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Nr. 1007 din 31 Martie 2022 

 
 

 

PROCES – VERBAL 
încheiat astăzi 31 Martie 2022 în cadrul şedinţei ordinare a 

Consiliului Local  al Comunei Lozna, judeţul Botoşani 

 
 

Şedinţa ordinară a fost  convocată de Primarul Comunei prin Dispoziţia nr. 
26/23.03.2022 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; 

 domnișoara BACIU Ana – Maria – Director al Școlii gimnaziale 
„Gheorghe Popovici” Lozna 

 şi cei 11 consilieri locali. 
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 Joi – 31 Martie 2022, orele 900 şi prezintă proiectul ordinii de zi: 

1. Aprobarea procesului – verbal nr. 640/25.02.2022 încheiat în cadrul 
şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Lozna din data de 25 
Februarie 2022; 

2. Întrebări, interpelări și răspunsuri; 
3. Proiect de hotărâre nr. 655/25.02.2022 privind aprobarea contului de 

încheiere a exerciţiului bugetar pentru anul 2021; 
4. Proiect de hotărâre nr. 698/02.03.2022 privind aprobarea cuantumului 

şi a numărului burselor ce vor fi acordate elevilor din Şcoala gimnazială 
„Gheorghe Popovici” Lozna pentru semestrul II al anului şcolar 2021 – 
2022; 
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5. Proiect de hotărâre nr. 704/02.03.2022 privind rectificarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli al Comunei Lozna, judeţul Botoşani pentru 
trimestrul IV, anul anul 2022; 

6. Prezentarea adresei nr. 24109/02.03.2022 a Camerei de Conturi 
Botoșani; 

7. 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 31.03.2022. 
 Ia cuvântul domnul consilier local DUMITRAȘ Laurențiu – preşedinte de 
şedinţă care propune consilierilor locali începerea ședinței cu discutarea 
punctelor din ordinea de zi, în ordinea înscrierii acestora. 

 Primul punct de pe ordinea de zi „Aprobarea procesului – verbal nr. 

640/25.02.2022 încheiat în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

Comunei Lozna din data de 25 Februarie 2022„ şi invită pe Secretarul General al 

Comunei pentru a da citire procesului verbal. 

 Ia cuvântul dl. consilier local DUMITRAȘ Laurențiu – preşedinte de 
şedinţă, care solicit consilierilor locali să intervină dacă sunt omisiuni în vederea 
completării procesului – verbal. 
 Nefiind solicitări, dl. consilier local DUMITRAȘ Laurențiu – preşedinte de 
şedinţă, supune la vot procesul - verbal. 
 Cu 11 voturi „pentru” din cei 11 consilieri prezenţi a fost aprobat procesul 
verbal susmenţionat. 
 Domnul consilier local DUMITRAȘ Laurențiu – preşedinte de şedinţă 
propune consilierilor trecerea la următorul punct din ordinea de zi: “Întrebări, 
interpelări și răspunsuri“. 
 Ia cuvântul domnul consilier local BURLACU Laurențiu care solicit a i se 
preciza dacă s-a formulat vreo adresă către Agenția Județeană pentru Protecția 
Mediului Botoșani în scopul de a ne comunica procedura de colectare și 
depozitare a azbocimentului rezultat din demolarea construcțiilor. 
 Ia cuvântul domnul MURĂREANU Ștefan – Ciprian, având funcția de 
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Secretar General al Comunei care prezinta draftul adresei în vederea însușirii 
acesteia de către Consiliul local, urmând a fi comunicată Agenția Județeană 
pentru Protecția Mediului Botoșani . 
 Nemaifiind formulate nicio întrebare/interpelare se trece la următorul 
punct din ordinea de zi: “Proiect de hotărâre nr. 655/25.02.2022 privind 
aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pentru anul 2021 “ 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. 

Ia cuvântul domnul consilier local BURLACU Laurenţiu care solicit 
anumite clarificări la încasarea sumelor din impozitul pe clădiri și teren datorate 
de persoanele fizice motivate de faptul că sumele încasate sunt la jumatatea celor 
prognozate. 

Ia cuvântul doamna LAZĂR Verginia – consilier superior în cadrul 
Aparatului de specialitate al Primarului care precizează că la începutul acestui an, 
datorită încasării de către cetățenii comunei a ajutoarelor pentru încălzire s-au 
încasat și rămășițele din anul precedent. 

