
ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

ORAŞUL SOVATA

CONSILIUL LOCAL 
HOTĂRÂRE Nr. 18 /24.02.2021

cu privire la modificarea Anexei nr.2 la H.C.L. nr.44/25.04.2019 privind aprobarea proiectului
modelului de steag al UAT Oraș Sovata 

Consiliul Local al Oraşului Sovata întrunit în ședință ordinară,

Ținând  cont  de  Referatul  de  aprobare  al  Primarului  Orașului  Sovata  înregistrată  cu  nr.
2028/15.02.2021 precum și  de Raportul  de specialitate  al  Compartimentului  Relații  internaționale,
Casă  de  cultură,  Activități  culturale  și  sportive  nr.2031/15.02.2021,  prin  care  propune  aprobarea
proiectului modelului de steag al UAT Oraș Sovata;

Având în vedere  Adresa nr.1331/01.02.2021 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației;

În  conformitate  cu  prevederile  Legii  nr.141/2015,  privind  arborarea  și  folosirea  de  către
unitățile administrativ teritoriale a steagurilor proprii;

Ținând cont de dispozițiile Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, republicată;

Ţinând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.I;
În baza dispoziţiilor  art.129 alin.(2) lit.a), art.139 alin.(1), precum și art.196 alin.(1) lit.a) din

Ordonanţa  de  Urgenţă  nr.57/2019  privind  Codul  administrativ,  cu  modificările  și  completările
ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. –  Se  aprobă modificarea  Anexei  nr.2  la  H.C.L.  nr.44/25.04.2019 privind  aprobarea
proiectul modelului de steag al UAT Oraș Sovata, descrierea și semnificațiile elementelor însumate ale
steagului  orașului Sovata, județul Mureș,.
           Art.2. – Anexa nr.1 și anexa nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
           Art.3. – Se împuternicește Primarul Orașului Sovata pentru a face demersurile legale necesare
obținerii  aprobării  modelului  steagului  UAT  Oraș  Sovata  prin  Hotărâre  aprobată  de  Guvernul
României.
           Art.4. – Primarul Orașului Sovata, prin Compartimentul Relații internaționale, Casă de cultură,
Activități culturale și sportive va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
           Art.5. – Prezenta hotărâre se va comunica prin grija secretarului general:

-   Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş;
-   Primarului Oraşului Sovata;
-   Compartimentului de resort;

                        -       Celor interesaţi şi va fi afişată pe site-ul Primăriei.

Președinte de ședință,
                                                                                                     Dávid Katalin
    Contrasemnează Secretar General,
                     Bartha Eva                      

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Orașului Sovata din data de 24 februarie 2021,
cu 17 voturi “pentru”.         
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