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HOTĂRÂRE NR. 77 / 30.07.2020
cu privire la aprobarea participării orașului Sovata la realizarea proiectului

Via Transilvanica (Calea Transilvaniei)

Consiliul Local al Oraşului Sovata întrunit în ședință ordinară,

 Având în vedere:
            - Susținerea turismului pe plan local;

- Inițiativa asociației Tășuleasa Social pentru realizarea unui traseu turisitic pentru mers pe jos, călare
sau cu bicicleta, de lungă distanță, de la Putna până la Drobeta Turnu-Severin, străbătând toate frumusețile
Transilvaniei;

-  Referatul  de  aprobare  nr.12.605/21.07.2020  al  Primarului  Orașului  Sovata  privind  aprobarea
participării Consiliului local al orașului Sovata la realizarea proiectului Via Transilvanica (Calea Transilvaniei);

-  Raportul  de specialitate  al  Secretarului  general  nr.12608/21.07.2020 privind  aprobarea  participării
Consiliului local al orașului Sovata la realizarea proiectului Via Transilvanica (Calea Transilvaniei);

Văzând avizul Comisiei de specialitate nr.I;
 În conformitate cu:

-  prevederile  art.3,  art.20  și  art.23  din  Ordonanța  Guvernuluinr.58/1998  privind  organizarea  și
desfășurarea activității de turism în România, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Hotărârii Guvernului nr.33/2000 privind aprobarea Metodologiei de înscriere, atestare și
criteriilor de evidențierea patrimoniului turistic;
           În temeiul prevederilor  art.129 alin.2 lit. „d”, alin.7 lit. „d” și „f”, art.196 alin.1 lit.„a” din O.U.G.
nr.57/2019, privind Codul administrativ, 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. – (1)  Se aprobă participarea Orașului Sovata la realizarea proiectului Via Transilvanica  (Calea
Transilvaniei).

    (2) Orașul Sovata va sprijini, va promova și va contribui la sustenabilitatea pe termen lung 
a proiectului, conform prevederilor legale, inclusiv prin prevederea anual în buget de sume pentru realizarea
proiectului Via Transilvanica  (Calea Transilvaniei), pe baza detaliilor proiectului elaborat de către Asociația
Tășulesa Social.

Art.2. –  (1) Se aprobă înființarea traseului tematic pe raza orașului Sovata, conform anexei nr.1 din
prezenta hotărâre, parte a traseului ce se va înființa la nivelul Județului Mureș.

              (2)Traseul prevăzut în anexa nr.1 va fi cuprins în Strategia de dezvoltare al orașului.
Art.3. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul orașului Sovata, domnul

Fülöp László Zsolt.
Art.4. – Secretarul general al orașului Sovata va comunica prezenta hotărârea cu: 
- Primarul orașului Sovata;
- Instituţia Prefectului – judeţul Mureș;
- Consiliul Județean Mureș;
- Asociația Tășulesa Social.

                                                                                                 Președinte de ședință,
                                                                                                                         Arros Dénes
               Contrasemnează Secretar General,
                                Bartha Eva

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Orașului Sovata din data de 30 iulie 2020, cu 15 voturi
“pentru”.                                                                                                      
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