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Nr. 288 din 30 Ianuarie 2023 

 

PROCES – VERBAL 
încheiat astăzi 30 Ianuarie 2023 în cadrul şedinţei ordinare a 

Consiliului Local  al Comunei Lozna, judeţul Botoşani 

 

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

13/20.01.2023 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, 

 LAZĂR Verginia – Consilier superior în cadrul Aparatului de 

specialitate al Primarului, 

 și cei 10 consilieri locali,  

Ia cuvântul dl. consilier local PINTILEI Cătălin – preşedinte de şedinţă care 

dă citire Dispoziţiei Primarului Comunei privind convocarea Consiliului Local al 

Comunei Lozna, judeţul Botoşani în şedinţă ordinară în ziua de Luni – 30 

Ianuarie 2023, orele 900 şi prezintă proiectul ordinii de zi: 

1. Aprobarea procesului – verbal nr. 3599/20.12.2022 încheiat în cadrul 
şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Lozna din data de 20 
Decembrie 2022; 

2. Întrebări, interpelări și răspunsuri; 
3. Proiect de hotărâre nr. 3687/30.12.2022 privind aprobarea contului de 

încheiere a exerciţiului bugetar  pentru trimestrul IV, anul 2022; 
4. Proiect de hotărâre nr. 7/03.01.2023 privind alegerea Preşedintelui de 

şedinţă al Consiliului Local al Comunei Lozna, judeţul Botoşani; 
5. Proiect de hotărâre nr. 25/06.01.2023 privind desemnarea a doi 

consilieri locali în Comisia de evaluare a performanţelor individuale 
pentru anul 2022 ale Secretarului General al Comunei Lozna, judeţul 
Botoşani; 

6. Proiect de hotărâre nr. 41/06.01.2023 privind aprobarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli cât şi a listei cu obiectivele de investiţii ale Comunei 
Lozna, judeţul Botoşani pentru anul 2022; 
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7. Proiect de hotărâre nr. 157/17.01.2023 privind aprobarea angajării unui 
asistent personal pentru persoană cu handicap grav; 

8. Raport nr. 3660/28.12.2022 privind activitatea desfăşurată de către 
asistenţii personali în Semestrul II al anului 2022; 

9. Informarea nr. 548.693/26.12.2022 a Postului de Poliţie Lozna privind 
activitatea desfăşurată de către lucrătorii Postului în perioada 
trimestrului IV 2022 privind menţinerea stării de ordine şi legalitate pe 
raza de competenţă; 

10. Diverse.  
Ia cuvântul dl. consilier local PINTILEI Cătălin – 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 30.01.2023. 

Ia cuvântul domnul LOZNEANU Viorel, Primarul Comunei care solicită 
modificarea proiectului ordinii de zi prin introducerea „Proiectului de hotărâre 
nr. 244/25.01.2023 privind aprobarea achiziţionării serviciului de consultanţă, 
asistenţă şi reprezentare juridică în căile de atac formulate în dosarele nr. 
1438/222/2021,  nr. 1445/222/2021 și nr. 276/222/2022„. 

Ia cuvântul dl. consilier local PINTILEI Cătălin – preşedinte de şedinţă care 
supune la vot completarea proiectul ordinii de zi, cu solicitarea domnului Primar. 

 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 30.01.2023, cu 
modificarea solicitată de domnul LOZNEANU Viorel – Primarul Comunei. 
 Ia cuvântul domnul consilier local PINTILEI Cătălin – 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. 

3599/20.12.2022 încheiat în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local al 
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Comunei Lozna din data de 20 Decembrie 2022„ şi invită pe Secretarul General 

al Comunei pentru a da citire procesului verbal. 

 Ia cuvântul dl. consilier local PINTILEI Cătălin – preşedinte de şedinţă, 

care solicit consilierilor locali să intervină dacă sunt omisiuni în vederea 

completării procesului – verbal. 

 Nefiind solicitări, dl. consilier local PINTILEI Cătălin – preşedinte de 

şedinţă, supune la vot procesul - verbal. 

 Cu 10 voturi „pentru” din cei 10 consilieri prezenţi a fost aprobat procesul 

verbal susmenţionat. 

 Domnul consilier local PINTILEI Cătălin – 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 solicit a i se 

comunica valoarea totală a lucrărilor, ce lucrări au fost efectuate și termenul de 

garanție la lucrările efectuate în parcul Trandafirilor. 

