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Nr. 640 din 25 Februarie 2022 

 
PROCES - VERBAL 

încheiat astăzi 25 Februarie 2022 în cadrul şedinţei ordinare a 
Consiliului Local  al Comunei Lozna, judeţul Botoşani 

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

17/17.02.2022 şi are loc în sala de şedinţe din sediul Primăriei Comunei Lozna. 
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 DUMITRAȘ Laurențiu – preşedinte de 

şedinţă care dă citire Dispoziţiei Primarului Comunei privind convocarea 

Consiliului Local al Comunei Lozna, judeţul Botoşani în şedinţă ordinară în ziua 

de Vineri – 25 Februarie 2022, orele 900 şi prezintă proiectul ordinii de zi: 

1. Aprobarea procesului – verbal nr. 277/28.01.2022 încheiat în cadrul 
şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Lozna din data de 28 
Ianuarie 2022; 

2. Întrebări, interpelări și răspunsuri; 
3. Proiect de hotărâre nr. 305/31.01.2022 privind aprobarea Actului 

adițional nr.1 la Acordul financiar  privind modul de gestionare a plăților 
în cadrul Proiectului ,,Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în 
Județul Botoșani,  zona 1 Dorohoi nr. 922/13.07.2017 și a 
Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de 
salubrizare din județul Botoșani, actualizat; 

4. Proiect de hotărâre nr. 308/31.01.2022 privind aprobarea achiziţionării 
serviciului de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică în dosarul 
nr. 276/222/2022 sau orice dosar care derivă din dosarul menţionat, 
înregistrat pe rolul Judecătoriei Dorohoi, judeţul Botoşani; 

5. Proiect de hotărâre nr. 365/04.02.2022 privind aprobarea iniţierii 
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demersurilor de actualizare a Planului Urbanistic General al Comunei 
Lozna și a Regulamentului Local de Urbanism; 

6. Proiect de hotărâre nr. 403/08.02.2022 privind aprobarea angajării 
unui asistent personal pentru persoană cu handicap grav; 

7. Proiect de hotărâre nr. 535/16.02.2022 privind aprobarea angajării unui 
asistent personal pentru persoană cu handicap grav; 

8. Proiect de hotărâre nr. 545/16.02.2022 privind aprobarea Planului de 
Analiza si Acoperire a Riscurilor pe teritoriul administrativ al Comunei 
Lozna, judeţul Botoşani pentru anul 2022; 

9. Diverse.  
Ia cuvântul dl. consilier local DUMITRAȘ Laurențiu – 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 25.02.2022. 
 Domnul consilier local DUMITRAȘ Laurențiu – preşedinte de şedinţă 
propune consilierilor trecerea la următorul punct din ordinea de zi: “Întrebări, 
interpelări și răspunsuri“. 
 Nefiind formulate nicio întrebare/interpelare se trece la următorul punct 
din ordinea de zi: “Proiect de hotărâre nr. 305/31.01.2022 privind aprobarea 
Actului adițional nr.1 la Acordul financiar  privind modul de gestionare a plăților 
în cadrul Proiectului ,,Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul 
Botoșani,  zona 1 Dorohoi nr. 922/13.07.2017 și a Regulamentului de organizare 
și funcționare a serviciului public de salubrizare din județul Botoșani, actualizat“ 
şi invită pe domnul LOZNEANU Viorel – Primarul Comunei pentru a prezenta 
proiectul de hotărâre, ca iniţiator. 
 Ia cuvântul dl. consilier local DUMITRAȘ Laurențiu – 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 

mailto:primaria_lozna@yahoo.com


 ROMÂNIA 
JUDEŢUL BOTOŞANI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LOZNA 
Sediul: sat Lozna, str. Principală, nr. 95, comuna Lozna, judeţul Botoşani 

Date contact: C.Î.F. – 15676389, telefon/fax: +40231626280, +40231626481 
email: primaria_lozna@yahoo.com, web: loznabotosani.ro 

 

 

 

 

 
 

 
 

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 DUMITRAȘ Laurențiu – 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. 5/25.02.2022 privind aprobarea Actului adițional nr.1 
la Acordul financiar  privind modul de gestionare a plăților în cadrul 
Proiectului ,,Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul 
Botoșani,  zona 1 Dorohoi nr. 922/13.07.2017 și a Regulamentului de 
organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare din 
județul Botoșani, actualizat. 

 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 DUMITRAȘ Laurențiu – preşedinte de şedinţă 
propune consilierilor trecerea la următorul punct din ordinea de zi: “Proiect de 
hotărâre nr. 308/31.01.2022 privind aprobarea achiziţionării serviciului de 
consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică în dosarul nr. 276/222/2022 sau 
orice dosar care derivă din dosarul menţionat, înregistrat pe rolul Judecătoriei 
Dorohoi, judeţul Botoşani” şi invită pe domnul LOZNEANU Viorel – Primarul 
Comunei pentru a prezenta proiectul de hotărâre, ca iniţiator. 
 Ia cuvântul dl. consilier local DUMITRAȘ Laurențiu – 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 
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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 DUMITRAȘ Laurențiu – 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. 6/25.02.2022 privind aprobarea achiziţionării 
serviciului de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică în 
dosarul nr. 276/222/2022 sau orice dosar care derivă din dosarul 
menţionat, înregistrat pe rolul Judecătoriei Dorohoi, 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 DUMITRAȘ Laurențiu – preşedinte de şedinţă 
propune consilierilor trecerea la următorul punct din ordinea de zi: “Proiect de 
hotărâre nr. 365/04.02.2022 privind aprobarea iniţierii demersurilor de 
actualizare a Planului Urbanistic General al Comunei Lozna și a Regulamentului 
Local de Urbanism” şi invită pe domnul LOZNEANU Viorel – Primarul Comunei 
pentru a prezenta proiectul de hotărâre, ca iniţiator. 
 Ia cuvântul dl. consilier local DUMITRAȘ Laurențiu – 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. 
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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 DUMITRAȘ Laurențiu – preşedinte de şedinţă 
solicită consilierilor locali propuneri de consilieri.  

