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Nr. 2180 din 27 August 2021 

 
PROCES - VERBAL 

încheiat astăzi 27 August 2021 în cadrul şedinţei ordinare a 
Consiliului Local  al Comunei Lozna, judeţul Botoşani 

 
 

Şedinţa ordinară a fost  convocată de Primarul Comunei prin Dispoziţia nr. 
77/20.08.2021 şi are loc în sala de spectacol din sediul Căminului Cultural Lozna, 
judeţul Botoşani. 

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; 

 dl. ADĂSCĂLIȚEI Constantin – medic uman, 

 dl. TURIN Constantin – cetățean din comună, 

 dna. HANGAN Angela– cetățean din comună, 

 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 Vineri – 27 

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

1. Aprobarea procesului – verbal nr. 1928/30.07.2021 încheiat în cadrul 
şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Lozna din data de 30 
Iulie 2021; 

2. Proiect de hotărâre nr. 1951/02.08.2021 privind aprobarea contului de 
încheiere a exerciţiului bugetar  pentru trimestrul II, anul 2021; 

3. Proiect de hotărâre nr. 2088/18.08.2021 privind rectificarea bugetului 
de venituri și cheltuieli al Comunei Lozna, județul Botoșani; 

4. Proiect de hotărâre nr. 2050/13.08.2021 privind acordarea mandatului 
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special reprezentantului UAT - Comuna Lozna în AGA ADI ,,Ecoproces’’  
în vederea aprobării Actului adițional nr. 8 la Contractul de delegare a 
gestiunii ,,Concesionarea serviciului public de colectare şi transport a 
deşeurilor municipale solide în judeţul Botoşani” – zona 1 Dorohoi nr. 
892/04.07.2017; 

5. 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 27.08.2021. 

Ia cuvântul domnul LOZNEANU Viorel – Primarul Comunei care solicită 
suplimentarea ordinii de zi a ședinței prin introducerea Proiectului de 
hotărârenr. 2059/17.08.2021 privind suspendarea temporară a nivelului Primar 
pentru structura „Școala gimnazială nr. 2 Străteni„ pentru anul şcolar 2021 – 
2022. 

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

supune la vot suplimentarea Proiectului ordinii de zi prin introducerea 

Proiectului de hotărâre sus precizat. 

 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 27.08.2021 cu 
suplimentarea solicitată de Primarul Comunei. 

Ia cuvântul domnul cuvântul dl. consilier local BURLACU Mihai – 
preşedinte de şedinţă care precizează că în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 
21/2021 privind aprobarea Procedurii de participare a cetăţenilor la procesul 
deliberativ al Consiliului Local al Comunei Lozna, județul Botoșani, la Secretarul 
General al Comunei s-au înregistrat trei cereri din partea unor cetățeni din 
comună care sunt prezenți în cadrul ședinței dar numai una îndeplinind cerințele 
impuse de H.C.L. nr. 21/2021, motiv pentru care la punctul „Diverse„ din ordinea 
de zi i se va da cuvântul domnului ADĂSCĂLIȚEI Constantin pentru a prezenta 
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solicitarea dumnealui. 
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. 1928 din 30 Iulie 2021 încheiat în cadrul şedinţei ordinare 

a Consiliului Local al Comunei Lozna din data de 30 Iulie 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. 

Domnul consilier local BURLACU Mihai – preşedinte de şedinţă propune 
consilierilor trecerea la următorul punct din ordinea de zi: “Proiect de hotărâre 
nr. 1951/02.08.2021 privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului 
bugetar  pentru trimestrul II, 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, 
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 dl. consilier local BURLACU Laurențiu care solicit a i se preciza 
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motivul pentru care sumele încasate ca impozit pentru teren au fost cumulate 
pentru persoanele fizice cu persoanele juridice. 

Ia cuvântul dna. LAZĂR Verginia – Consilier superior în cadrul Aparatului 
de specialitate al Primarului care precizează că impozitul pe teren plătit de 
persoanele juridice au fost cumulate cu impozitul pe teren pentru persoanele 
fizice deoarece la nivelul comunei sunt foarte puține societăți comerciale ce au 
teren agricol pe raza comunei. 

Ia cuvântul dl. consilier local GULEAC Liviu – George care solicit 
achiziționare plaselor de protecție pentru terenurile de sport de pe raza comunei. 

Nemaifiind solicitări de luări de cuvânt se supune la vot Consiliului Local 
Hotărârea nr. 22/27.08.2021 privind aprobarea contului de încheiere a 

exerciţiului bugetar  pentru trimestrul II, 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. 2088/18.08.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al 
Comunei 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. 

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

Ia cuvântul dl. consilier local BURLACU Laurențiu care solicit a i se 
comunica care este suma finală ce a fost alocată pentru reparația sediului 
Primăriei. 

Ia cuvântul dna. LAZĂR Verginia – Consilier superior în cadrul Aparatului 
de specialitate al Primarului care precizează că suma alocată inițial a fost de 
50.000 lei dar devizul general pentru această lucrare este de 98.189,38 lei. 

Ia cuvântul dl. LOZNEANU Viorel – Primarul Comunei care precizează că 
s-au solicitat oferte de preț pentru amenajarea fântânii arteziene, înlocuirea 
iluminatului și refacera sistemului de irigații din parc iar cea mai mică sumă 
ofertată a fost de 140000 lei. 

