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Nr. 1928 din 30 Iulie 2021 

 
PROCES - VERBAL 

încheiat astăzi 30 Iulie 2021 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului 
Local  al Comunei Lozna, judeţul Botoşani 

 
 

Şedinţa ordinară a fost  convocată de Primarul Comunei prin Dispoziţia nr. 
69/22.07.2021 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; 

 şi 10 consilieri locali, lipsă fiind domnul consilier local PINTILEI 
Cătălin. 

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 Laurenţiu – 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 – 

30 Iulie 2021, orele 900 şi prezintă proiectul ordinii de zi: 

1. Aprobarea procesului – verbal nr. 1673/30.06.2021 încheiat în cadrul şedinţei 
ordinare a Consiliului Local al Comunei Lozna din data de 30 Iunie 2021; 

2. Proiect de hotărâre nr. 1741/08.07.2021 privind alegerea Preşedintelui de 
şedinţă al Consiliului Local al Comunei Lozna, judeţul Botoşani; 

3. Proiect de hotărâre 1834/19 Iulie 2021 privind aprobarea Procedurii de 
participare a cetăţenilor la procesul deliberativ al Consiliului Local al Comunei 
Lozna, județul Botoșani; 

4. Raport privind activitatea desfăşurată de către asistenţii personali în 
Semestrul I al anului 2021 nr. 1674/30.06.2021; 

5. Informarea nr. 347123/28.06.2021 a Postului de Poliţie Lozna privind 
activitatea desfăşurată de către lucrătorii Postului în perioada trimestrului I 
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2021 privind menţinerea stării de ordine şi legalitate pe raza de competenţă; 
6. Diverse. 
Ia cuvântul dl. consilier local BURLACU Laurenţiu – preşedinte de şedinţă 

care supune la vot proiectul ordinii de zi. 

 Cine este pentru? 

 Cine este împotrivă? 

 Cine se abţine? 

Cu 10 voturi „pentru” din cei 10 consilieri locali prezenţi a fost aprobată 
ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 30.07.2021. 

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

invită consilierii la interpelări/întrebări. 

 Nefiind interpelări se trece la primul punct din ordinea de zi: “Aprobarea 
procesului – verbal nr. 1673/30.06.2021 încheiat în cadrul şedinţei ordinare a 
Consiliului Local al Comunei Lozna din data de 30 Iunie 2021;” şi invită pe Secretarul 
General al Comunei pentru a da citire procesului verbal. 
 Ia cuvântul dl. consilier local BURLACU Laurenţiu – preşedinte de şedinţă, 
care solicit consilierilor locali să intervină dacă sunt omisiuni în vederea 
completării procesului – verbal. 
 Ia cuvântul dl. consilier local BURLACU Laurenţiu – preşedinte de şedinţă, 
care supune spre aprobare veridicitatea menţiunilor din procesul – verbal. 
 Cu 10 voturi „pentru” din cei 10 consilieri prezenţi a fost aprobat procesul 
verbal susmenţionat. 

Domnul consilier local BURLACU Laurenţiu – preşedinte de şedinţă 
propune consilierilor trecerea la următorul punct din ordinea de zi: “Proiect de 
hotărâre nr. 1741/08.07.2021 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al 
Consiliului Local al Comunei 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 Laurenţiu – 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 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. 20/30.07.2021 privind alegerea Preşedintelui de 
şedinţă al Consiliului Local al Comunei Lozna, judeţul Botoşani. 

 Cine este pentru? 

 Cine este împotrivă? 

 Cine se abţine? 

Cu 9 (nouă) voturi „pentru” și o „abținere” dl. consilier local BURLACU 
Mihai din cei 10 consilieri locali prezenți, a fost aprobată hotărârea sus 
menţionată. 

Domnul consilier local BURLACU Laurenţiu – preşedinte de şedinţă 
propune consilierilor trecerea la următorul punct din ordinea de zi: “Proiect de 
hotărâre 1834/19 Iulie 2021 privind aprobarea Procedurii de participare a 
cetăţenilor la procesul deliberativ al Consiliului Local 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 Laurenţiu – 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, 
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administrarea domeniului public şi privat al Comunei, juridică şi de disciplină 
care prezintă raportul de avizare a comisiei. 

Domnul consilier local BURLACU 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. 21/30.07.2021 privind aprobarea Procedurii de participare 
a cetăţenilor la procesul deliberativ al Consiliului Local al Comunei Lozna, 

județul Botoșani. 
 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 BURLACU Laurenţiu – preşedinte de şedinţă 
propune consilierilor trecerea la următorul punct din ordinea de zi: prezentarea  
Raportului privind activitatea desfăşurată de către asistenţii personali în 
Semestrul I al anului 2021 nr. 1674/30.06.2021. 

Domnul consilier local BURLACU Laurențiu – preşedinte de şedinţă 
solicită consilierilor locali însrierea la cuvânt.  

Nefiind solicitări de luări de cuvânt domnul consilier local BURLACU 
Laurenţiu – preşedinte de şedinţă propune consilierilor trecerea la următorul 
punct din ordinea de zi: prezentarea Informării nr. 347123/28.06.2021 a Postului 
de Poliţie Lozna privind activitatea desfăşurată de către lucrătorii Postului în 
perioada trimestrului I 2021 privind menţinerea stării de ordine şi legalitate pe 
raza de competenţă şi invită consilieri la luări de cuvânt. 

Nefiind solicitări de luări de cuvânt domnul consilier local BURLACU 
Laurenţiu – 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 
solicită ca anumiți consieri locali să nu dezinformeze cetățenii din comună cu 
privire la discuțiile avute în cadrul ședințelor de Consiliului local mai ales cu 
privire la cazul vânzării solicitate de dl. dr. ADĂSCĂLIȚEI Constantin. Dumneai 
precizează că solicitarea domnului ADĂSCĂLIȚEI Constantin a fost prezentată de 
Secretarul General al Comunei în cadrul ședinței ordinare din luna Mai și că toți 
consilierii locali au hotărât ca terenul respectiv să nu se vândă. 
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Ia cuvântul doamna consilier local STRĂTEANU Angela care precizează că 
pe str. Lăbușca nu funcționează iluminatul public. 

Ia cuvântul domnul consilier local BURLACU Laurențiu care solicit 
schimbarea oreleor de funcționare a iluminatului public. Dumnealui mai solicit 
extinderea intravilanului comunei prin noul Plan Urbanistic General. 

Ia cuvântul domnul consilier local FURTUNĂ Gelu care solicit să se 
cosească terenul de sport din satul Străteni. De asemenea dumnealui prezintă un 
material informative cu ocazia zilei Imnului. 

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