Nemaifiind solicitări de luări de cuvânt se supune la vot Consiliului Local 
Hotărârea nr. 11/31.03.2022 privind aprobarea contului de încheiere 
a exerciţiului bugetar pentru anul 2021. 
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 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. 698/02.03.2022 privind aprobarea cuantumului şi a numărului 
burselor ce vor fi acordate elevilor din Şcoala gimnazială „Gheorghe Popovici” 
Lozna pentru semestrul II al anului şcolar 2021 – 2022” şi invită pe domnul 
LOZNEANU Viorel – Primarul Comunei pentru a prezenta proiectul de hotărâre, 
ca iniţiator. 

Ia cuvântul domnul MURĂREANU Ştefan – Ciprian – Secretar General al 
al Comunei care precizează că doamna consilier local BOICU Laura nu poate 
participa la deliberare şi adoptarea hotărârii sus menționate, în cauză fiind 
incidente prevederile art. 228, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare. 

 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 
solicit domnișoarei BACIU Ana – Maria – Director al Școlii gimnaziale 
„Gheorghe Popovici” Lozna să precizeze criteriile și modalitatea de selectare a 
elevilor propuși a beneficia de aceste burse. 

Ia cuvântul domnișoara BACIU Ana – Maria – Director al Școlii gimnaziale 
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„Gheorghe Popovici” Lozna care precizează consilierilor locali că selectare a 
elevilor s-a efectuat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 5870/2021 
privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din 
învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările şi completările ulterioare. 

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. 12/31.03.2022 privind aprobarea cuantumului şi a 
numărului burselor ce vor fi acordate elevilor din Şcoala gimnazială 
„Gheorghe Popovici” Lozna pentru semestrul II al anului şcolar 2021 
– 2022. 

 Cine este pentru? 

 Cine este împotrivă? 

 Cine se abţine? 

Cu 10 voturi „pentru” din cei 10 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. 704/02.03.2022 privind rectificarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Comunei Lozna, judeţul Botoşani pentru trimestrul IV, anul 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 
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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. 13/31.03.2022 privind rectificarea bugetului de venituri 
şi cheltuieli al Comunei Lozna, judeţul Botoşani pentru trimestrul IV, 
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 
propune consilierilor trecerea la următorul punct din ordinea de zi: “Prezentarea 
adresei nr. 24109/02.03.2022 a Camerei de Conturi Botoșani”. 
 Ia cuvântul domnul LOZNEANU Viorel – Primarul Comunei care 
precizează că după primirea adresei s-au dus la îndeplinire toate măsurile 
dispuse de Camera de Conturi Botoșani. 

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

Ia cuvântul doamna consilier local AVĂTĂMĂNIȚEI Doina – Aurora care 
precizeză că la grupa mica de la Școala gimnazială Gheorghe Popovici Lozna a 
constatat că igienizarea sălii unde își desfășoară activitatea copii e deficitară. 

Ia cuvântul domnișoara BACIU Ana – Maria – Director al Școlii gimnaziale 
„Gheorghe Popovici” Lozna care precizează că va lua toate măsurile pentru 
remedierea acestei probleme. 

Ia cuvântul domnul consilier local BURLACU Laurențiu care solicită 
tualetarea tuturor străzilor din comună. 

Ia cuvântul domnul consilier local FURTUNĂ Gelu care precizează că s-au 
montat oglinzile rutiere solicitate. 

Ia cuvântul doamna consilier local BOICU Laura care solicit permiterea 
accesului copiilor în sala de sport în vederea desfășurării orelor de sport. 

Ia cuvântul domnul LOZNEANU Viorel – Primarul Comunei care solictă 
domnișoare BACIU Ana – Maria – Director al Școlii gimnaziale „Gheorghe 
Popovici” Lozna efectuarea demersurilor legale cu Inspectoratul județean Școlar 
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în vederea aprobării angajării unui administrator la sala de sport. În funcție de 
răspunsul la solicitare se va iniția un proiect de hotărâre cu privire la darea în 
administrare a sălii de sport Școlii gimnaziale „Gheorghe Popovici” Lozna. 

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 

 

mailto:primaria_lozna@yahoo.com