 Ia cuvântul domnul LOZNEANU Viorel care precizează că i se va comunica 

în scris toate solicitările dumnealui. 

 Nemaifiind formulată nicio întrebare/interpelare se trece la următorul 
punct din ordinea de zi: „Proiect de hotărâre nr. 3687/30.12.2022 privind 
aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar  pentru trimestrul IV, anul 
2022” şi invită pe domnul LOZNEANU Viorel – Primarul Comunei pentru a 
prezenta proiectul de hotărâre, ca iniţiator. 
 Ia cuvântul dl. consilier local PINTILEI Cătălin – 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. 
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Ia cuvântul domnul consilier local BURLACU Mihai, membru în Comisia 

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 PINTILEI Cătălin – preşedinte de şedinţă solicită 

consilierilor locali însrierea la cuvânt pentru dezbaterera proiectului de hotărâre. 

Ia cuvântul domnul consilier local GULEAC Liviu – George care precizează 

că în execuție nu se regăsește lucrările efectuate la terenul de sport din satul 

Străteni. 

Ia cuvântiul doamna LAZĂR Verginia – Consilier superior în cadrul 

Aparatului de specialitate al Primarului care precizează  că prezentul proiect de 

hotărâre se referă la execuția bugetului pentru trimestrul IV al anului 2022.  

De asemenea doamna LAZĂR Verginia precizează că solicitarea domnului 

consilier se va regăsi în proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției pe 

întreg anul 2022 care va fi prezentat până la data de 31 Mai 2023. 

Nemaifiind solicitări de luări de cuvânt se supune la vot Consiliului Local 

H.C.L. nr. 1/30.01.2023 privind aprobarea contului de încheiere a 

exerciţiului bugetar  pentru trimestrul IV, anul 2022. 

 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 PINTILEI Cătălin – preşedinte de şedinţă propune 

consilierilor trecerea la următorul punct din ordinea de zi: „Proiect de hotărâre 

nr. 7/03.01.2023 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 PINTILEI Cătălin – 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 
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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 domnul consilier local BURLACU Mihai, membru în Comisia 

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 PINTILEI Cătălin – 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 

H.C.L. nr. 2/30.01.2023 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al 

Consiliului Local al Comunei Lozna, judeţul Botoşani. 

 Cine este pentru? 

 Cine este împotrivă? 

 Cine se abţine? 

Cu 9 voturi „pentru” și o abținere (dl. consilier local PLEȘCA Cornel)din cei 

10 consilieri prezenţi a fost aprobată hotărârea sus menţionată. 

Domnul consilier local PINTILEI Cătălin – preşedinte de şedinţă propune 

consilierilor trecerea la următorul punct din ordinea de zi: „Proiect de hotărâre 

nr. 25/06.01.2023 privind desemnarea a doi consilieri locali în Comisia de 

evaluare a performanţelor individuale pentru anul 2022 ale Secretarului General 

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 PINTILEI Cătălin – 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 domnul consilier local BURLACU Mihai, membru în Comisia 

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 PINTILEI Cătălin – preşedinte de şedinţă solicită 

consilierilor locali însrierea la cuvânt pentru dezbaterera proiectului de hotărâre. 

Domnul consilier local PINTILEI Cătălin – preşedinte de şedinţă solicită 
consilierilor locali propuneri de consilieri.  

Ia cuvântul domnul consilier local BURLACU Laurențiu care propune pe 
domnul consilier DUMITRAȘ Laurențiu și pe dl. consilier local PINTILEI 
Cătălin. 

Nemafiind alte propuneri se supune la vot Consiliului Local H.C.L. nr. 

3/30.01.2023 privind desemnarea a doi consilieri locali în Comisia de 

evaluare a performanţelor individuale pentru anul 2022 ale 

Secretarului General al Comunei Lozna, judeţul Botoşani. 

 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 PINTILEI Cătălin – preşedinte de şedinţă propune 

consilierilor trecerea la următorul punct din ordinea de zi: „Proiect de hotărâre 

nr. 41/06.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli cât şi a 

listei cu obiectivele de investiţii ale Comunei Lozna, judeţul Botoşani pentru anul 

2022” şi invită pe domnul LOZNEANU Viorel – Primarul Comunei pentru a 

prezenta proiectul de hotărâre, ca iniţiator. 

