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Nr. 3005 din 29 Octombrie 2021 

 
PROCES - VERBAL 

încheiat astăzi 29 Octombrie 2021 în cadrul şedinţei ordinare a 
Consiliului Local  al Comunei Lozna, judeţul Botoşani 

 
Şedinţa ordinară a fost  convocată de Primarul Comunei prin Dispoziţia nr. 

88/21.10.2021 şi are loc în sala de şedinţe din sediul Primăriei Comunei Lozna, 
locație schimbată datorita faptului că la Căminul Cultural Lozna au demarat 
lucrările de extindere și modernizare. 

La şedinţă sunt prezenţi: 

 LOZNEANU Viorel – Primarul Comunei, 
 MURĂREANU Ştefan – Ciprian - Secretar General al Comunei, 

 dna. LAZĂR Verginia – consilier superior în cadrul Aparatului de 
specialitate al Primarului; 

 şi cei 11 consilieri locali. 
Având în vedere măsurile necesare pentru împiedicarea răspândirii 

coronovirusului SARS – COV 2 s-a stabilit o distanţă minimă între persoanele 
participante la şedinţa de Consiliu Local de minim 2 m. 

Ia cuvântul dl. consilier local BURLACU Mihai – preşedinte de şedinţă care 

dă citire Dispoziţiei Primarului Comunei privind convocarea Consiliului Local al 

Comunei Lozna, judeţul Botoşani în şedinţă ordinară în ziua de Joi – 29 

Octombrie 2021, orele 900 şi prezintă proiectul ordinii de zi: 

1. Aprobarea procesului – verbal nr. 2618/30.09.2021 încheiat în cadrul 
şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Lozna din data de 30 
Septembrie 2021; 

2. Proiect de hotărâre nr. 2581/28.09.2021 privind acordarea mandatului 
special reprezentantului U.A.T. – Comuna Lozna în A.G.A. A.D.I. 
,,Ecoproces’’  în vederea aprobării Planului anual de creștere a tarifelor 
pentru anul 2022, actualizat la luna August 2021; 

3. Proiect de hotărâre nr. 2681/07.10.2021 privind alegerea Preşedintelui 
de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Lozna, judeţul Botoşani; 

4. Proiect de hotărâre nr. 2712/12.10.2021 privind aprobarea contului de 
încheiere a exerciţiului bugetar  pentru trimestrul III, anul 2021; 

5. Proiect de hotărâre nr. 2738/14.10.2021 privind aprobarea Cererii de 
finantare, Devizului general estimativ și Indicatorii tehnico - economici 
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pentru obiectivul de investiție: „Reţea de alimentare cu apă potabilă în 
Comuna Lozna, judeţul Botoşani„; 

6. Proiect de hotărâre nr. 2749/15.10.2021 privind rectificarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli al Comunei Lozna, judeţul Botoşani pentru 
trimestrul IV, anul anul 2021; 

7. Proiect de hotărâre nr. 2770/19.10.2021 privind aprobarea Cererii de 
finanțare, Devizului general estimativ și Indicatorii tehnico - economici 
pentru obiectivul de investiție: „Rețea publică de canalizare a apelor 
uzate menajere și stație de epurare în Comuna Lozna, județul 
Botoșani„; 

8. Proiect de hotărâre nr. 2773/19.10.2021 privind aprobarea Cererii de 
finanțare, Devizului general estimativ și Indicatorii tehnico - economici 
pentru obiectivul de investiție: „Modernizare drumuri de interes local în 
Comuna Lozna, județul Botoșani„; 

9. Diverse. 
Ia cuvântul dl. consilier local BURLACU Mihai – preşedinte de şedinţă care 

supune la vot proiectul ordinii de zi. 

 Cine este pentru? 

 Cine este împotrivă? 

 Cine se abţine? 

Cu 11 voturi „pentru” din cei 11 consilieri locali prezenţi a fost aprobată 
ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 29.10.2021. 

Ia cuvântul dl. consilier local BURLACU Mihai – preşedinte de şedinţă care 

invită consilierii să formuleze interpelări/întrebări. 

Nefiind interpelări se trece la primul punct din ordinea de zi: “Aprobarea 

procesului – verbal nr. 2618/30.09.2021 încheiat în cadrul şedinţei ordinare a 

Consiliului Local al Comunei Lozna din data de 30 Septembrie 2021” şi invită pe 

Secretarul General al Comunei pentru a da citire procesului verbal. 

