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                                Ordinea de zi a  Ședinței  ordinare  din  21.10.2021                                                         

            

Dlui (dnei)________________________________________________________ 

 

                                                      Stimate consilier  
 
     În conformitate cu cu prevederile art. 45, 53 din Legea nr. 436-XVI din 28 
decembrie 2006, privind administraţia publică  locală, cu modificările şi 
completările ulterioare, Vă  aducem  la cunoştinţă că, prin Dispoziţia primarului 
comunei Lozova nr. 84 din 06.10.2021 se convoacă Consiliul Comunal Lozova în 
şedinţă ordinară, la data de 21.10.2021, cu începere de la 14:00 în incinta 
primăriei, (sala de consiliu), cu următoarea ordine de zi:      

1 . ,, Cu privire la rectificarea bugetului ,, 
          Raportor : Perju  Ștefana – specialist  ; 

2 . ,, Cu privire la casarea bunurilor materiale uzate  ,, 
          Raportor : Perju Ștefana  – specialist ; 

3 . „ Cu privire la modificarea Deciziei nr. 11/4 din 19.11.2019,,  
          Raportor : Batereanu Elena  – Secretarul CC Lozova ;  

4 . „ Cu privire la acordarea mijloacelor financiare familiilor pentru fiecare copil nou-născut în  comuna 

Lozova, în anul 2020 ,, 

          Raportor : Batereanu  Elena  – Secretarul CC Lozova; 

5 . „ Cu privire la acordarea mijloacelor persoanelor  longevive din comuna Lozova,, 
          Raportor : Batereanu  Elena  – Secretarul CC Lozova; 

6 . „ Cu privire la aprobarea mijloacelor financiare pentru amenajarea fîntînii – izvor ,, 

           Raportor : Botnaru Lilian  - primar ; 

7 . „ Cu privire la  excluderea și includerea unor agenți economici noi la taxele locale,, 

           Raportor : Vornicescu  Veronica  - specialist DDF ; 

8 . „ Cu privire la corectarea erorii ,, 
          Raportor : Grosu Elena  – specialist RRF ; 

9 . „ Cu privire la corectarea erorii ,, 
          Raportor : Grosu Elena  – specialist RRF ; 

10 . „ Cu privire la modificarea  Deciziei  Nr. 3/25  din 12.06.2017  ,, 
          Raportor : Grosu  Elena  – specialist RRF ; 

11 . „ Cu privire la aprobarea listei bunurilor pasibile înstrăinării ,,              
          Raportor : Grosu  Elena  – specialist RRF ; 

12 . „ Cu privire la scoaterea la licitație vînzare-cumpărare a terenurilor ,,              
          Raportor : Grosu  Elena  – specialist RRF ;  

13 . „ Cu privire la modificarea contractului  de arendă ,,            
          Raportor : Grosu  Elena  – specialist RRF ;  

14 . „ Cu privire la delimitarea terenurilor proprietate publică a UAT Lozova, aprobarea planurilor  

geometrice, proceselor-verbale și înregistrarea la SCT Strășeni ,, 

          Raportor : Grosu  Elena  – specialist RRF ;  

15 . „ Cu privire la  inițierea înregistrării masive a terenurilor  ,, 
          Raportor : Grosu  Elena  – specialist RRF ; 

16 . „ Cu privire la formarea prin separare a bunului imobil ,, 
          Raportor : Grosu  Elena  – specialist RRF ; 

17 . „ Cu privire la permiterea schimbării modului de folosință a terenului  ,, 
          Raportor : Grosu  Elena  – specialist RRF ; 
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18. ,, Cu privire la înregistrarea  autospecialei ,, 

          Raportor : Perju  Ștefana – specialist  ; 

19. ,, Cu privire la achitarea cheltuielilor de deplasare pentru transportarea autospecialei de pompieri  

din Polonia, a  primarului  și  2 (doi) pompieri ,, 

          Raportor : Perju  Ștefana – specialist  ; 