 Ia cuvântul dl. consilier local PINTILEI Cătălin – preşedinte de şedinţă care 

solicită Preşedinţilor de Comisii prezentarea rapoartelor de avizare la proiectul de 
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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 domnul consilier local BURLACU Mihai, membru în Comisia 

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 PINTILEI Cătălin – 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 pe 

capitole și subcapitole H.C.L. nr. 4/30.01.2023 privind aprobarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli cât şi a listei cu obiectivele de 

investiţii ale Comunei Lozna, judeţul Botoşani pentru anul 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 PINTILEI Cătălin – preşedinte de şedinţă propune 

consilierilor trecerea la următorul punct din ordinea de zi: „Proiect de hotărâre 

nr. 157/17.01.2023 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 PINTILEI Cătălin – 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 domnul consilier local BURLACU Mihai, membru în Comisia 

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 PINTILEI Cătălin – 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 

H.C.L. nr. 5/30.01.2023 privind aprobarea angajării unui asistent 

personal pentru persoană cu handicap grav. 

 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 PINTILEI Cătălin – preşedinte de şedinţă propune 

consilierilor trecerea la următorul punct din ordinea de zi: „Proiect de hotărâre 

nr. 244/25.01.2023 privind aprobarea achiziţionării serviciului de consultanţă, 

asistenţă şi reprezentare juridică în căile de atac formulate în dosarele nr. 

1438/222/2021,  nr. 1445/222/2021 și nr. 276/222/2022” şi invită pe domnul 

LOZNEANU Viorel – Primarul Comunei pentru a prezenta proiectul de hotărâre, 

ca iniţiator. 

 Ia cuvântul dl. consilier local PINTILEI Cătălin – 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 
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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 domnul consilier local BURLACU Mihai, membru în Comisia 

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 PINTILEI Cătălin – 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 

H.C.L. nr. 6/30.01.2023 privind aprobarea achiziţionării serviciului 

de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică în căile de atac 

formulate în dosarele nr. 1438/222/2021,  nr. 1445/222/2021 și nr. 

276/222/2022. 

 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 PINTILEI Cătălin – preşedinte de şedinţă propune 
consilierilor trecerea la următorul punct din ordinea de zi: dezbaterea Raportului 
nr. 3660/28.12.2022 privind activitatea desfăşurată de către asistenţii personali 
în Semestrul II al anului 2022. 

Domnul consilier local PINTILEI Cătălin – preşedinte de şedinţă solicită 
consilierilor locali însrierea la cuvânt pentru dezbaterera Raportului. 
 Nefiind solicitări de luări de cuvânt, domnul consilier local BURLACU 
Valerică – preşedinte de şedinţă propune consilierilor trecerea la următorul 
punct din ordinea de zi: prezentarea Informării nr. 548.693/26.12.2022 a 
Postului de Poliţie Lozna privind activitatea desfăşurată de către lucrătorii 
Postului în perioada trimestrului IV 2022 privind menţinerea stării de ordine şi 
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legalitate pe raza de competenţă. 
Domnul consilier local PINTILEI Cătălin – preşedinte de şedinţă solicită 

consilierilor locali însrierea la cuvânt cu priovire la aspectele menționate în 
informare. 

Nefiind solicitări de luări de cuvânt, domnul consilier local PINTILEI 
Cătălin – 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 BURLACU Laurențiu care solicită a I se 
preciza în ce constau lucrările de Amenajare trotuoare, achiziționat și montat 
rigole betonate str. Culturii, sat Lozna, comuna Lozna. 

Ia cuvântul domnul LOZNEANU Viorel care precizează că dorește să 
amenajeze trotuoare de la sediul primăriei până la intersecție (S.C. ROBERTINO 
S.R.L.), să se facă rigole betonate până la locuința domnului Munteanu.  

Ia cuvântul dl. consilier local BURLACU Laurențiu care solicită a se tualeta 
copacii pe străzile din comună, să se amenajeze drumurile prin pietruire, acolo 
unde este cazul și să se achiziționeze și să se monteze plăcuțe pentru identificarea 
străzilor din comună. 

Ia cuvântul dl. consilier local PINTILEI Cătălin care solicit amenajarea 
drumului de la familia AIRINEI Cozma. 

Ia cuvântul dl. consilier local AVĂTĂMĂNIȚEI Doina - Aurora care solicită 
să se pună piatră pe anumite sectoare de drum. 

Nemaifiind solictări de luări de cuvânt, domnul consilier local PINTILEI 
Cătălin – 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  

           PINTILEI Cătălin 
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