
 ROMÂNIA 
JUDEŢUL BOTOŞANI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LOZNA 
Sediul: sat Lozna, str. Principală, nr. 95, comuna Lozna, judeţul Botoşani 

Date contact: C.Î.F. – 15676389, telefon/fax: +40231626280, +40231626481 
email: primaria_lozna@yahoo.com, web: loznabotosani.ro 

 

 

 

 

 
 

 
 

                          

Nr. 1673 din 30 Iunie 2021 

 
 

PROCES - VERBAL 
încheiat astăzi 30 Iunie 2021 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului 

Local  al Comunei Lozna, judeţul Botoşani 
 
 

Şedinţa ordinară a fost  convocată de Primarul Comunei prin Dispoziţia nr. 
64/24.06.2021 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; 

 dna. OLENIUC Magda – Subprefect; 

 dl. ADĂSCĂLIȚEI Constantin, dl. TURIN Constantin, dna. IOSUB 
AURICA, dl. TAPALAGĂ Victor, dl. AILIOAIE Gheorghe, dna. 
HANGAN Viorica – cetățeni 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 Laurenţiu – preşedinte de şedinţă 
care prezintă participanților la ședința de Consiliu Local prevederile art. 27 din 
Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local și precizează că 
participă la ședină și dna. OLENIUC Magda – având funcâia de Subprefect. 

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 Miercuri 

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

1. Aprobarea procesului – verbal nr. 1400 din 28 Mai 2021 încheiat în 
cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Lozna din data 
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de 28 Mai 2021; 
2. Proiect de hotărâre nr. 1445/07.06.2021 privind aprobarea achiziţionării 

serviciului de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică în vederea 
apărării intereselor Comunei Lozna, Consiliului Local al Comunei Lozna, 
Primarului Comunei Lozna, precum şi ale Comisiei locale pentru 
stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Lozna, în 
faţa instanţelor de judecată; 

3. Proiect de hotărâre nr. 1453/07.06.2021 privind aprobarea Devizului 
general şi a indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiţii: 
„Modernizare şi extindere Cămin Cultural Lozna, comuna Lozna, 
judeţul Botoşani”; 

4. Proiect de hotărâre nr. 1443/03.06.2021 privind aprobarea Devizului 
general şi a indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiţii: 
„Construire clădire Muzeul Satului, sat Lozna, comuna Lozna, judeţul 
Botoşani”; 

5. 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 11 voturi „pentru” din cei 11 consilieri locali prezenţi a fost aprobată 
ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 30.06.2021. 

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

invită consilierii la interpelări/întrebări. 

Ia cuvântul domnul consilier local GULEAC Liviu – George care solicită 

corectarea/completarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 

28.05.2021, în sensul că la punctul 5 din ordinea de zi, la luarea sa de cuvânt să 

se precizeze că: "solicitarea sa cu privire la amenajarea de grupuri sanitare se 

referă la toate societățile comerciale ce își desfășoară activitatea pe raza comunei 

ci nu doar la S.C. ROBERTINO S.R.L.". 

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

care precizează domnului consilier local GULEAC Liviu – George să fie atent la 

dezbateri și că intervenția sa este neoportună deoarece, în acel moment s-a 
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solicitat interpelări/întrebări la adresa executivului. 

Nefiind interpelări se trece la primul punct din ordinea de zi: “Aprobarea 

procesului – verbal nr. 1400 din 28 Mai 2021 încheiat în cadrul şedinţei ordinare 

a Consiliului Local al Comunei Lozna din data de 28 Mai 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 domnul consilier local GULEAC Liviu – George care solicit 
corectarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 28.05.2021, în 
sensul că la punctul 5 din ordinea de zi, la luarea sa de cuvânt să se precizeze că: 
"solicitarea sa cu privire la amenajarea de grupuri sanitare se referă la toate 
societățile comerciale ce își desfășoară activitatea pe raza comunei ci nu doar la 
S.C. ROBERTINO S.R.L." 
 Ia cuvântul dl. consilier local BURLACU Laurenţiu – preşedinte de şedinţă, 
care supune spre aprobare veridicitatea menţiunilor din procesul – verbal, după 
completarea acestuia cu solicitarea domnului consilier local GULEAC Liviu - 
George. 
 Cu 11 voturi „pentru” din cei 11 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. 1445/07.06.2021 privind aprobarea achiziţionării serviciului de 
consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică în vederea apărării intereselor 
Comunei Lozna, Consiliului Local al Comunei Lozna, Primarului Comunei Lozna, 
precum şi ale Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată 
asupra terenurilor Lozna, în faţa instanţelor de judecată” 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. 
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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 Laurențiu – preşedinte de şedinţă 
solicită consilierilor locali însrierea la cuvânt pentru dezbaterera proiectului de 
hotărâre. 

Ia cuvântul domnul LOZNEANU Viorel – Primarul Comunei care 
precizează că în întreaga sa activitatea nu a fost nevoit să apeleze la serviciile unui 
avocat dar  datorită situației apărute prin sancționarea Comunei de către Garda 
Națională de Mediu cât și de către Apele Române, de cuantumul amenzilor, 
consideră oportun angajarea unui avocat. 

Nemaifiind solicitări de luări de cuvânt se supune la vot Consiliului Local 
Hotărârea nr. 17/30.06.2021 privind aprobarea achiziţionării 
serviciului de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică în 
vederea apărării intereselor Comunei Lozna, Consiliului Local al 
Comunei Lozna, Primarului Comunei Lozna, precum şi ale Comisiei 
locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra 
terenurilor Lozna, în faţa instanţelor de judecată. 

