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Nr. 3623 din 26 Noiembrie 2021 

 

PROCES - VERBAL 
încheiat astăzi 26 Noiembrie 2021 în cadrul şedinţei ordinare 

a Consiliului Local  al Comunei Lozna, judeţul Botoşani 
 

Şedinţa ordinară a fost  convocată de Primarul Comunei prin Dispoziţia nr. 
100/18.11.2021 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 – 

26 Noiembrie 2021, orele 900 şi prezintă proiectul ordinii de zi: 

1. Aprobarea procesului – verbal nr. 3005/29.10.2021 încheiat în cadrul 
şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Lozna din data de 29 
Octombrie 2021; 

2. Proiect de hotărâre nr. 2975/27.10.2021 privind aprobarea angajării 
unui asistent personal pentru persoană cu handicap grav; 

3. Proiect de hotărâre nr. 2979/27.10.2021 privind aprobarea valorilor 
impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora 
aplicabile în Comuna Lozna, judeţul Botoşani în anul 2022; 

4. Proiect de hotărâre nr. 2992/28.10.2021 privind aprobarea cuantumului 
şi a numărului burselor ce vor fi acordate elevilor din Şcoala gimnazială 
„Gheorghe Popovici” Lozna pentru sermestrul I al anului şcolar 2021 – 
2022; 

5. Proiect de hotărâre nr. 3225/18.11.2021 privind participarea Comunei 
Lozna la “Programul privind creșterea eficienței energetice  a 
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infrastructurii de iluminat public” și aprobarea indicatorilor tehnico - 
economici ai obiectivului de investiții: „Eficientizarea sistemului de 
iluminat public din Comuna Lozna, județul Botoșani“; 

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 26.11.2021. 

Ia cuvântul dl. consilier local BURLACU Valerică – 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. 3005/29.10.2021 încheiat în cadrul şedinţei ordinare a 

Consiliului Local al Comunei Lozna din data de 29 Octombrie 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. 2975/27.10.2021 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 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 
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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. 37/26.11.2021 privind aprobarea angajării unui asistent 
personal pentru persoană cu handicap grav. 

 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. 2979/27.10.2021 privind aprobarea valorilor impozabile, impozitele şi taxele 
locale şi alte taxe asimilate acestora aplicabile în Comuna Lozna, judeţul Botoşani 
în anul 2022” 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, 
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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 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. 38/26.11.2021 privind aprobarea valorilor impozabile, 
impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora aplicabile în 
Comuna Lozna, judeţul Botoşani în anul 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 Valerică – preşedinte de şedinţă propune 
consilierilor trecerea la următorul punct din ordinea de zi: “Proiect de hotărâre 
nr. 2992/28.10.2021 privind aprobarea cuantumului şi a numărului burselor ce 
vor fi acordate elevilor din Şcoala gimnazială „Gheorghe Popovici” Lozna pentru 
sermestrul I al anului 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 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 
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. 

Ia cuvântul domnul consilier local BURLACU Laurențiu care solicită 
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precizări cu privire la gradul de colectare a impozitelor datorate de persoanele 
juridice. 

Ia cuvântul doamna LAZĂR Verginia, consilier superior în cadrul 
Aparatului de specialitate al Primarului care precizează că sumele necolectate 
sunt debite ale S.C. LOZRAN INVEST MEOR S.R.L. și reprezintă impozite 
neachitate pe autoturismele societății. 

Ia cuvântul domnul consilier local BURLACU Laurențiu care solicit a se 
efectua toate formele legale pentru recuperarea debitelor. 

Ia cuvântul domnul consilier local GULEAC Liviu – George care solicit a I 
se preciza stadiul achiziției plaselor la terenurile de sport. 

Ia cuvântul domnul LOZNEANU Viorel – Primarul Comunei care 
precizează că s-a încheiat un contract de furnizare urmând ca în cel mai scurt  

Nefiind solicitări de luări de cuvânt se supune la vot Consiliului Local 
Hotărârea nr. 39/26.11.2021 privind aprobarea cuantumului şi a 
numărului burselor ce vor fi acordate elevilor din Şcoala gimnazială 
„Gheorghe Popovici” Lozna pentru sermestrul I al anului 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 Valerică – preşedinte de şedinţă propune 
consilierilor trecerea la următorul punct din ordinea de zi: “Proiect de hotărâre 
nr. 3225/18.11.2021 privind participarea Comunei Lozna la “Programul privind 
creșterea eficienței energetice  a infrastructurii de iluminat public” și aprobarea 
indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investiții: „Eficientizarea 
sistemului de iluminat public din Comuna 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 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 
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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. 40/26.11.2021 privind participarea Comunei Lozna la 
“Programul privind creșterea eficienței energetice  a infrastructurii 
de iluminat public” și aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai 
obiectivului de investiții: „Eficientizarea sistemului de iluminat 
public din Comuna 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 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 GULEAC Liviu - George care solicită a i se 
preciza dacă au fost achiziționate și câd se vor monta plasele de protecție la 
terenurile de sport din comună. 

Ia cuvântul domnul LOZNEANU Viorel – Primarul Comunei care 
precizează că s-au achiziționat plasele de protecție iar acesta vor fi montate în 
primăvara anului 2022. 

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. 
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Ia cuvântul dl. consilier local GULEAC Liviu – George care solicită inițierea 
uinui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea unui regulament de funcționare 
a sălii de sport în vederea utilizării acesteia. 

Ia cuvântul domnul consilier local DUMITRAȘ Laurențiu care solicit să se 
facă demersurile legale în vederea modificării și extinderii traseului microbuzului 
ce asigura  transportul în comun. 

Ia cuvântul domnul BURLACU Mihai – mviceprimarul Comunei care 
precizează că s-a fosmulat la Consiliul Județean Botoșani o adresă în acest sens. 

Ia cuvântul doamna consilier local BOICU Laura care solicită a se formula o 
adresă către parohia Lozna în vederea salubrizării cimitirului ortodox. 

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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