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Nr. 2618 din 30 Septembrie 2021 

 
PROCES - VERBAL 

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

 
 

Şedinţa ordinară a fost  convocată de Primarul Comunei prin Dispoziţia nr. 
81/22.09.2021 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 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 Joi – 30 

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

1. Aprobarea procesului – verbal nr. 2180/27.08.2021 încheiat în cadrul şedinţei 
ordinare a Consiliului Local al Comunei Lozna din data de 27 August 2021; 

2. Proiect de hotărâre nr. 2260/02.09.2021 privind prelungirea termenului de 
valabilitate al Planului Urbanistic General al Comunei Lozna, județul 
Botoșani; 

3. Proiect de hotărâre nr. 2392/17.09.2021 privind desemnarea unui consilier 
local, ca reprezentant al Consiliului Local al Comunei Lozna, judeţul Botoşani 
în Consiliul de Administraţie al Şcolii gimnaziale „Gheorghe Popovici” Lozna, 
judeţul Botoşani pentru anul şcolar 2021 – 2022; 

4. Proiect de hotărâre nr. 2438/21.09.2021 privind rectificarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli al Comunei Lozna, judeţul Botoşani pentru trimestrul III, 
anul anul 2021; 
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5. Informarea nr. 347167/06.09.2021 a Postului de Poliţie Lozna privind 
activitatea desfăşurată de către lucrătorii Postului în perioada trimestrului III 
2021 privind menţinerea stării de ordine şi legalitate pe raza de competenţă; 

6. 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 30.09.2021. 

Ia cuvântul domnul LOZNEANU Viorel – Primarul Comunei care solicită 
suplimentarea ordinii de zi a ședinței prin introducerea Proiectului de hotărâre 
nr. 2602/30 Septembrie 2021 privind participarea Comunei Lozna, judeţul 
Botoşani, în cadrul Programului  privind creșterea eficienței energetice și 
gestionarea inteligentă a energiei în clădiri publice, finanțat de Agenția Fondului 
pentru Mediu cu proiectul de investiții: „Creşterea eficienţei energetice, corp C1, 
Școala gimnazialã “Gheorghe Popovici” Lozna,  județul Botoşani”. 

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 30.09.2021 cu 
suplimentarea solicitată de Primarul Comunei. 

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

invită consilierii să formuleze interpelări/întrebări. 

Ia cuvântul domnul consilier local BURLACU Laurențiu care precizează că 

anumite porțiuni din drumurile comunale/de interes local asfaltate necesită 

reparație și solicit formularea unei adrese către constructor în vederea remedierii 

acestora deoarece unele drumuri sunt în perioada de garanție.  

Nemaifiind interpelări se trece la primul punct din ordinea de zi: “Aprobarea 
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procesului – verbal nr. 2180/27.08.2021 încheiat în cadrul şedinţei ordinare a 

Consiliului Local al Comunei Lozna din data de 27 August 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 10 voturi „pentru” și un vot împotrivă (dl. consilier local GULEAC Liviu 
– George0 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. 
2260/02.09.2021 privind prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic 
General 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. 

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. 26/30.09.2021 privind prelungirea termenului de 
valabilitate al Planului Urbanistic General al Comunei Lozna, județul 
Botoșani. 

mailto:primaria_lozna@yahoo.com


 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 

 

 

 

 

 
 

 
 

 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. 
2392/17.09.2021 privind desemnarea unui consilier local, ca reprezentant al Consiliului 
Local al Comunei Lozna, judeţul Botoşani în Consiliul de Administraţie al Şcolii 
gimnaziale „Gheorghe Popovici” Lozna, judeţul Botoşani 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. 

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 să formuleze propuneri. 

Ia cuvântul domnul consilier local DUMITRAȘ Laurențiu care propune pe 
doamna consilier local STRĂTEANU Angela. 

Ia cuvântul domnul consilier local BURLACU Laurențiu care propune pe 
doamna consilier local BOICU Laura. 

Se mai solicită şi alte propuneri.  

Nemaifiind  alte propuneri, se propune o pauză de 10 minute pentru 

întocmirea buletinelor de vot. 