 Ia cuvântul dl. consilier local BURLACU Mihai – preşedinte de şedinţă, 
care solicit consilierilor locali să intervină dacă sunt omisiuni în vederea 
completării procesului – verbal. 
 Nefiind solicitări dl. consilier local BURLACU Mihai – preşedinte de 
şedinţă, supune la vot procesul - verbal. 
 Cu 11 voturi „pentru” din cei 11 consilieri prezenţi a fost aprobat procesul 
verbal susmenţionat. 
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Domnul consilier local BURLACU Mihai – preşedinte de şedinţă propune 
consilierilor trecerea la următorul punct din ordinea de zi: “Proiect de hotărâre 
nr. 2581/28.09.2021 privind acordarea mandatului special reprezentantului 
U.A.T. – Comuna Lozna în A.G.A. A.D.I. ,,Ecoproces’’  în vederea aprobării 
Planului anual de creștere a tarifelor pentru anul 2022, actualizat la luna August 
2021” şi invită pe domnul LOZNEANU Viorel – Primarul Comunei pentru a 
prezenta proiectul de hotărâre, ca iniţiator. 
 Ia cuvântul dl. consilier local BURLACU Mihai – preşedinte de şedinţă care 
solicită Preşedinţilor de Comisii prezentarea rapoartelor de avizare la proiectul de 
hotărâre susmenţionat. 

Ia cuvântul domnul consilier local GULEAC Liviu – George, preşedintele 
Comisiei pentru învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială,  culte, 
activităţi social – culturale, sportive, tineret care prezintă raportul de avizare a 
comisiei. 

Ia cuvântul domnul consilier local BURLACU Laurenţiu, preşedintele 
Comisiei pentru activităţi economice, buget, finanţe, agricultură, protecţia 
mediului şi turism care prezintă raportul de avizare a comisiei. 

Ia cuvântul doamna consilier local STRĂTEANU Angela, preşedinta 
Comisiei pentru administraţia publică, amenajarea teritoriului şi urbanism, 
administrarea domeniului public şi privat al Comunei, juridică şi de disciplină 
care prezintă raportul de avizare a comisiei. 

Domnul consilier local BURLACU Mihai – preşedinte de şedinţă solicită 
consilierilor locali însrierea la cuvânt pentru dezbaterera proiectului de hotărâre. 

Nefiind solicitări de luări de cuvânt se supune la vot Consiliului Local 
Hotărârea nr. 30/29.10.2021 privind acordarea mandatului special 
reprezentantului U.A.T. – Comuna Lozna în A.G.A. A.D.I. 
,,Ecoproces’’  în vederea aprobării Planului anual de creștere a 
tarifelor pentru anul 2022, actualizat la luna August 2021. 

 Cine este pentru? 

 Cine este împotrivă? 

 Cine se abţine? 

Cu 11 voturi „pentru” din cei 11 consilieri prezenţi a fost aprobată hotărârea 
sus menţionată. 

Domnul consilier local BURLACU Mihai – preşedinte de şedinţă propune 
consilierilor trecerea la următorul punct din ordinea de zi: “Proiect de hotărâre 
nr. 2681/07.10.2021 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local 
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al Comunei Lozna, judeţul Botoşani” şi invită pe domnul LOZNEANU Viorel – 
Primarul Comunei pentru a prezenta proiectul de hotărâre, ca iniţiator. 
 Ia cuvântul dl. consilier local BURLACU Mihai – preşedinte de şedinţă care 
solicită Preşedinţilor de Comisii prezentarea rapoartelor de avizare la proiectul de 
hotărâre susmenţionat. 

Ia cuvântul domnul consilier local GULEAC Liviu – George, preşedintele 
Comisiei pentru învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială,  culte, 
activităţi social – culturale, sportive, tineret care prezintă raportul de avizare a 
comisiei. 

Ia cuvântul domnul consilier local BURLACU Laurenţiu, preşedintele 
Comisiei pentru activităţi economice, buget, finanţe, agricultură, protecţia 
mediului şi turism care prezintă raportul de avizare a comisiei. 

Ia cuvântul doamna consilier local STRĂTEANU Angela, preşedinta 
Comisiei pentru administraţia publică, amenajarea teritoriului şi urbanism, 
administrarea domeniului public şi privat al Comunei, juridică şi de disciplină 
care prezintă raportul de avizare a comisiei. 

Domnul consilier local BURLACU Mihai – preşedinte de şedinţă solicită 
consilierilor locali însrierea la cuvânt pentru dezbaterera proiectului de hotărâre. 

Nefiind solicitări de luări de cuvânt se supune la vot Consiliului Local 
Hotărârea nr. 31/29.10.2021 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă 
al Consiliului Local al Comunei Lozna, judeţul Botoşani. 

