
 
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.          din               

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 februarie 

2022: 

1. Proiect de hotărâre privind  propunerea  alegerii președintelui de ședință, 

înregistrat la nr. 124 din 07.01.2022. Inițiator Vasile-Vlăduț Gherman - Primarul 

comunei Slatina, județul Suceava. 

 

       2. Proiect de hotărâre privind rezilierea Contractului de închiriere nr. 15 din 

27.04.2017, încheiat între UAT Slatina și PFA Scutelnicu Adrian-Gheorghiță, înregistrat 

la nr. 30 din 03.01.2022.  Inițiator Vasile-Vlăduț Gherman - Primarul comunei Slatina, 

județul Suceava.  

          

       3. Proiect de hotărâre privind propunerea  aprobării Strategiei anuale de achiziții 

publice a comunei Slatina, județul Suceava, pentru anul 2022, înregistrat la nr. 9010 din 

23.12.2021, Inițiator Vasile-Vlăduț Gherman - Primarul comunei Slatina, județul Suceava. 

      4. Proiect de hotărâre privind propunerea  aprobării  Programului anual  de  

achiziții publice al comunei Slatina, județul Suceava, pentru anul 2022, înregistrat la nr. 

9008 din 23.12.2021 Inițiator Vasile-Vlăduț Gherman - Primarul comunei Slatina, județul 

Suceava. 

 

     5. Proiect de hotărâre privind propunerea aprobării Planului de acțiuni  și lucrări de 

interes local pentru anul 2022, ce vor fi prestate de beneficiarii de ajutor social, conform 

Legii  nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, înregistrat la nr. 613 din 25.01.2022 

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

           

    6.   Proiect de hotărâre privind propunerea aprobării Devizului general actualizat, 

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții:” Reabilitare parțială  

drum comunal  DC 16 C, din satul Herla, comuna Slatina, județul Suceava, înregistrat 

la nr. 692 din 27.01.2022, Inițiator Vasile-Vlăduț Gherman - Primarul comunei Slatina, 

județul Suceava. 

         

    7. Proiect de hotărâre privind  propunerea aprobării Devizului general actualizat, 

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții: ” Modernizare parțială 

prin betonare drum comunal ”La Cojocariu Benone”, din satul Herla, comuna Slatina, 

județul Suceava, înregistrat la nr. 694 din 27.01.2022.  

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



           

 

      8. Proiect de hotărâre privind propunerea aprobării Devizului general actualizat 

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții: Modernizare parțială 

prin betonare drum comunal ”Ciumărna” din satul Găinești, comuna Slatina, județul 

Suceava, înregistrat la nr. 832 din 31.01.2022, Inițiator Vasile-Vlăduț Gherman - Primarul 

comunei Slatina, județul Suceava. 

    9.Proiect de hotărâre privind propunerea aprobării procedurilor privind modul de 

calcul și de plată a altor taxe locale, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, înregistrat la nr. 308 din 

13.01.2022 - Inițiator Vasile-Vlăduț Gherman - Primarul comunei Slatina, județul Suceava. 

        

  10.  Proiect de hotărâre privind propunerea aprobării dreptului de uz și servitute cu 

titlu gratuit de trecere pe o suprafață de teren din domeniul public al UAT Slatina, către 

SC Delgaz Grid SA, în vederea executării unor lucrări de alimentare cu energie electrică 

a unor imobile situate pe raza comunei Slatina, înregistrat la 828 din 31.01.2022- Inițiator 

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

   11. Proiect de hotărâre privind propunerea aprobării apartenenței unor bunuri 

imobile la domeniul privat al comunei Slatina, județul Suceava, înregistrat la nr. 830 din 

31.01.2022- Inițiator Vasile-Vlăduț Gherman - Primarul comunei Slatina, județul Suceava. 

         

    12. Proiect de hotărâre privind rezilierea Contractului de închiriere nr. 19 din 

27.04.2017, încheiat între UAT Slatina și PFA Zoița Mircea, înregistrat la nr. 129 din 

07.01.2020   Inițiator Vasile-Vlăduț Gherman - Primarul comunei Slatina, județul Suceava.  

          

    13. Proiect de hotărâre privind anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare 

principale restante, la data de 31 martie 2020 datorate bugetului local al comunei 

Slatina, județul Suceava, înregistrat la nr. 9092 din 29.12.2021 Inițiator Vasile-Vlăduț 

Gherman - Primarul comunei Slatina, județul Suceava.  

 

p. Secretarul general al comunei Slatina 

Gășpărel Lăcrămioara-Elena 

 

 

 


