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HOTĂRÂRE  NR. 14 / 26.11.2020
cu privire la constituirea Comisiei de negociere privind achiziționarea precum și vânzarea unor

imobile din respectiv în domeniul public/privat al orașului 
 

Consiliul Local al Oraşului Sovata întrunit în ședință ordinară,

Examinând  Referatul  de  aprobare  nr.17.866/17.11.2020  al  Primarului  Orașului  Sovata,  în
calitate de inițiator;

Analizând  Raportul  de  specialitate  al  Secretarului  General  al  UATO  Sovata  nr.
17.869/17.11.2020,  prin care se propune  constituirea Comisiei  de negociere privind achiziționarea
precum și vânzarea unor imobile din respectiv în domeniul public/privat al orașului;

Văzând avizul Comisiei de specialitate nr.I;
Având în vedere Ordinul Prefectului nr.434/28.10.2020, privind constatarea ca legal constituit

a Consiliului local al orașului Sovata;
În temeiul prevederilor art.127, art.129 alin.2 lit.„c”, art.139 alin.1, respectiv art.196 alin.1 lit.

„a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
HOTĂRĂŞTE:

Art.1. –  Se  aprobă  constituirea  Comisiei  de  negociere  privind  achiziționarea  precum  și
vânzarea unor imobile din respectiv în domeniul public/privat al orașului, în următoarea componență:

Fülöp László-Zsolt
Kiss Ferenc
Arros Dénes
Bartha József
Kiss Zoltán

Art.2. – Toate negocierile, eventualele acorduri discutate și încheiate de comisia nominalizată la
art.1 din prezenta hotărâre vor fi aduse la cunoștința și vor fi supuse aprobării Consiliului Local al
Orașului Sovata.

Art.3. – Cu data adoptării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului
Local nr.9/14.07.2016.

Art.4. –  Cu aducere  la  îndeplinire  a  prezentei  Hotărâri  se  încredinţează compartimentul  de
resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Sovata.

Art.5. –  Prezenta Hotărâre se va comunica prin grija secretarului general către:
                         -   Instituţia Prefectului Judeţului Mureş;
                         -   Primarul Oraşului Sovata;
                         -   Serviciul Juridic;
                         -   Cei interesaţi şi va fi afişată pe site-ul instituţiei.

                                                                                  
         

                          Preşedinte de şedinţă,
                                                                                     Arros Dénes

  Contrasemnează Secretar General,
                     Bartha Eva   

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Orașului Sovata din data de 26 
noiembrie 2020, cu 17 voturi “pentru”.                                                                       
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