 Cine este pentru? 

 Cine este împotrivă? 

 Cine se abţine? 

Cu 10 voturi „pentru” și o abținere (dl. consilier local BURLACU Valerică) 
din cei 11 consilieri prezenţi a fost aprobată hotărârea sus menţionată. 
 Domnul consilier local BURLACU Mihai – preşedinte de şedinţă propune 
consilierilor trecerea la următorul punct din ordinea de zi: “Proiect de hotărâre 
nr. 2712/12.10.2021 privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului 
bugetar  pentru trimestrul III, anul 2021” şi invită pe domnul LOZNEANU Viorel 
– Primarul Comunei pentru a prezenta proiectul de hotărâre, ca iniţiator. 
 Ia cuvântul dl. consilier local BURLACU Mihai – preşedinte de şedinţă care 
solicită Preşedinţilor de Comisii prezentarea rapoartelor de avizare la proiectul de 
hotărâre susmenţionat. 

Ia cuvântul domnul consilier local GULEAC Liviu – George, preşedintele 
Comisiei pentru învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială,  culte, 
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activităţi social – culturale, sportive, tineret care prezintă raportul de avizare a 
comisiei. 

Ia cuvântul domnul consilier local BURLACU Laurenţiu, preşedintele 
Comisiei pentru activităţi economice, buget, finanţe, agricultură, protecţia 
mediului şi turism care prezintă raportul de avizare a comisiei. 

Ia cuvântul doamna consilier local STRĂTEANU Angela, preşedinta 
Comisiei pentru administraţia publică, amenajarea teritoriului şi urbanism, 
administrarea domeniului public şi privat al Comunei, juridică şi de disciplină 
care prezintă raportul de avizare a comisiei. 

Domnul consilier local BURLACU Mihai – preşedinte de şedinţă solicită 
consilierilor locali însrierea la cuvânt pentru dezbaterera proiectului de hotărâre. 

Ia cuvântul domnul consilier local BURLACU Laurențiu care solicită 
precizări cu privire la gradul de colectare a impozitelor datorate de persoanele 
juridice. 

Ia cuvântul doamna LAZĂR Verginia, consilier superior în cadrul 
Aparatului de specialitate al Primarului care precizează că sumele necolectate 
sunt debite ale S.C. LOZRAN INVEST MEOR S.R.L. și reprezintă impozite 
neachitate pe autoturismele societății. 

Ia cuvântul domnul consilier local BURLACU Laurențiu care solicit a se 
efectua toate formele legale pentru recuperarea debitelor. 

Ia cuvântul domnul consilier local GULEAC Liviu – George care solicit a I 
se preciza stadiul achiziției plaselor la terenurile de sport. 

Ia cuvântul domnul LOZNEANU Viorel – Primarul Comunei care 
precizează că s-a încheiat un contract de furnizare urmând ca în cel mai scurt 
timp să se recepționeze aceste plase. 

Nemaifiind solicitări de luări de cuvânt se supune la vot Consiliului Local 
Hotărârea nr. 32/29.10.2021 privind aprobarea contului de încheiere 
a exerciţiului bugetar  pentru trimestrul III, anul 2021. 

 Cine este pentru? 

 Cine este împotrivă? 

 Cine se abţine? 

Cu 11 voturi „pentru” din cei 11 consilieri prezenţi a fost aprobată hotărârea 
sus menţionată. 

Domnul consilier local BURLACU Mihai – preşedinte de şedinţă propune 
consilierilor trecerea la următorul punct din ordinea de zi: “Proiect de hotărâre 
nr. 2738/14.10.2021 privind aprobarea Cererii de finantare, Devizului general 
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estimativ și Indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiție: „Reţea 
de alimentare cu apă potabilă în Comuna Lozna, judeţul Botoşani” şi invită pe 
domnul LOZNEANU Viorel – Primarul Comunei pentru a prezenta proiectul de 
hotărâre, ca iniţiator. 
 Ia cuvântul dl. consilier local BURLACU Mihai – preşedinte de şedinţă care 
solicită Preşedinţilor de Comisii prezentarea rapoartelor de avizare la proiectul de 
hotărâre susmenţionat. 

Ia cuvântul domnul consilier local GULEAC Liviu – George, preşedintele 
Comisiei pentru învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială,  culte, 
activităţi social – culturale, sportive, tineret care prezintă raportul de avizare a 
comisiei. 

Ia cuvântul domnul consilier local BURLACU Laurenţiu, preşedintele 
Comisiei pentru activităţi economice, buget, finanţe, agricultură, protecţia 
mediului şi turism care prezintă raportul de avizare a comisiei. 

