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HOTĂRÂRE  Nr. 18 / 26.11.2020
cu privire la aprobarea demolării construcțiilor: Piaţa de zi Eminescu și Clădire grup sanitar

Piaţa Eminescu, situate în bifurcația str. Principală și Aleea din cartierul Eminescu

Consiliul Local al Oraşului Sovata întrunit în ședință ordinară,

 Văzând  Referatul  de  aprobare  al  Primarului  orașului  Sovata  înregistrată  cu  nr.
17.970/18.11.2020, precum și Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Amenajarea
Teritoriului nr. 17.973/18.11.2020, privind propunerea de demolare a construcțiilor Piaţa de
zi Eminescu și Clădire grup sanitar Piaţa Eminescu, situate în bifurcația str. Principală și
Aleea din cartierul Eminescu;

Ținând cont de faptul că a fost întocmit un proiect pentru desființarea pieței de zi din
cartierul Mihai Eminescu, care nu corespunde cerințelor de sănătate publică și că la momentul
de față noua Piața din str. Principală nr.215, este funcțională;
  Luând în  considerare  prevederile  art.2  din  O.G.  nr.112/2000 pentru  reglementarea
procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc
domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale;

Având în vedere prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor
de  construcţii,  republicată,  respectiv  Legii  nr.350/2001,  privind  amenajarea  teritoriului  şi
urbanismul;

Luând în considerare prevederile Legii nr.24/2000, privind normele de tehnică legisla-
tivă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

Ţinând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.I;
În temeiul art.129 alin.2 lit.  „c”, art.139 alin.1, precum şi art.196 alin.1 lit. „a” din

O.U.G. nr.57/2019, privind Codul Administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. – Se aprobă trecerea imobilelor – construcţii  :     Piaţa de zi    Eminescu și Clădire

grup  sanitar  Piaţa  Eminescu,  situate  în  bifurcația  str.  Principală  și  Aleea  din  cartierul
Eminescu, identificate la pozițiile 654 și 656, în Anexa nr. 8 din H.G. nr.964/2002,  privind
inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Sovata, judeţul Mureş,  din
domeniul public al Orașului Sovata în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din
funcțiune, casare și demolarea acestora.

Art.2. – După scoaterea din funcţiune a imobilelor – construcţii prevăzute la art.1, se
va proceda la demolarea imobilelor în cauză. 

Art.3. –  Scoaterea din funcţiune a imobilelor prevăzute la art.1 va fi evidenţiată în
contabilitate.

Art.4. –  Demolarea imobilelor – construcții se face numai pe baza Autorizației  de
desființare emisă în  condițiile prevăzute de lege. 

Art.5. –  Cu  aducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri,  se  însărcinează
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Sovata.
 Art.6. – Prezenta hotărâre se va comunica prin grija secretarului general:

-   Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş;
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-   Primarului Oraşului Sovata;
-   Serviciului Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

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

                                                                                                 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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