
   
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 

CONSILIUL LOCAL 

                                                                                                         Nr.  7892 din 23.09.2022 

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  

OCTOMBRIE  2022. 

    1.Proiect de hotărâre privind propunerea  aprobării conturilor de execuție ale bugetului local al 

comunei Slatina,  pe trimestrul III al anului 2022,  înregistrat la nr.  7444 din 20.09.2022- Inițiator Vasile-

Vlăduț Gherman - Primarul comunei Slatina, județul Suceava. 

   2.Proiect de hotărâre privind propunerea constatării încetării de drept înainte de expirarea duratei 

normale a mandatului de consilier local al domnului LEONESCU GHIORGHE, ca urmare a lipsei 

nemotivate  de la mai mult de 3 ședințe ordinare și/sau extraordinare consecutive ale consiliului, 

desfășurate pe durata a  trei luni  calendaristice   și vacantarea locului de consilier local în cadrul 

Consiliului Local al comunei  Slatina, județul  Suceava, înregistrat la nr. 7890 din 23. 09.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

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

  3. Proiect de hotărâre privind  propunerea vânzării cu drept de preempțiune  a imobilului în suprafață de 

1.000 m.p teren din domeniul privat, înscris în CF nr. 36851 pe care sunt edificate construcții, situat în 

intravilanul satului Găinești, comuna Slatina județul Suceava, înregistrat la nr. 7545 din 20.09.2022.- 

Inițiator Vasile-Vlăduț Gherman, Primarul comunei Slatina,  

   4. Proiect de hotărâre privind propunerea vânzării cu drept de preempțiune  a imobilului în suprafață de 

790 m.p teren din domeniul privat, înscris în CF nr. 36163 pe care sunt edificate construcții, situat în 

intravilanul satului Găinești, comuna Slatina județul Suceava,  înregistrat la nr. 7547 din 20.06.2022.  

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

   5. Proiect de hotărâre privind propunerea vânzării cu drept de preempțiune  a imobilului în suprafață de 

762 m.p teren din domeniul privat, înscris în CF nr. 36848 pe care sunt edificate construcții, situat în 

intravilanul satului Găinești, comuna Slatina județul Suceava, înregistrat la nr. 7650 din 21.09.2022 - 

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

    6.Proiect de hotărâre privind propunerea vânzării cu drept de preempțiune  a imobilului în suprafață de 

114  m.p teren din domeniul privat, înscris în CF nr. 36592 și CF nr. 36593  pe care sunt edificate 

construcții, situat în intravilanul satului  HERLA, comuna Slatina județul Suceava, înregistrat la nr. 7653 

din 21.09.2022.   Inițiator Vasile-Vlăduț Gherman, Primarul comunei Slatina, județul Suceava. 

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

Dispoziția primarului nr. 196/27.09.2022 privind  rectificarea  bugetului  de venituri și cheltuieli al  

comunei Slatina, pe trimestrul III al anului 2022, înregistrat la nr. 7652 din 21.09.2022.- Inițiator Vasile-

Vlăduț Gherman, Primarul comunei Slatina, județul Suceava. 

     8.Proiect de hotărâre privind propunerea rezilierii contractului de închiriere nr. 3735/10.05.2021  

pentru suprafața de 14,40 mp, spațiu Dispensar Slatina, încheiat între  comuna Slatina și Țupu Ionela-  

 



-02- 

 

Paula  din comuna Slatina județul Suceava, înregistrat la nr. 7446 din 20.09.2022. - Inițiator Vasile-

Vlăduț Gherman, Primarul comunei Slatina, județul Suceava. 

     9. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței unor bunuri imobile,  la domeniul privat al 

comunei Slatina, județul Suceava,   înregistrat la nr.  8055 din 27.09.2022. 

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

    10. Proiect de hotărâre privind propunerea demarării procedurii de  închiriere  prin licitație publică, a  

suprafeței de 821 mp  teren, înscris în CF  31819  UAT Slatina, situat  în intravilanul satului  Găinești, 

comuna Slatina, județul Suceava, înregistrat la nr. 7785 din 22.09.2022-Inițiator Vasile-Vlăduț Gherman, 

Primarul comunei Slatina, județul Suceava. 

   11. Proiect de hotărâre privind demararea procedurilor de  achiziție a  proprietății imobiliare ,,teren în 

suprafață de  1941 mp,  înscris în CF  36895, situat în intravilanul  satului Slatina,  comuna Slatina,  

județul Suceava,  înregistrat la nr. 7784  din  22.09.2022.  -  Inițiator Vasile-Vlăduț Gherman - Primarul 

comunei Slatina, județul Suceava. 

    12. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței unor bunuri imobile,  la domeniul public  al 

comunei Slatina, județul Suceava,   înregistrat la nr. 7785 din 22.09.2022. 

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

 

 

Secretar  General al comunei 

Gășpărel Lăcrămioara - Elena 