20. ,, Cu privire la stabilirea numărului de grupe la IET ,,Speranța,, din s.Lozova și filiala din s.Stejăreni            
          Raportor : Lozovanu Liuba  – Șef interimar IET ,,Speranța,,  

21. ,, Cu privire la aprobarea Regulamentului de  aprovizionare cu apă potabilă/tehnică  în comuna 

Lozova ,, 

          Raportor : Botnaru  Lilian  – primar ;             
22. ,, Cu privire la aprobarea model de  contract pentru conectarea la apeduct ,,  

          Raportor : Botnaru  Lilian  – primar ; 

23. ,, Cu privire la aprobarea  tarifului  pentru apă potabilă  în satul Lozova ,, 

          Raportor : Botnaru  Lilian  – primar ; 

24. ,, Cu privire la aprobarea  tarifului  pentru apă tehnică  în satul Lozova ,, 

          Raportor : Botnaru  Lilian  – primar ; 

25. ,, Cu privire la aprobarea  tarifului  pentru apă potabilă  în satul Stejăreni, comuna Lozova ,, 

          Raportor : Botnaru  Lilian  – primar ; 

26. ,, Cu privire la permiterea proiectării ,, 

          Raportor : Botnaru  Lilian  – primar ; 

27. ,, Cu privire la repartizarea consilierilor  responsabili pe sectoare ,, 

          Raportor : Botnaru  Lilian  – primar ; 

28. ,, Cu privire la aprobarea tarifului pentru depozitarea gunoiului la gunoiștea din satul Lozova ,, 

          Raportor : Botnaru  Lilian  – primar ; 

29. ,, Cu privire la examinarea cererilor ,, 

          Raportor : Grosu Elena  – specialist RRF ; 

30. ,, Cu privire la inițierea procedurii de chemare în judecată.  ,, 

          Raportor : Botnaru  Lilian  – primar ; 

31. ,, Cu privire la recuperarea și încasarea restanțelor  impozitelor și taxe locale,  la bugetul local ,, 

          Raportor : Vornicescu Veronica  – specialist DDF; 

 

 

 

 

Cu respect,  Secretar al Consiliului Comunal Lozova                     Elena  Batereanu 
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Dlui (dnei)_________________________________________ 
 
 
                                                     Stimate consilier, 
 
     În conformitate cu cu prevederile art. 45, 53 din Legea nr. 436-XVI din 28 
decembrie 2006, privind administraţia publică  locală, cu modificările şi 
completările ulterioare, Vă  aducem  la cunoştinţă că, prin Dispoziţia primarului 
comunei Lozova nr. 84 din 06.10.2021, se convoacă Consiliul Comunal Lozova în 
şedinţă ordinară, la data de 21.10.2021, cu începere de la 14:00 în incinta 
primăriei, (sala de consiliu), cu următoarea ordine de zi:          
 

Proiectele de decizii se anexează la înştiinţare. 
 
Sunt convocate în şedinţă următoarele comisii consultative de specialitate de 
preşedinţii acestora:  
 
15.10.2021 -  Comisia învîţămînt, protecţie socială, sănătate publică şi muncă, 
social-culturală, turism şi culte; ora – 16:00  
 
18.10.2021  - Comisia agricultură, industrie, protecţia mediului şi amenajare a 
teritoriului; ora – 16:30 
 
19.10.2021 – Comisia economico-financiară, drept şi disciplină; ora -16:30 
 
     La şedinţele comisiilor pot fi prezenţi, fără drept de vot, consilierii care nu 
sunt membri ai acestor comisii ( art. 13 al Legii pentru  aprobarea 
Regulamentului – cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi 
rationale, art. 15 al Regulamentului privind funcţionarea Consiliului communal 
Lozova).   
 
Vă mulţumim pentru participare. 
 

Cu respect,  Secretar al Consiliului Comunal Lozova                              Elena  Batereanu 
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