Ia cuvântul doamna consilier local STRĂTEANU Angela, preşedinta 
Comisiei pentru administraţia publică, amenajarea teritoriului şi urbanism, 
administrarea domeniului public şi privat al Comunei, juridică şi de disciplină 
care prezintă raportul de avizare a comisiei. 

Domnul consilier local BURLACU Mihai – preşedinte de şedinţă solicită 
consilierilor locali însrierea la cuvânt pentru dezbaterera proiectului de hotărâre. 

Nefiind solicitări de luări de cuvânt se supune la vot Consiliului Local 
Hotărârea nr. 33/29.10.2021 privind aprobarea Cererii de finantare, 
Devizului general estimativ și Indicatorii tehnico - economici pentru 
obiectivul de investiție: „Reţea de alimentare cu apă potabilă în 
Comuna Lozna, judeţul Botoşani„. 

 Cine este pentru? 

 Cine este împotrivă? 

 Cine se abţine? 

Cu 11 voturi „pentru” din cei 11 consilieri prezenţi a fost aprobată hotărârea 
sus menţionată. 

Domnul consilier local BURLACU Mihai – preşedinte de şedinţă propune 
consilierilor trecerea la următorul punct din ordinea de zi: “Proiect de hotărâre 
nr. 2749/15.10.2021 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Comunei Lozna, judeţul Botoşani pentru trimestrul IV, anul anul 2021” şi invită 
pe domnul LOZNEANU Viorel – Primarul Comunei pentru a prezenta proiectul 
de hotărâre, ca iniţiator. 
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 Ia cuvântul dl. consilier local BURLACU Mihai – preşedinte de şedinţă care 
solicită Preşedinţilor de Comisii prezentarea rapoartelor de avizare la proiectul de 
hotărâre susmenţionat. 

Ia cuvântul domnul consilier local GULEAC Liviu – George, preşedintele 
Comisiei pentru învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială,  culte, 
activităţi social – culturale, sportive, tineret care prezintă raportul de avizare a 
comisiei. 

Ia cuvântul domnul consilier local BURLACU Laurenţiu, preşedintele 
Comisiei pentru activităţi economice, buget, finanţe, agricultură, protecţia 
mediului şi turism care prezintă raportul de avizare a comisiei. 

Ia cuvântul doamna consilier local STRĂTEANU Angela, preşedinta 
Comisiei pentru administraţia publică, amenajarea teritoriului şi urbanism, 
administrarea domeniului public şi privat al Comunei, juridică şi de disciplină 
care prezintă raportul de avizare a comisiei. 

Domnul consilier local BURLACU Mihai – preşedinte de şedinţă solicită 
consilierilor locali însrierea la cuvânt pentru dezbaterera proiectului de hotărâre. 

Nefiind solicitări de luări de cuvânt se supune la vot Consiliului Local 
Hotărârea nr. 34/29.10.2021 privind rectificarea bugetului de venituri 
şi cheltuieli al Comunei Lozna, judeţul Botoşani pentru trimestrul IV, 
anul anul 2021. 

 Cine este pentru? 

 Cine este împotrivă? 

 Cine se abţine? 

Cu 11 voturi „pentru” din cei 11 consilieri prezenţi a fost aprobată hotărârea 
sus menţionată. 

Domnul consilier local BURLACU Mihai – preşedinte de şedinţă propune 
consilierilor trecerea la următorul punct din ordinea de zi: “Proiect de hotărâre 
nr. 2770/19.10.2021 privind aprobarea Cererii de finanțare, Devizului general 
estimativ și Indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiție: „Rețea 
publică de canalizare a apelor uzate menajere și stație de epurare în Comuna 
Lozna, județul Botoșani” şi invită pe domnul LOZNEANU Viorel – Primarul 
Comunei pentru a prezenta proiectul de hotărâre, ca iniţiator. 
 Ia cuvântul dl. consilier local BURLACU Mihai – preşedinte de şedinţă care 
solicită Preşedinţilor de Comisii prezentarea rapoartelor de avizare la proiectul de 
hotărâre susmenţionat. 

Ia cuvântul domnul consilier local GULEAC Liviu – George, preşedintele 
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Comisiei pentru învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială,  culte, 
activităţi social – culturale, sportive, tineret care prezintă raportul de avizare a 
comisiei. 

Ia cuvântul domnul consilier local BURLACU Laurenţiu, preşedintele 
Comisiei pentru activităţi economice, buget, finanţe, agricultură, protecţia 
mediului şi turism care prezintă raportul de avizare a comisiei. 