Nemaifiind solicitări de luări de cuvânt se supune la vot Consiliului Local 
Hotărârea nr. 23/27.08.2021 privind rectificarea bugetului de 
venituri și cheltuieli al Comunei 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. 2050/13.08.2021 privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT 
- Comuna Lozna în AGA ADI ,,Ecoproces’’  în vederea aprobării Actului adițional 
nr. 8 la Contractul de delegare a gestiunii ,,Concesionarea serviciului public de 
colectare şi transport a deşeurilor municipale solide în judeţul Botoşani” – zona 
1 Dorohoi nr. 892/04.07.2017” 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 
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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 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. 24/27.08.2021 privind acordarea mandatului special 
reprezentantului UAT - Comuna Lozna în AGA ADI ,,Ecoproces’’  în 
vederea aprobării Actului adițional nr. 8 la Contractul de delegare a 
gestiunii ,,Concesionarea serviciului public de colectare şi transport 
a deşeurilor municipale solide în judeţul Botoşani” – zona 1 Dorohoi 
nr. 892/04.07.2017. 

 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. 2059/17.08.2021 privind suspendarea temporară a nivelului Primar pentru 
structura „Școala gimnazială nr. 2 Străteni„ pentru anul şcolar 2021 – 2022” 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. 
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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 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. 25/27.08.2021 privind suspendarea temporară a 
nivelului Primar pentru structura „Școala gimnazială nr. 2 Străteni„ 
pentru anul şcolar 2021 – 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 BURLACU Mihai – preşedinte de şedinţă propune 
consilierilor trecerea la următorul punct din ordinea de zi: “Diverse” şi invită pe 
domnul ADĂSCĂLIȚEI Constantin pentru a prezenta motivul prezenței 
dumnealui în cadrul ședinței. 

Ia cuvântul domnul ADĂSCĂLIȚEI Constantin care precizează că merită să 
achiziționeze terenul pentru care a făcut solicitarea către Consiliul local deoarece 
aceste suprafețe de teren au aparținut Dispensarului comunei. Dumnealui mai 
precizează că este nemulțumit de modul cum a fost tratat de către consilierii 
locali și că nu se aștepta ca solicitarea dumnealui să nu fie soluționată favorabil. 

Dumnealui precizează că terenul pentru care solicită să fie vândut este o 
asigurare, o pensie pentru dumnealui în condițiile în care va înstrăina cabinetul 
medical. 

Ia cuvântul domnul MURĂREANU Ștefan – Ciprian – Secretarul General al 
Comunei care precizează că terenurile nu pot fi vândute deoarece fac parte din 
domeniul public al Comunei iar acestea pot fi doar concesionate. 

Ia cuvântul domnul consilier local BURLACU Laurențiu care precizează 
modalitatea prin care s-a vândut cabinetul medical, precizează faptul că de la 
data vânzării și până în prezent nu a fost formulată vreo solicitare din partea 
domnului ADĂSCĂLIȚEI Constantin cu privire la dorința dumnealui de a 
cumpăra aceste terenuri. 

Mai precizează că atitudinea domnului ADĂSCĂLIȚEI Constantin a fost 
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defăimătoare, că a pus în principal interesul propriu defăimând imaginea 
Consilierilor locali prin postările pe o rețea de socializare. 

De asemenea precizează că acesta nu l-a considerat nesimțit atât pe Primar 
cât și pe Secretarul General atunci când Consiliul local i-a amenajat parcarea din 
fața cabinetului medical sau când i s-a tras apa sau când s-a vândut cabinetul cu 
prețul de aproximativ 3800 euro. 

S-a mai precizat că dl. ADĂSCĂLIȚEI Constantin duce intenționat în eroare 
consilierii locali cât și pe cetățenii din comună, neprecizând în solicitarea 
dumnealui motivul pentru care vrea să achiziționeze aceste terenuri. 

Ia cuvântul dl. ADĂSCĂLIȚEI Constantin care precizează că prin 
achiziționarea acestor terenuri dorește modernizarea cabinetului medical. 

Ia cuvântul dl. consilier local BURLACU Laurențiu care precizează că nu 
există nicio legătură între vânzarea terenurilor și modernizarea cabinetului 
medical. 

Ia cuvântul domnul MURĂREANU Ștefan – Ciprian – Secretarul General al 
Comunei care precizează că singura soluție pentru soluționarea acestei divergențe 
este efectuarea unui schimb de teren. 

Ia cuvântul dna. consilier local BOICU Laura care solicit a i se comunica 
data de la care încept lucrările de modernizare a Căminului Cultural din satul 
Lozna. 

Ia cuvântul dl. LOZNEANU Viorel care precizează că începând cu data de 
01.09.2021, antreprenorul are ordin de începere a lucrărilor. 

Ia cuvântul dna. consilier local STRĂTEANU angela care solicit 
decolmatarea țanțurilor de la familia POMÂRLEANU. 

Ia cuvântul dl. LOZNEANU Viorel care precizează că dorește să se depună 
un proiect finanțat prin A.F.M. pentru modernizarea iluminatului în toată 
comuna. 

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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