 Cine este pentru? 

 Cine este împotrivă? 

 Cine se abţine? 

Cu 9 (nouă) voturi „pentru” și 2 (două) voturi „împotrivă” dl. GULEAC 
Liviu – George, respectiv dl. PINTILEI Cătălin din cei 11 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: “Proiect de 
hotărâre nr. 1453/07.06.2021 privind aprobarea Devizului general şi a 
indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiţii: „Modernizare şi 
extindere Cămin Cultural Lozna, 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 Laurenţiu – preşedinte de şedinţă 
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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 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. 18/30.06.2021 privind aprobarea Devizului general şi a 
indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiţii: 
„Modernizare şi extindere Cămin Cultural Lozna, 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 Laurenţiu – preşedinte de şedinţă 
propune consilierilor trecerea la următorul punct din ordinea de zi: “Proiect de 
hotărâre nr. 1443/03.06.2021 privind aprobarea Devizului general şi a 
indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiţii: „Construire clădire 
Muzeul Satului, sat Lozna, 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 Laurenţiu – preşedinte de şedinţă 
care solicită Preşedinţilor de Comisii prezentarea rapoartelor de avizare la 
proiectul de hotărâre susmenţionat. 
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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 Laurențiu – preşedinte de şedinţă 
solicită consilierilor locali însrierea la cuvânt pentru dezbaterera proiectului de 
hotărâre. 

Ia cuvântul domnul consilier local BURLACU Laurențiu care precizează că 
dorește ca după finalizarea acestui obiectiv de investiții, Muzeul să capete o 
importanță deosebită prin promovarea vechilor obiceiuri și tradiții. 

Nemaifiind solicitări de luări de cuvânt se supune la vot Consiliului Local 
Hotărârea nr. 19/30.06.2021 privind aprobarea Devizului general şi a 
indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiţii: 
„Construire clădire Muzeul Satului, sat Lozna, comuna Lozna, 
judeţul Botoşani”. 

 Cine este pentru? 

 Cine este împotrivă? 

 Cine se abţine? 

Cu 8 (opt) voturi „pentru” și 3 (trei) “abțineri”, dl. GULEAC Liviu – George, 
dna. BOICU Laura și dl. PINTILEI Cătălin din cei 11 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: “Diverse” şi 
invită consilieri la luări de cuvânt. 

Ia cuvântul domnul consilier local GULEAC Liviu – George care solicit a i 
se preciza dacă postul vacant de Referent din cadrul Serviciului de cultură din 
subordinea Consiliului Local al comunei Lozna va fi scos la concurs. De asemenea 
dumnealui solicit reabilitarea Căminului Cultural din satul Străteni. 

Ia cuvântul domnul LOZNEANU Viorel – Primarul Comunei care 
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precizează că postul vacant nu va fi scos la concurs în perioada următoare iar în 
Lista sinteză a Companiei Naționale de Investiții figurăm cu construirea unui nou 
Cămin cultural. 

Ia cuvântul domnul consilier local PINTILEI Cătălin care solicit montarea 
unei plase de protecție la terenul multifuncțional. 

Ia cuvântul domnul LOZNEANU Viorel – Primarul Comunei care 
precizează că s-a contactat o societatea comercială în vederea achiziționării și 
montării acestei plase. 

Ia cuvântul domnul consilier local BURLACU Mihai, Viceprimarul 
Comunei care precizează că începând cu data de 1 Iulie 2021 va intra în concediu 
de odihnă. 

Ia cuvântul domnul consilier local BURLACU Laurențiu care solicită 
demararea procedurilor legale în vederea achiziționării unei suprafețe de teren în 
scopul depozitării materialelor rezultate din demolări. De asemenea dumnealui 
dorește formularea unei sesizări către Garda Națională de Mediu prin care să ne 
comunice procerdura de depozitare a azbocimentului. 

Ia cuvântul domnul LOZNEANU Viorel – Primarul Comunei care solicită 
sprijin consilierilor locali în a identifica un teren pentru a fi achiziționat ăn 
vederea realizării depozitării materialelor din construcții. 

Ia cuvântul domnul consilier local BURLACU Laurențiu care dă cuvântul 
doamnei OLENIUC Magda, în calitatea sa de subprefect. 

Ia cuvântul dna. OLENIUC Magda care precizează că participă la ședința de 
Consiliu datorită numărului foarte mare de petiții adresate Instituției Prefectului 
de cetățenii din Comună. 

De asemenea aceasta solicită amanajarea unui spațiu/teren în vederea 
depozitării materialelor rezultate din demolări și să nu se mai efectueze lucrări 
neautorizate în Ariile protejate de pe teritoriul Comunei. 

Ia cuvântul domnul MURĂREANU Ștefan – Ciprian – Secretarul General al 
Comunei care precizează că terenurile unde sunt declarate Ariile protejate pe raza 
Comunei sunt proprietatea privată a mai multor cetățeni și că U.A.T. Comuna 
Lozna nu deține teren nici în proprietate privată și nici publică în aceste Arii 
protejate.  

De asemenea se solicită sprijin din partea Instituției Prefectului pentru 
soluționarea situației privind administrarea/protejarea Ariilor protejate deoarece 
aceste persoane fizice plătesc impozit pe aceste terenuri iar conform obligațiilor 
prevăzute în Regulamentul sitului, aceștia au nenumărate restricții, încălcând 
dreptul la proprietate. 
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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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