au branșat la vechea canalizare folosită cândva de fabrica de Spirt și
zona de blocuri.
Acum, din motive necunoscute, s-a cam înfundat vechea canalizare și când plouă
avem probleme, pentru că iese apa din canalizarea veche și aproape de două-trei ori
săptămânal trebui să-l rog pe domnul primar sau viceprimar să trimită vidanjarea să
desfundă canalizarea pentru că este o infecție reală ce este acolo.
Eventual, dacă se poate să includeți și aceste străzi care nu sunt branșate la noua
canalizare în acest proiect și totodată aș solicita curățarea sistemului veche de
canalizare, pentru că noi suntem în zona șes în care nu este curgere pentru apa pluvială
și după o ploaie mai zdravănă avem probleme pentru că inundă toate grădinile și
blocurile.
Mulțumesc.
Tamás Sándor: După cum vedeți, rezolvarea unei probleme este un antreu într-o
altă problemă.
Mulțumesc că ne ați anunțat. Nu știu deocamdată cum vom rezolva tehnic
această problemă, dar încercăm să găsim o soluție.
Ráduly István: În legătură cu al doilea problemă: fiind vorba de localitatea
Ozun, în fiecare stradă există rețea de apă potabilă.
Canalizarea nu este făcută în străzile cu fundătură și cum v-am prezentat acum
doi ani Gosp Com a promis că va finaliza canalizarea și în aceste străzi, va extinde
rețeaua de apă potabilă în Sântionlunca și Lisnău.
Din aceste promisiuni nu s-a realizat nimic.
Vechea rețea de canalizare este scos din funcțiune deoarece în multe locuri este
înfundată și nu racordat la stația de epurare.
Trebuie considerat parcă nici n-ar exista.
De aceea n-am desființat în totalitate pentru că din unele străzi a înghițit apele
pluviale, dar neavând unde să curgă apa din canale se înfundă rețeaua.
Rezolvarea problemei este și sper că până la sfârșitul lunii reușim să depunem
proiectul la axa prioritară 7.2 prin care dorim să modernizăm și acele străzi din Ozun.
Cunoaștem problema, dar fonduri pentru modernizare a acelor cinci străzi nu
avem.
Domnul președinte a luat la cunoștință problema în legătură cu lățimea
podețelor și vor căuta rezolvare și pentru această problemă.
Albu Csaba: Nu se poate ca muncitorii să lărgească aceste podețe cu 1-2 m?
Tamás Sándor: Așa nu se poate.
Aveți dreptate, o să vedem ce putem face.
Poftiți domnul profesor.
Radu Iosif: Știm cu toții că aici a funcționat o fabrică de spirt.
Curiozitatea mea personală și a celor cu care ajung în contact este: Care este
starea de spirit a locuitorilor din Ozun, când s-a întâmplat ca această fabrică să dispară?
În ce măsură ea se situează în condiția unei privatizări, ca tot ce sa întâmplat
pretutindeni la noi.
Repet: curiozitatea mea este și a celor cu care ajung în contract, pentru ea avea un
impact economic și asupra mediului economic din județ.
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Închiderea fabricii s-a întâmplat împotriva voinței totale ale locuitorilor, și
sunt sigur că această fabrică era foarte benefică.
Așa înțelegem noi, con-județenii dumneavoastră, că a fost ceva ilogic să
desființezi o fabrică a cărei materie primă era aproape, pentru că o culegeai în patru
labe.
Vreau să știu cât de rău vă pare pentru acest fenomen și dacă infrastructura care
era acolo dacă s-a găsit a se utiliza eficient.
Ráduly István: Ați formulat niște întrebări foarte complexe.
În anul 2004 când am câștigat mandatul de primar al Comunei Ozun, fabrica de
Spirt și Alcool din Ozun era în faliment, în lichidare judiciară, dar mai aveau singură
șansă juridică de a salva fabrica pentru că eram în fața a III-a strigare a Finanțelor
Publice de a vinde fabrica.
Am făcut tot ce am putut.
Am luat legătura cu patronii firmei Zwack Unicum din Ungaria, care au fost de
acord să cumpere această fabrică și au trimis o delegație compusă din specialiști în
domeniul respectiv, noi în calitate de Consiliu Local am scos de la Oficiul de Registru al
Comerțului toate datele economice și toate actele referitor la activitatea fabricii până în
anul 2000 când a intrat în insolvență.
Cu toate aceste informații, la un moment dat, a apărut patronul de la Zwack
Unicum însoțit de juriști și economiști, când am purtat discuții la Consiliul Județean
Covasna, unde a fost prezent și domnul Wagner István, directorul fabricii de la Ozun.
Cei de la Zwack Unicum au manifestat dorința de a cumpăra la prețul de strigare
și cu datoriile care avea către stat, care era atunci cca. 1 miliard de lei, când cineva din
partea Consiliului Județean Covasna a sus clar, că fabrica nu este de vânzare pentru că
este deja vândut pentru o persoană fizică.
Eu ne fiind de acord cu aceste afirmații, am și spus că nu sunt de acord pentru că
aveam toate informațiile legate de fabrică, de la ORC și de la Finanțele Publice, din care
reiese că fabrica este de vânzare.
Pe la urmă, cei din Ungaria s-au ridicat, ne-au mulțumit pentru tot ce am făcut
pentru ei și au zis că ei nu vor să cumpere o fabrică unde nu este și voință politică
pentru vânzare.
Ce a însemnat aceasta pentru Ozun?
Din punct de vedere psihologic a fost o distrugere totală pentru populația activă
care a lucrat la fabrică.
Atunci eu ca profesor, cu studii superioare, avem un salariu de 7 milioane de lei,
iar un muncitor cu 10 clase absolvite avea de două-trei ori salariul mai mare de cât
mine.
Au avut posibilitate să consume alcool în fiecare zi, au primit pachete de alcool și
au putut rezolva totul cu alcool.
Deci, după ce s-a închis fabrica, din punct de vedere psihologic a fost o lovitură
enormă pentru această comunitate.
A trebuit să treacă 5-6 ani, să se trezească din vis și să începe să devină
întreprinzători.
Tocmai din această cauză, la nivelul județului Covasna putem să afirmăm că
suntem Comuna cu cele mai multe întreprinzători economici, avem peste 200.
Este mare păcat că am pierdut fabrica.
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Acum funcționează în fabrică două societăți, unu este din Brașov iar celălalt
este firma Total din Franța.
Ne bucurăm pentru ei, dar vă spun că avem probleme cu poluarea mediului,
pentru că a fost un miros insuportabil când se încărca/descărca vagoanele.
Deci este o activitate acolo, dar totuși nu este o activitate industrială-alimentară,
ci o activitate economică nedorită dar bine venită.
Mulțumesc.
Tamás Sándor: Mulțumim.
Alte intervenții dacă sunt?
Nu sunt.
Vă mulţumesc pentru participare, pentru sprijin, pentru interesul din partea
Dumneavoastră, și vă promit că o să conlucrăm împreună în continuare.
Stimaţi consilieri.
Am dezbătut şi am hotărât în problema înscrisă pe ordinea de zi.
Vă mulţumesc pentru participare.

Preşedinte,

Secretar al judeţului Covasna,

TAMÁS Sándor

VARGA Zoltán

