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Nr. 2362 din 31 August 2022 

 
PROCES – VERBAL 

încheiat astăzi 31 August 2022 în cadrul şedinţei ordinare a 

Consiliului Local  al Comunei Lozna, judeţul Botoşani 

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

60/24.08.2022 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 Comunei Lozna, județul Botoșani, 

 şi cei 11 consilieri locali. 
Ia cuvântul dl. consilier local GULEAC Liviu - George – 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 August 2022, 

orele 900 şi prezintă proiectul ordinii de zi: 

1. Aprobarea procesului – verbal nr. 2085/29.07.2022 încheiat în cadrul 
şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Lozna din data de 29 Iulie 
2022; 

2. Întrebări, interpelări și răspunsuri; 
3. Proiect de hotărâre nr. 2290/23.08.2022 privind aprobarea angajării unui 

asistent personal pentru persoană cu handicap grav; 
4. Diverse.  
Ia cuvântul dl. consilier local GULEAC Liviu - George – 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 31.08.2022. 
 Ia cuvântul domnul consilier local GULEAC Liviu - George – 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. 
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2085/29.07.2022 încheiat în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei 

Lozna din data de 29 Iulie 2022„ şi invită pe Secretarul General al Comunei pentru a da 

citire procesului verbal. 

 Ia cuvântul dl. consilier local GULEAC Liviu - George – preşedinte de şedinţă, 
care solicit consilierilor locali să intervină dacă sunt omisiuni în vederea completării 
procesului – verbal. 
 Nefiind solicitări, dl. consilier local GULEAC Liviu - George – 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 GULEAC Liviu - George – preşedinte de şedinţă propune 
consilierilor trecerea la următorul punct din ordinea de zi: “Întrebări, interpelări și 
răspunsuri“. 
 Nefiind formulată nicio întrebare/interpelare se trece la următorul punct din 
ordinea de zi: “Proiect de hotărâre nr. 2290/23.08.2022 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 GULEAC Liviu - George – 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 GULEAC Liviu - George – 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. 26/31.08.2022 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 GULEAC Liviu - George – preşedinte de şedinţă propune 
consilierilor trecerea la următorul punct din ordinea de zi: “Diverse” şi invită consilieri 
la luări de cuvânt. 

Ia cuvântul domnul consilier local BURLACU Valerică care dorește să I se 
precizeze modalitatea de marcare a ametrialului lemnos în situația când deținătorii nu 
au dezbătut succesiunea. 

Ia cuvântul domnul LOZNEANU Viorel – Primarul Comunei care precizează că a 
purta discuții cu senatorii și deputații P.S.D. și se încearcă găsirea unei derogări de la 
legislație pentru soluționarea acestei probleme. 

Ia cuvântul domnul consilier local BURLACU Valerică care precizează că 
rigolelele de pe str. Culturii sunt mai sus decât acostamentul drumului și apa nu mai 
pătrunde în acestea. 

Ia cuvântul domnul consilier local BURLACU Mihai – Viceprimarul Comunei 
care precizează că se va pune piatră. 

Ia cuvântul domnul consilier local BURLACU Laurențiu care solicită a i se preciza 
care este stadiul implementării obiectivului de investiții: „Eficientizarea sistemului de 
iluminat public din Comuna Lozna, județul Botoșani” depus prin Agenția Fondului 
pentru Mediu. 

Ia cuvântul domnul LOZNEANU Viorel – Primarul Comunei care precizează că 
acest proiect este în analiză la A.F.M.. 

Ia cuvântul domnul consilier local BURLACU Laurențiu care solicit modificarea 
orelor de funcționare a iluminatului public. 

Nemaifiind solictări de luări de cuvânt, domnul consilier local GULEAC Liviu - 
George – 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  

                GULEAC Liviu - George 
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