
 
J U D E Ț U L  S U C E A V A 

C O M U N A   S L A T I N A 

-PRIMÂRIA COMUNEI SLATINA- 

-SECRETAR- 

                                                                     

                                                                                                    Nr. 2477 din 17.03.2022 

                                                                                                                   

A N U N Ț 
 
         În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 și art. 135 alin. (4) din OUG nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și prevederile 

art. 8 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică (r1), 

aducem la cunoștință publică următoarele proiecte  ce urmează a fi supuse aprobării 

Consiliului Local al comunei Slatina, în Ședința Ordinară din luna  aprilie 2022: 

 

 

1.Proiect de hotărâre privind  propunerea  modificării  statului de funcții al aparatului de 

specialitate al primarului  comunei Slatina, județul Suceava, înregistrat la nr. 2211 din 

10.03.2022 Inițiator Vasile-Vlăduț Gherman - Primarul comunei Slatina, județul Suceava. 

 

2. Proiect de hotărâre privind propunerea  organizării  rețelei școlare a unităților de 

învățământ  de pe raza UAT Slatina, comuna Slatina, județul Suceava, pentru anul școlar 

2022-2023, înregistrat la nr. 8542 din 03.12.2021, Inițiator Vasile-Vlăduț Gherman - Primarul 

comunei Slatina, județul Suceava. 

 

3. Proiect de hotărâre privind  propunerea apartenenței unor bunuri imobile la domeniul privat 

al comunei Slatina, județul Suceava, înregistrat la nr. 2242 din 11.03.2022.Inițiator Vasile-

Vlăduț Gherman - Primarul comunei Slatina, județul Suceava. 

 

4. Proiect de hotărâre privind propunerea aprobării  Devizului general privind cheltuielile 

necesare realizării proiectului:” Extindere  rețea de  canalizare și extindere alimentare cu apă 

în localitatea Slatina, strada Lavandei, comuna Slatina, județul Suceava, înregistrat la nr. 2327 

din 14.03.2022 Inițiator Vasile-Vlăduț Gherman - Primarul comunei Slatina, județul Suceava. 

 

5. Proiect de hotărâre privind   propunerea aprobării închirierii prin atribuire directă a unei 

suprafețe de pajiști permanente aflată în proprietatea privată a comunei Slatina, județul 

Suceava, înregistrat la nr. 2375 din 15.03.2022, Inițiator Vasile-Vlăduț Gherman - Primarul 

comunei Slatina, județul Suceava. 

 

6.   Proiect de hotărâre privind   propunerea aprobării fișelor de fundamentare a tarifelor 

pentru colectat, transport, descărcat refuz, a deșeurilor municipale fracția umedă și fracția 

uscată, la depozitul conform Moara, înregistrat la nr. 2420 din 16.03.2022 Inițiator Vasile-

Vlăduț Gherman - Primarul comunei Slatina, județul Suceava. 

 

 

 

 Secretarul general al comunei  

Gășpărel Lăcrămioara-Elena 

 

 

 


