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Nr. 3075 din 28 Octombrie 2022 

 
 

PROCES – VERBAL 
încheiat astăzi 28 Octombrie 2022 în cadrul şedinţei ordinare a 

Consiliului Local  al Comunei Lozna, judeţul Botoşani 

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

79/20.10.2022 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 Comunei Lozna, județul Botoșani, 

 şi cei 11 consilieri locali. 
Ia cuvântul dl. consilier local GULEAC Liviu - George – 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 – 28 Octombrie 2022, orele 900 şi prezintă proiectul ordinii de zi: 

1. Aprobarea procesului – verbal nr. 2646/23.09.2022 încheiat în cadrul 
şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Lozna din data de 23 
Septembrie 2022; 

2. Aprobarea procesului – verbal nr. 2692/27.09.2022 încheiat în cadrul 
şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Comunei Lozna din data de 
27 Septembrie 2022; 

3. Întrebări, interpelări și răspunsuri; 
4. Proiect de hotărâre nr. 2854/10.10.2022 privind aprobarea contului de 

încheiere a exerciţiului bugetar  pentru trimestrul III, anul 2022; 
5. Proiect de hotărâre nr. 2960/20.10.2022 privind aprobarea cuantumului 

şi a numărului burselor ce vor fi acordate elevilor din Şcoala gimnazială 
„Gheorghe Popovici” Lozna în anul şcolar 2022 – 2023; 

6. Proiect de hotărâre nr. 2982/20.10.2022 privind desemnarea unui 
consilier local, ca reprezentant al Consiliului Local al Comunei Lozna, 
judeţul Botoşani în Comisie pentru evaluarea și asigurarea calității în 
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cadrul Şcolii gimnaziale „Gheorghe Popovici” Lozna, judeţul Botoşani 
pentru anul şcolar 2022 – 2023 

7. Proiect de hotărâre nr. 2993/20.10.2022 privind aprobarea Strategiei de 
Dezvoltare Durabilă a Comunei Lozna, județul Botoșani pentru perioada 
2022 – 2027; 

8. Proiect de hotărâre nr. 3000/20.10.2022 privind alegerea Preşedintelui 
de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Lozna, judeţul Botoşani; 

9. Informarea nr. 548.4576/26.09.2022 a Postului de Poliţie Lozna privind 
activitatea desfăşurată de către lucrătorii Postului în perioada 
trimestrului III 2022 privind menţinerea stării de ordine şi legalitate pe 
raza de competenţă; 

10. Diverse.  
Ia cuvântul dl. consilier local GULEAC Liviu - George – 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 28.10.2022. 
 Ia cuvântul domnul consilier local GULEAC Liviu - George – preşedinte de 
şedinţă care propune consilierilor locali începerea ședinței cu discutarea 
punctelor din ordinea de zi, în ordinea înscrierii acestora. 

 Primul punct de pe ordinea de zi: „Aprobarea procesului – verbal nr. 

2646/23.09.2022 încheiat în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

Comunei Lozna din data de 23 Septembrie 2022„ şi invită pe Secretarul General 

al Comunei pentru a da citire procesului verbal. 

 Ia cuvântul dl. consilier local GULEAC Liviu - George – preşedinte de 
şedinţă, care solicit consilierilor locali să intervină dacă sunt omisiuni în vederea 
completării procesului – verbal. 
 Nefiind solicitări, dl. consilier local GULEAC Liviu - George – 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 GULEAC Liviu - George – preşedinte de şedinţă 

propune consilierilor trecerea la următorul punct din ordinea de zi: „Aprobarea 
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procesului – verbal nr. 2692/27.09.2022 încheiat în cadrul şedinţei 

extraordinare a Consiliului Local al Comunei Lozna din data de 27 Septembrie 

2022„ şi invită pe Secretarul General al Comunei pentru a da citire procesului 

verbal. 