Pauză 
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După întocmirea buletinelor de vot, domnul BURLACU Mihai -  preşedinte 

de şedinţă, înmânează câte un buletin de vot în care sunt înscrişi propunerile şi-i 

invită pe domnii consilieri să voteze, menţionând totodată şi modul de exprimare 

a votului – bararea cu o linie a candidatului refuzat. 

Fiecare consilier votează după care pune buletinul de vot în urnă. 

În urma procedurii de vot s-a constituit o comisie de numărare formată din 

domnul consilier local GULEAC Liviu – George, domnul consilier local PLEȘCA 

Cornel și doamna consilier local AVĂTĂMĂNIȚEI Doina – Aurora iar rezultatul 

voturilor este: 

 dna. STRĂTEANU Angela – 6 voturi pentru, 

 dna. BOICU laura – 5 voturi pentru. 

Urmarea voturilor exprimate domnul consilier local BURLACU Mihai – 
președinte de ședință supune la vot Consiliului Local Hotărârea nr. 
27/30.09.2021 privind desemnarea unui consilier local, ca 
reprezentant al Consiliului Local al Comunei Lozna, judeţul Botoşani 
în Consiliul de Administraţie al Şcolii gimnaziale „Gheorghe 
Popovici” Lozna, judeţul Botoşani 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: “Proiect de hotărâre nr. 
2438/21.09.2021 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei 
Lozna, judeţul Botoşani pentru trimestrul III, anul 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 
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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 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. 28/30.09.2021 privind rectificarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Comunei Lozna, judeţul Botoşani pentru trimestrul III, anul 
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: “Proiectul de hotărâre 
nr. 2602/30.09.2021 privind participarea Comunei Lozna, judeţul Botoşani, în 
cadrul Programului  privind creșterea eficienței energetice și gestionarea 
inteligentă a energiei în clădiri publice, finanțat de Agenția Fondului pentru 
Mediu cu proiectul de investiții: „Creşterea eficienţei energetice, corp C1, Școala 
gimnazialã “Gheorghe Popovici” Lozna,  județul Botoşani” 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. 29/30.09.2021 privind participarea Comunei Lozna, 
judeţul Botoşani, în cadrul Programului  privind creșterea eficienței 
energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădiri publice, 
finanțat de Agenția Fondului pentru Mediu cu proiectul de investiții: 
„Creşterea eficienţei energetice, corp C1, Școala gimnazialã 
“Gheorghe Popovici” Lozna,  județul 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 Mihai – preşedinte de şedinţă propune 
consilierilor trecerea la următorul punct din ordinea de zi:  prezentarea 
Informării nr. 347167/06.09.2021 a Postului de Poliţie Lozna privind activitatea 
desfăşurată de către lucrătorii Postului în perioada trimestrului III 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 Mihai 
– 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 DUMITRAȘ Laurențiu care solictă a se face 
demersurile legale în vederea ridicării de către operatorul de salubrizare a 
deșeurilor menajere din poartă în poartă. 

Ia cuvântul domnul BURLACU Mihai – președinte de ședință și Viceprimar 
al comunei care precizează că datorită lărgimii insuficiente a majorității 
drumurilor de interes local, operatorul de salubrizare nu poate intra pe aceste 
drumuri. 
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Ia cuvântul domnul consilier local GULEAC Liviu – George care solicit 
suprimentarea numărului de pubele/tomberoane. 

 Ia cuvântul domnul BURLACU Mihai – președinte de ședință și 
Viceprimar al comunei care precizează că s-a facut demersurile legale în acest 
sens. 

Ia cuvântul domnul BURLACU Mihai – președinte de ședință care 
informează consilierii local că începând cu data de 01.10.2021 va intra în 
concediu de odihnă. 

Ia cuvântul domnul consilier local BURLACU Valerică care solicit să i se 
precizeze dacă antreprenorului care efectuează lucrările de Extindere și 
modernizare a Căminului Cultural Lozna, respectiv Construire Muzeu satului i se 
va actualiza contravaloarea materialelor  conform O.G. nr. 15/30.08.2021 privind 
reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare. 

Ia cuvântul domnul LOZNEANU Viorel care precizează că se vor actualiza 
prețurile materialelor conform prevederilor legale. 

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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