Ia cuvântul doamna consilier local STRĂTEANU Angela, preşedinta 
Comisiei pentru administraţia publică, amenajarea teritoriului şi urbanism, 
administrarea domeniului public şi privat al Comunei, juridică şi de disciplină 
care prezintă raportul de avizare a comisiei. 

Domnul consilier local BURLACU Mihai – preşedinte de şedinţă solicită 
consilierilor locali însrierea la cuvânt pentru dezbaterera proiectului de hotărâre. 

Nefiind solicitări de luări de cuvânt se supune la vot Consiliului Local 
Hotărârea nr. 35/29.10.2021 privind aprobarea Cererii de finanțare, 
Devizului general estimativ și Indicatorii tehnico - economici pentru 
obiectivul de investiție: „Rețea publică de canalizare a apelor uzate 
menajere și stație de epurare în Comuna Lozna, județul Botoșani„. 

 Cine este pentru? 

 Cine este împotrivă? 

 Cine se abţine? 

Cu 11 voturi „pentru” din cei 11 consilieri prezenţi a fost aprobată hotărârea 
sus menţionată. 

Domnul consilier local BURLACU Mihai – preşedinte de şedinţă propune 
consilierilor trecerea la următorul punct din ordinea de zi: “Proiect de hotărâre 
nr. 2773/19.10.2021 privind aprobarea Cererii de finanțare, Devizului general 
estimativ și Indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiție: 
„Modernizare drumuri de interes local în Comuna Lozna, județul Botoșani” şi 
invită pe domnul LOZNEANU Viorel – Primarul Comunei pentru a prezenta 
proiectul de hotărâre, ca iniţiator. 
 Ia cuvântul dl. consilier local BURLACU Mihai – preşedinte de şedinţă care 
solicită Preşedinţilor de Comisii prezentarea rapoartelor de avizare la proiectul de 
hotărâre susmenţionat. 

Ia cuvântul domnul consilier local GULEAC Liviu – George, preşedintele 
Comisiei pentru învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială,  culte, 
activităţi social – culturale, sportive, tineret care prezintă raportul de avizare a 
comisiei. 
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Ia cuvântul domnul consilier local BURLACU Laurenţiu, preşedintele 
Comisiei pentru activităţi economice, buget, finanţe, agricultură, protecţia 
mediului şi turism care prezintă raportul de avizare a comisiei. 

Ia cuvântul doamna consilier local STRĂTEANU Angela, preşedinta 
Comisiei pentru administraţia publică, amenajarea teritoriului şi urbanism, 
administrarea domeniului public şi privat al Comunei, juridică şi de disciplină 
care prezintă raportul de avizare a comisiei. 

Domnul consilier local BURLACU Mihai – preşedinte de şedinţă solicită 
consilierilor locali însrierea la cuvânt pentru dezbaterera proiectului de hotărâre. 

Nefiind solicitări de luări de cuvânt se supune la vot Consiliului Local 
Hotărârea nr. 36/29.10.2021 privind aprobarea Cererii de finanțare, 
Devizului general estimativ și Indicatorii tehnico - economici pentru 
obiectivul de investiție: „Modernizare drumuri de interes local în 
Comuna Lozna, județul Botoșani„. 

 Cine este pentru? 

 Cine este împotrivă? 

 Cine se abţine? 

Cu 11 voturi „pentru” din cei 11 consilieri prezenţi a fost aprobată hotărârea 
sus menţionată. 

Domnul consilier local BURLACU Mihai – preşedinte de şedinţă propune 
consilierilor trecerea la următorul punct din ordinea de zi:  “Diverse” şi invită 
consilieri la luări de cuvânt. 

Ia cuvântul dl. consilier local FURTUNĂ Gelu care solicită a I se preciza 
motivul pentru care reprezentantul Ocolului Silvic Dorohoi nu dorește să marce 
material lemnos pentru cetățenii care utilizează pădurea și nu sunt proprietary.Ia 
cuvântul domnul LOZNEANU Viorel – Primarul Comunei care precizează că s-a 
solicitat un punct de vedere cu privire la acest aspect de la Instituția Prefectului și 
Regia Națională a Pădurilor. 

Nemaifiind solictări de luări de cuvânt, domnul consilier local BURLACU 
Mihai – preşedinte de şedinţă declară şedinţa închisă. 
 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces – verbal. 

 

                  Preşedinte de şedinţă,                              Secretar General Comună, 

                        Consilier local,                                MURĂREANU Ştefan - Ciprian  

                     BURLACU Mihai 
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