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Nr. 3881 din 24 Decembrie 2021 

 
PROCES - VERBAL 

încheiat astăzi 24 Decembrie 2021 în cadrul şedinţei ordinare a 
Consiliului Local  al Comunei Lozna, judeţul Botoşani 

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

110/17.12.2021 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 BURLACU Valerică – 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 – 

24 Decembrie 2021, orele 900 şi prezintă proiectul ordinii de zi: 

1. Aprobarea procesului – verbal nr. 3623/26.11.2021 încheiat în cadrul 
şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Lozna din data de 26 
Noiembrie 2021; 

2. Aprobarea procesului – verbal nr. 3719/08.12.2021 încheiat în cadrul 
şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Comunei Lozna din data de 
8 Decembrie 2021; 

3. Întrebări, interpelări și răspunsuri; 
4. Proiect de hotărâre nr. 3608/25.11.2021 privind aprobarea Planului 

lunar de lucrări/acţiuni de interes local ce vor fi desfăşurate în anul 2022 
de către beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în Comuna Lozna, 
judeţul Botoşani; 

5. Proiect de hotărâre nr. 3791/14.12.2021 privind rectificarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli al Comunei Lozna, judeţul Botoşani pentru 
trimestrul IV, anul 2021; 
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6. Diverse.  
Ia cuvântul dl. consilier local BURLACU Valerică – 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 24.12.2021.  

Ia cuvântul domnul LOZNEANU Viorel – Primarul Comunei care solicită 

suplimentarea ordinii de zi a ședinței prin introducerea Proiectului de hotărâre 

nr. 3209/17.11.2021 privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat  de pe raza teritorială a Comunei Lozna, judeţul Botoşani 

pentru anul şcolar 2022 - 2023. 

Ia cuvântul dl. consilier local BURLACU Valerică – 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 24.12.2021 cu 
suplimentarea solicitată de Primarul Comunei. 

Ia cuvântul dl. consilier local BURLACU Valerică – preşedinte de şedinţă 

care invită consilierii să formuleze interpelări/întrebări. 

Ia cuvântul domnul consilier local BURLACU Laurențiu care solicit a i se 

preciza motivul pentru care la sfârșitul anului, iluminatul ornamental din 

Comună este așa „sărăcăcios„. 

Ia cuvântul domnul LOZNEANU Viorel – Primarul comunei care precizează 

că iluminatul ornamental de pe raza comunei a fost la fel ca în anii precedenți și 

că achiziționarea ghirlandelor etc ar fi costat bugetul comunei aproximativ 

30.000 lei. 

Nefiind interpelări se trece la primul punct din ordinea de zi: “Aprobarea 
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procesului – verbal nr. 3623/26.11.2021 încheiat în cadrul şedinţei ordinare a 

Consiliului Local al Comunei Lozna din data de 26 Noiembrie 2021” şi invită pe 

Secretarul General al Comunei pentru a da citire procesului verbal. 

 Ia cuvântul dl. consilier local BURLACU Valerică – preşedinte de şedinţă, 
care solicit consilierilor locali să intervină dacă sunt omisiuni în vederea 
completării procesului – verbal. 
 Nefiind solicitări dl. consilier local BURLACU Valerică – 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 Valerică – preşedinte de şedinţă propune 

consilierilor trecerea la următorul punct din ordinea de zi: “Aprobarea procesului 

– verbal nr. 3719/08.12.2021 încheiat în cadrul şedinţei extraordinare a 

Consiliului Local al Comunei Lozna din data de 8 Decembrie 2021„ şi invită pe 

Secretarul General al Comunei pentru a da citire procesului verbal. 

