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HOTĂRÂRE NR. 50 / 30.04.2020
cu privire la acordul Orașului Sovata pentru evidențierea

Vilei Retezat – proprietatea S.C. Balneoclimaterica S.A, în C.F. nr.54590 Sovata

Consiliul Local al Oraşului Sovata întrunit în ședință ordinară,

   Văzând Referatul de aprobare nr. 8636/30.04.2020 al Primarului orașului Sovata și Raportul 
de specialitate al Serviciului Juridic nr. 8639/30.04.2020, cu privire la emiterea acordului Orașului
Sovata  pentru  evidențierea  Vilei  Retezat  –  proprietatea  S.C.  Balneoclimaterica  S.A.,  în  C.F.
nr.54590 Sovata;

Având  în  vedere  Cererea  depusă  de  S.C.  Balneocliomaterica  S.A.  Sovata  nr.
8603/29.04.2020;

Ținând cont de Memoriul Tehnic întocmit de expertul topograf Ruța Valer;
Având în vedere prevederile:

- Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată;
- Ordinul  nr.839/2009  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  Legii

nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
- Legii  nr.350/2001  privind  amenajarea  teritoriului  şi  urbanismul,  cu  modificările  și

complatările ulterioare;
Ținând cont de avizul Comisiei de specialitate nr.I;
În  temeiul  prevederilor  art.129  alin.2  lit.„c”,  art.139  alin.1,  și  art.196  alin.1  lit.„a”  din

O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, 

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Orașul Sovata este de acord cu evidențierea Vilei Retezat – proprietatea S.C. 

Balneoclimaterica S.A. în C.F. nr.54590 Sovata, nr. cad.54590, pe terenul în suprafață de 705 mp,
proprietatea Orașului Sovata – domeniu privat.

Art.2. – Se împuternicește Primarul Orașului Sovata, penntru semnarea acordului în formă
autentică la un notar public. 

Art.3. – Prezenta hotărâre se va comunica prin grija secretarului general către:
-   Instituţia Prefectului Judeţului Mureş;
-   Primarul Oraşului Sovata;
-   S.C. Balneoclimaterica S.A.;

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

                                                                                     Președinte de ședință,
                                                                                             Kiss Ferenc
 Contrasemnează Secretar General,
                     Bartha Eva

Prezenta  hotărâre  a  fost  adoptată  în  ședința  ordinară  a  Consiliului  Local  al  Orașului  Sovata,  online-prin  aplicația
ZOOM, din data de 30 aprilie 2020, cu  15 voturi “pentru”.   
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