 Ia cuvântul dl. consilier local GULEAC Liviu - George – preşedinte de 
şedinţă, care solicit consilierilor locali să intervină dacă sunt omisiuni în vederea 
completării procesului – verbal. 
 Nefiind solicitări, dl. consilier local GULEAC Liviu - George – 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 GULEAC Liviu - George – preşedinte de şedinţă 
propune consilierilor trecerea la următorul punct din ordinea de zi: “Întrebări, 
interpelări și răspunsuri“. 
 Ia cuvântul domnul consilier local BURLACU Laurențiu care precizează că 
operatorul care transportă elevii din Comună la Liceele din Municipiul Dorohoi 
utilizeză un autobuz vechi care nu corespunde standardelor pentru efectuarea 
acestor curse. 
 Ia cuvântul domnul LOZNEANU Viorel care precizează că va lua legatura 
cu administratorul societății și va încerca să soluționeze această problemă. 
 Ia cuvântul domnul consilier local FURTUNĂ Gelu care solicit reabilitarea 
str. Furtună din satul Străteni. 
 Ia cuvântul domnul consilier local PLEȘCA Cornel care solicită schimbarea 
amplasamentului platformei de gunoi de pe str. Pe Vale, nr. 50 din satul Străteni 
sau amenajarea unui gard de protecție. 
 Nemaifiind formulată nicio întrebare/interpelare se trece la următorul 
punct din ordinea de zi: “Proiect de hotărâre nr. 2854/10.10.2022 privind 
aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar  pentru trimestrul III, anul 
2022” şi invită pe domnul LOZNEANU Viorel – Primarul Comunei pentru a 
prezenta proiectul de hotărâre, ca iniţiator. 
 Ia cuvântul dl. consilier local GULEAC Liviu - George – 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 GULEAC Liviu - George – preşedinte de şedinţă 
solicită consilierilor locali însrierea la cuvânt pentru dezbaterera proiectului de 
hotărâre. 

Ia cuvântul domnul consilier local BURLACU Laurențiu care precizează că 
sumele încasate de la persoanele juridice, ca impozit, sunt relativ mici. 

Ia cuvântul dna. LAZĂR Verginia – consilier superior în cadrul Aparatului 
de specialitate al Primarului Comunei Lozna, județul Botoșani care precizează că 
până la sfârșitul anului, de obicei, persoanele juridice achită debitele restante. 

Nemafiind solicitări de luări de cuvânt se supune la vot Consiliului Local 
Hotărârea nr. 31/28.10.2022 privind aprobarea contului de încheiere 
a exerciţiului bugetar  pentru trimestrul III, 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 GULEAC Liviu - George – preşedinte de şedinţă 
propune consilierilor trecerea la următorul punct din ordinea de zi: „Proiect de 
hotărâre nr. 2960/20.10.2022 privind aprobarea cuantumului şi a numărului 
burselor ce vor fi acordate elevilor din Şcoala gimnazială „Gheorghe Popovici” 
Lozna în 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 GULEAC Liviu - George – 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. 

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 GULEAC Liviu - George – preşedinte de şedinţă 
solicită consilierilor locali însrierea la cuvânt pentru dezbaterera proiectului de 
hotărâre. 

Ia cuvântul domnul consilier local GULEAC Liviu – George  care solicită 
doamnei STRĂTEANU Angela, ca reprezentă a Consiliului Local în Consiliul de 
Administrație al Şcolii gimnaziale „Gheorghe Popovici” Lozna să prezinte, sumar, 
aspectele discutate în cadrul acestuia cu privire la stabilirea beneficiarilor de 
burse școlare. 

Ia cuvântul doamna consilier local STRĂTEANU Angela care precizează că 
nu a fost invitată să participe la ședința Consiliului Local în Consiliul de 
Administrație al Şcolii gimnaziale „Gheorghe Popovici” Lozna unde s-au discutat 
aspectele sus menționate. 

Ia cuvântul domnul consilier local BURLACU Laurențiu care precizează că 
obligația consilierului local desemnat în Consiliul de Administrație al Şcolii 
gimnaziale „Gheorghe Popovici” Lozna este de a participa la ședințele acestuia și 
de informa Consiliul Local, trimestrial sau ori de câte ori este necesar despre 
hotărârile adoptate de Consiliul de Administraţie. 

Ia cuvântul doamna consilier local BOICU LAURA care precizează că 
printre beneficiarii de burse se regăsește și fiica acesteia motiv pentru care 
precizează că nu participă la dezbaterea acestui proiect de hotărâre. 

Ia cuvântul domnul MURĂREANU Ștefan – Ciprian care precizează că în 
conformitate cu prevederile art. 228, alin. (1), alin. (2) și alin. (3) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
corroborate cu prevederile art. 72 din Anexa la H.C.L. nr. 25/2020 privind 
aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al 
Comunei Lozna, judeţul Botoşani în mandatul 2020 – 2024, doamna consilier 
local BOICU Laura, are un interes personal în adoptarea acestei hotărâri și 
precizează consilierilor locali că aceatsa nu mai este luată în calcul pentru 
cvorumul necesar adoptării hotărârii și că nu are drept de vot la adoptarea 
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acesteia. 
Nemafiind solicitări de luări de cuvânt se supune la vot Consiliului Local 

Hotărârea nr. 32/28.10.2022 privind aprobarea cuantumului şi a 
numărului burselor ce vor fi acordate elevilor din Şcoala gimnazială 
„Gheorghe Popovici” Lozna în anul şcolar 2022 – 2023. 