Nefiind solicitări de luări de cuvânt se supune la vot Consiliului Local 
Hotărârea nr. 7/25.02.2022 privind aprobarea iniţierii demersurilor 
de actualizare a Planului Urbanistic General al Comunei Lozna și a 
Regulamentului Local de Urbanism. 

 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 DUMITRAȘ Laurențiu – preşedinte de şedinţă 
propune consilierilor trecerea la următorul punct din ordinea de zi: “Proiect de 
hotărâre nr. 403/08.02.2022 privind aprobarea angajării unui asistent personal 
pentru persoană cu handicap grav” şi invită pe domnul LOZNEANU Viorel – 
Primarul Comunei pentru a prezenta proiectul de hotărâre, ca iniţiator. 
 Ia cuvântul dl. consilier local DUMITRAȘ Laurențiu – 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 DUMITRAȘ Laurențiu – preşedinte de şedinţă 
solicită consilierilor locali însrierea la cuvânt pentru dezbaterera proiectului de 
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hotărâre. 
Nefiind solicitări de luări de cuvânt se supune la vot Consiliului Local 

Hotărârea nr. 8/25.02.2022 privind aprobarea angajării unui asistent 
personal pentru persoană cu handicap grav. 

 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 DUMITRAȘ Laurențiu – preşedinte de şedinţă 
propune consilierilor trecerea la următorul punct din ordinea de zi: “Proiect de 
hotărâre nr. 535/16.02.2022 privind aprobarea angajării unui asistent personal 
pentru persoană cu handicap grav” şi invită pe domnul LOZNEANU Viorel – 
Primarul Comunei pentru a prezenta proiectul de hotărâre, ca iniţiator. 
 Ia cuvântul dl. consilier local DUMITRAȘ Laurențiu – 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 DUMITRAȘ Laurențiu – 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. 9/25.02.2022 privind aprobarea angajării unui asistent 
personal pentru persoană cu handicap grav. 

 Cine este pentru? 

 Cine este împotrivă? 
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 Cine se abţine? 

Cu 11 voturi „pentru” din cei 11 consilieri prezenţi a fost aprobată hotărârea 
sus menţionată. 
 Domnul consilier local DUMITRAȘ Laurențiu – preşedinte de şedinţă 
propune consilierilor trecerea la următorul punct din ordinea de zi: “Proiect de 
hotărâre nr. 545/16.02.2022 privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a 
Riscurilor pe teritoriul administrativ al Comunei Lozna, judeţul Botoşani pentru 
anul 2022” şi invită pe domnul LOZNEANU Viorel – Primarul Comunei pentru a 
prezenta proiectul de hotărâre, ca iniţiator. 
 Ia cuvântul dl. consilier local DUMITRAȘ Laurențiu – 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 DUMITRAȘ Laurențiu – 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. 10/25.02.2022 privind aprobarea Planului de Analiza si 
Acoperire a Riscurilor pe teritoriul administrativ al Comunei Lozna, 
judeţul Botoşani pentru anul 2022. 

 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 DUMITRAȘ Laurențiu – preşedinte de şedinţă 
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propune consilierilor trecerea la următorul punct din ordinea de zi: “Diverse” şi 
invită consilieri la luări de cuvânt. 

Ia cuvîntul domnul consilier local GULEAC Liviu – George care precizează 
că la Școala gimnazială Străteni, grupul sanitar din curtea școlii este degradat și 
solicită reabilitarea acestuia sau demolarea lui. 

Ia cuvîntul domnul consilier local BURLACU Valerică care solicită 
efectuarea demersurilor legale în ceea ce privește posibilitatea marcării 
materialului lemnos din proprietatea privată a cetățenilor din comună care nu au 
dezbătută succesiunea. 

De asemenea dumnealui solicită, datorită evenimentului petrecut în satul 
Horlăceni, comuna Șendriceni, ca, casieria unității să fie dotată cu grătii. 

Ia cuvântul domnul LOZNEANU Viorel, Primarul comunei care precizează 
că s-au făcut nenumărate adrese către instituțiile statului cu privire la 
posibilitatea marcării materialului lemnos de către cetățeni și în toate 
răspunsurile acestor instituții se recomandă dezbaterea obligatorie a succesiunii. 

Cu privire la montarea gratiilor la casieria instituției, dumnealui precizează 
că, casiera este permanent însoțită de două college și nu necesită momentan 
montarea acestor grătii. 

Ia cuvântul domnul consilier local BURLACU Laurențiu care solicită să se 
facă o adresă oficială la Agenția Județeană pentru Protecția Mediului Botoșani în 
scopul de a ne comunica procedura de colectare și depozitare a azbocimentului 
rezultat din demolarea construcțiilor. 

Ia cuvîntul domnul consilier local GULEAC Liviu – George care solicit a i se 
comunica dacă este stabilit vreun amplasament pentru montarea bazinelor 
necesare realizării investiției de alimentare cu apă a comunei. 

Ia cuvîntul domnul LOZNEANU Viorel, Primarul comunei care precizează 
că s-a propus de către proiectantul investiției două amplasamente pentru 
realizarea acestui obiectiv, urmând să fie ales unul din acesta. 

Nemaifiind solictări de luări de cuvânt, domnul consilier local DUMITRAȘ 
Laurențiu – 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  

              DUMITRAȘ Laurențiu 
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