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A N U N Ț 

 

            În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) art. 134, art.135.  alin. (4)   din OUG  nr. 

57/219 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  precum și 

prevederile  art. 8 din Legea  52/ 2003  privind transparența decizională, în administrația publică 

(r1)   aducem la cunoștință publică următoarele proiecte de hotărâri ce urmează a fi supuse  

dezbaterii și  aprobării Consiliului Local  al comunei Slatina,  în ședința ordinară din luna  

noiembrie 2022. 

      1. Proiect de hotărâre privind   reorganizarea  Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de 

activitate ale Consiliului Local Slatina, județul Suceava,  înregistrat la nr. 9394 din 25.10.2022.  

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

       2. Proiect de hotărâre privind  propunerea aprobării achiziționării proprietății imobiliare ”teren în 

suprafață de 1941 mp”, situat în intravilanul satului Slatina, comuna Slatina, județul Suceava, înregistrat 

la nr. 9396 din 25.10.2022   Inițiator Vasile-Vlăduț Gherman - Primarul comunei Slatina, județul 

Suceava. 

      3. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a terenului în suprafață de 2559 mp, înscris 

în Cartea Funciară nr. 36896 Slatina, având nr. cadastral 36896, înregistrat la nr. 9398 din 25.10.2022.    

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

     4. Proiect de hotărâre privind  propunerea aprobării delegării prin concesiune a Serviciului de Iluminat 

public al comunei Slatina, județul Suceava,  a studiului de fundamentare a deciziei de delegare a 

Serviciului Public de Iluminat al comunei Slatina, județul Suceava, a Regulamentului de Organizare și 

funcționare a serviciului de iluminat public, a Caietului de Sarcini, a documentației de atribuire prin 

procedură simplificată, înregistrat la nr.  9400 din 25.10.2022  Inițiator Vasile-Vlăduț Gherman - Primarul 

comunei Slatina, județul Suceava.  

    5. Proiect de hotărâre privind demararea procedurilor  de achiziție a proprietății imobiliare ” teren în 

suprafață de 150 mp identic cu nr. cadastral 1063 și clădire în suprafață de 61 mp identică cu nr. cadastral  

1063-C1, ambele din CF 30232 UAT Slatina”, situată în comuna Slatina, județul Suceava, înregistrat la 

nr. 9444 din  26.10.2022- Inițiator Vasile-Vlăduț Gherman - Primarul comunei Slatina, județul Suceava.  

     6. Proiect de hotărâre privind propunerea aprobării implementării proiectului ”HUB de servicii 

MMSS-SII MMSS” cod MySmis 130963, înregistrat la nr. 9446 din 26.10.2022    Inițiator Vasile-Vlăduț 

Gherman - Primarul comunei Slatina, județul Suceava.  

      7. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii din domeniul public al județului Suceava, în 

domeniul public al comunei Slatina, județul Suceava, a bunurilor rezultate prin modernizarea zonei de 

protecție a Mănăstirii Slatina, în cadrul proiectului “RO/005-551.05.03.04.01.12 ”Ecologizarea și 

modernizarea zonelor de protecție a monumentelor istorice din patrimoniul UNESCO și național – 

Mănăstiri Suceava”,  înregistrat la nr. 9448 din  26.10.2022   Inițiator Vasile-Vlăduț Gherman - Primarul 

comunei Slatina, județul Suceava. 

 



          8. Proiect de hotărâre privind propunerea dării în administrare a unor imobile situate în   comuna 

Slatina, județul Suceava, aflate în proprietatea publică a UAT Slatina, către Școala Gimnazială Alexandru 

Lăpușneanu din comuna  Slatina, CUI 18260500,  unitate de învățământ cu personalitate juridică în care 

își desfășoară activitatea, înregistrat la nr. 9540 din  28.10.2022   Inițiator Vasile-Vlăduț Gherman - 

Primarul comunei Slatina, județul Suceava.  

           9. Proiect de hotărâre privind propunerea dării în administrare a unor imobile situate în  satul 

Găinești, comuna Slatina, județul Suceava, aflate în proprietatea publică a UAT Slatina, către Școala 

Gimnazială Găinești, din comuna  Slatina, CUI 33589590, unitate de învățământ cu personalitate juridică 

în care își desfășoară activitatea, înregistrat la nr. 9593 din 31.10.2022         Inițiator Vasile-Vlăduț 

Gherman - Primarul comunei Slatina, județul Suceava.  

         10. Proiect de hotărâre privind propunerea aprobării depunerii proiectului ” Înființare centru de 

colectare deșeuri prin aport voluntar în comuna Slatina, județul Suceava”, în cadrul apelului de proiecte 

cu titlul ,, PNRR/2022/C3/S/i.1.A, Componenta C3- Managementul deșeurilor, Investiția I1. Dezvoltarea, 

modernizarea și completarea  sistemelor  de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de  

județ  sau la nivel de orașe/comune, Subinvestiția I.1.A Înființarea de centre de colectare prin aport 

voluntar din Planul Național de Redresare și Reziliență, înregistrat la nr. 9500  din 27.10.2022 -   Inițiator 

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

          11.  Proiect de hotărâre privind propunerea înființării Serviciului Public de Alimentare cu apă și de 

canalizare, al comunei Slatina, județul Suceava, denumit ”Serviciul Apă-Canal Slatina”, cu personalitate 

juridică, organizat în subordinea Consiliului Local al comunei Slatina, județul Suceava, înregistrat la nr. 

9595 din 31.10.2022.  Inițiator Vasile-Vlăduț Gherman - Primarul comunei Slatina, județul Suceava.  

          12. Proiect de hotărâre privind propunerea validării modificărilor  la bugetul local, aprobate  prin 

Dispoziția primarului nr. 228 din 04.11.2022 privind  rectificarea  bugetului  de venituri și cheltuieli al  

comunei Slatina, pe trimestrul IV al anului 2022, înregistrat la nr. 9597    din  31.10.2022  - Inițiator 

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

          13.  Proiect de hotărâre privind propunerea  organizarea rețelei școlare  a unităților de învățământ 

de pe raza UAT Slatina, comuna Slatina, județul Suceava, pentru anul școlar 2023-2024, înregistrat la nr. 

9599  din  31.10.2022    - Inițiator Vasile-Vlăduț Gherman, Primarul comunei Slatina, județul Suceava. 

          14. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe trimestrul IV 

al anului 2022, înregistrat la nr. 9601  din 31.10.2022  - Inițiator Vasile-Vlăduț Gherman, Primarul 

comunei Slatina, județul Suceava. 

          15. Proiect de hotărâre privind propunerea  rezilierii Contractului de închiriere nr.  55 din 

17.03.2020, încheiat între UAT Slatina și PFA Călin D. Dumitru din comuna Slatina, județul Suceava, 

înregistrat la nr.  9645    din 01.11.2022 - Inițiator Vasile-Vlăduț Gherman, Primarul comunei Slatina, 

județul Suceava. 

          16. Proiect de hotărâre privind propunerea alegerii președintelui de ședință pentru următoarele trei 

luni, înregistrat la nr. 9402 din 25.10.2022, - Inițiator Vasile-Vlăduț Gherman, Primarul comunei Slatina, 

județul Suceava. 

 

Secretar general al comunei, 

Gășpărel Lăcrămioara-Elena 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