 Ia cuvântul dl. consilier local BURLACU Valerică – preşedinte de şedinţă, 
care solicit consilierilor locali să intervină dacă sunt omisiuni în vederea 
completării procesului – verbal. 
 Nefiind solicitări dl. consilier local BURLACU Valerică – 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 Valerică – preşedinte de şedinţă propune 
consilierilor trecerea la următorul punct din ordinea de zi: „Proiect de hotărâre 
nr. 3608/25.11.2021 privind aprobarea Planului lunar de lucrări/acţiuni de 
interes local ce vor fi desfăşurate în anul 2022 de către beneficiarii Legii nr. 
416/2001 privind venitul minim garantat, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 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 Valerică – 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 Valerică – 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. 42/24.12.2021 privind aprobarea Planului lunar de 
lucrări/acţiuni de interes local ce vor fi desfăşurate în anul 2022 de 
către beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 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 Valerică – preşedinte de şedinţă propune 
consilierilor trecerea la următorul punct din ordinea de zi: “Proiect de hotărâre 
nr. 3791/14.12.2021 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Comunei Lozna, judeţul Botoşani pentru trimestrul IV, anul 2021” şi invită pe 
domnul LOZNEANU Viorel – Primarul Comunei pentru a prezenta proiectul de 
hotărâre, ca iniţiator. 
 Ia cuvântul dl. consilier local BURLACU Valerică – 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 Valerică – 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. 43/24.12.2021 privind rectificarea bugetului de venituri 
şi cheltuieli al Comunei Lozna, judeţul Botoşani pentru trimestrul IV, 
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 Valerică – preşedinte de şedinţă propune 
consilierilor trecerea la următorul punct din ordinea de zi: “Proiect de hotărâre 
nr. 3209/17.11.2021 privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat  de pe raza teritorială a Comunei Lozna, judeţul Botoşani 
pentru anul şcolar 2022 - 2023” şi invită pe domnul LOZNEANU Viorel – 
Primarul Comunei pentru a prezenta proiectul de hotărâre, ca iniţiator. 
 Ia cuvântul dl. consilier local BURLACU Valerică – 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 BURLACU Valerică – 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. 44/24.12.2021 privind aprobarea reţelei şcolare a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat  de pe raza teritorială 
a Comunei Lozna, judeţul Botoşani pentru anul şcolar 2022 - 2023. 

 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 Valerică – 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 PINTILEI Cătălin solicit a se face demersuri la 
instituțiile statului cu privire la refuzul reprezentanților Ocolului Silvic Dorohoi 
de a marca material lemnos cetățenilor. 

Ia cuvântul domnul LOZNEANU Viorel – Primarul Comunei care 
precizează că s-au făcut adrese oficiale la Instituția Prefectului, județul Botoșani, 
Avocatul Poporului, Guvernul României, ROMSILVA și în toate răspunsurile 
primite de la aceste instituții se solicită să se dezbată succesiunea, acolo unde este 
cazul, în caz contrar reprezentații Ocolului Silvic Dorohoi nu va marca materialul 
lemnos. 

Ia cuvântul dl. consilier local GULEAC Liviu – George care solicit a i se 
preciza dacă au fost înștiințate societățile comerciale de pe raza comunei cu 
privire la grupurile sanitare. 

Ia cuvântul domnul LOZNEANU Viorel – Primarul Comunei care 
precizează că se va formula o adresă în vederea înștiințării societăților comerciale 
despre acesta obligație. 

Ia cuvântul dl. consilier local GULEAC Liviu – George care solicit a I se 
preciza dacă la sfârșitul anului se vor organiza parada portului. 

Ia cuvântul domnul LOZNEANU Viorel – Primarul Comunei care 
precizează că la nivelul Primăriei nu s-au înregistrat solicitări de participare la 
aceste manifestații, motiv pentru care nu se vor desfășura aceste manifestații în 
acest an. 
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Ia cuvântul domnul LOZNEANU Viorel – Primarul Comunei care 
mulţumeşte consilierilor locali pentru sprijinul acordat în vederea îndeplinirii 
mandatului. De asemenea dumenealui urează tuturor participanţilor urările de 
sfârşit de an. 

Nemaifiind solictări de luări de cuvânt, domnul consilier local BURLACU 
Valerică – 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 Valerică 
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