 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 GULEAC Liviu - George – preşedinte de şedinţă 
propune consilierilor trecerea la următorul punct din ordinea de zi: „Proiect de 
hotărâre nr. 2982/20.10.2022 privind desemnarea unui consilier local, ca 
reprezentant al Consiliului Local al Comunei Lozna, judeţul Botoşani în Comisie 
pentru evaluarea și asigurarea calității în cadrul Şcolii gimnaziale „Gheorghe 
Popovici” 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 GULEAC Liviu - George – 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 GULEAC Liviu - George – preşedinte de şedinţă 
solicită consilierilor locali însrierea la cuvânt pentru dezbaterera proiectului de 
hotărâre. 

Ia cuvântul domnul consilier local FURTUNĂ Gelu care proune pe domnul 
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consilier local BURLACU Valerică. 
Nemafiind alte propuneri și nici solicitări de luări de cuvânt se supune la 

vot Consiliului Local Hotărârea nr. 33/28.10.2022 privind desemnarea 
unui consilier local, ca reprezentant al Consiliului Local al Comunei 
Lozna, judeţul Botoşani în Comisie pentru evaluarea și asigurarea 
calității în cadrul Şcolii gimnaziale „Gheorghe Popovici” 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 GULEAC Liviu - George – preşedinte de şedinţă 

propune consilierilor trecerea la următorul punct din ordinea de zi: „Proiect de 
hotărâre nr. 2993/20.10.2022 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare 
Durabilă a Comunei Lozna, județul Botoșani pentru perioada 2022 – 2027” şi 
invită pe domnul LOZNEANU Viorel – Primarul Comunei pentru a prezenta 
proiectul de hotărâre, ca iniţiator. 
 Ia cuvântul dl. consilier local GULEAC Liviu - George – 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 GULEAC Liviu - George – preşedinte de şedinţă 
solicită consilierilor locali însrierea la cuvânt pentru dezbaterera proiectului de 
hotărâre. 
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Nefiind solicitări de luări de cuvânt se supune la vot Consiliului Local 
Hotărârea nr. 34/28.10.2022 privind aprobarea Strategiei de 
Dezvoltare Durabilă a Comunei Lozna, județul Botoșani pentru 
perioada 2022 – 2027. 

 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 GULEAC Liviu - George – preşedinte de şedinţă 
propune consilierilor trecerea la următorul punct din ordinea de zi: „Proiect de 
hotărâre nr. 3000/20.10.2022 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 GULEAC Liviu - George – 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 GULEAC Liviu - George – 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. 35/28.10.2022 privind alegerea Preşedintelui de 
şedinţă al Consiliului Local al Comunei Lozna, judeţul Botoşani. 

 Cine este pentru? 
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 Cine este împotrivă? 

 Cine se abţine? 

Cu 10 voturi „pentru” și o abținere (dl. consilier local PINTILEI Cătălin) din 
cei 11 consilieri prezenţi a fost aprobată hotărârea sus menţionată. 

Domnul consilier local GULEAC Liviu - George – preşedinte de şedinţă 
propune consilierilor trecerea la următorul punct din ordinea de zi: Informarea 
nr. 548.4576/26.09.2022 a Postului de Poliţie Lozna privind activitatea 
desfăşurată de către lucrătorii Postului în perioada trimestrului III 2022 privind 
menţinerea stării de ordine şi legalitate pe raza de competenţă. 

Domnul consilier local GULEAC Liviu - George – preşedinte de şedinţă 
solicită consilierilor locali însrierea la cuvânt pentru dezbaterera Informării. 

 Nefiind solicitări de luări de cuvânt, domnul consilier local FURTUNĂ Gelu  

- 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 BURLACU Laurențiu care solicit 
mediatizarea legislației privind înregistrarea cetățenilor care dețin fose septice. 

Nemaifiind solictări de luări de cuvânt, domnul consilier local GULEAC 
Liviu - George – 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  

               GULEAC Liviu - George 
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