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HOTĂRÂRE NR. 82 / 12.08.2020
cu privire la aprobarea completării Strategiei de dezvoltare durabilă 

al Orașului Sovata 2014-2020

Consiliul Local al Oraşului Sovata întrunit în ședință extraordinară,

 Examinând Referatul de aprobare al Primarului Orașului Sovata nr. 13.417/06.08.2020, în
calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate  al Compartimentului Strategii, Programe de finanțare și
Turism nr. 13.420/06.08.2020, privind  aprobarea completării  Strategiei  de dezvoltare durabilă al
Orașului Sovata 2014-2020;
           Strategia de dezvoltare locală se constituie ca un instrument modern de administrare a
comunității  cu  ajutorul  căruia  Consiliul  local  și  Primăria  sunt  în  măsură  să  asigure  coerența
acțiunilor lor. Totodata,  în  procesul  de  absorbţie  a  fondurilor  nerambursabile,  strategia  de
dezvoltare locală integrată cu alte documentații  de planificare strategică în domeniile dezvoltare
urbană, transport,  mediu, eficiența energetică etc. şi cele de planificare a bugetului local constituie
baza justificării proiectelor, elementul de fond de la care începe să se contureze şi să se concretizeze
proiectul;

Strategia  de  dezvoltare  durabilă  a  oraşului  Sovata  2014-2020,  aprobată  prin  H.C.L.
nr.59/17.06.2016,  a  fost   rezultatul  conştientizării  faptului  că  şansa  dezvoltării  competitive,  de
viitor,  a  oraşului  poate  fi  valorificată  doar  prin  abordarea  unei  politici  locale,  coerente,  de
planificare strategică şi de promovare economică modernă care să permită încadrarea  localităţii  în
actualele  tendinţe  de   dezvoltare  la  nivel  naţional  şi  european,  cu  scopul  final  de  asigurare  a
prosperităţii  şi  a  calităţii  vieţii  locuitorilor  săi.  Prin  H.C.L.  nr.65/29.05.2018  s-a  aprobat
completarea Strategiei de dezvoltare durabilă a orașului Sovata 2014-2020, respectiv cuprinderea
în Portfoliul  de propuneri  de proiecte  din cadrul strategiei  a unor noi  proiecte  relevante  pentru
atingerea obiectivelor de dezvoltare a localității  pe termen mediu și lung;

Pregătirea unui nou cadru strategic  și  de programare a fondurilor europene (2021-2027)
precum și noi instrumente și măsuri financiare recent instituite de Guvernul României, respectiv
O.U.G.  nr.88/2020,  facilitează  accesarea  de  fonduri  nerambursabile  pentru  elaborarea
documentațiilor tehnico-economice necesare pregătirii și implementării unor proiecte din domenii
de interes strategic național/regional/local și/sau a unor proiecte care fac parte din strategii/planuri
de  dezvoltare  la  nivel  regional/local,  finanțabile  din  fonduri  europene  acordate  României  în
perioada de programare 2021-2027, în cadrul Politicii de coeziune;

Proiectele de infrastructură sunt investiții publice de importanță strategică pentru localități
care asigură creșterea calității vieții, dar care  necesită perioade de timp însemnate pentru  pregătirea
și elaborarea documentațiilor tehnico-economice. Acordarea de sprijin financiar pentru pregătirea
documentațiilor  tehnico-economice  în  domenii  de  interes  strategic  național/local  constituie  o
prioritate a Programului de guvernare, astfel prin Programul operațional Asistență tehnică 2014-
2020  și  Programul  operațional  Infrastructură  mare  2014-2020  se  acordă  sprijin  financiar  în
elaborarea  documentațiilor  tehnico  economice  în  domenii  de  interes  strategic  național/local:
transport  și  transport  intermodal;  apă  -  apă  uzată;   gestionarea  deșeurilor;   mobilitate  urbană;
regenerare urbană; infrastructură rutieră de interes județean; centre de agrement/baze turistice/tabere
școlare; infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu; specializare
inteligentă, în condițiile stabilite în cadrul O.U.G. nr.88/2020;
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Conform  prevederilor  O.U.G.  nr.88/2020,  respectiv  condiții  stabilite  potrivit  cărora
proiectele pentru care se acordă sprijin financiar în elaborarea documentațiilor tehnico-economice
trebuie  să  facă  parte  din  Strategia  integrată  de  dezvoltare  urbană/strategia  de  dezvoltare
locală/județeană elaborată conform legii la nivelul autorităților publice locale/județene/polului de
creștere/zonei urbane funcționale sau din alte studii de specialitate aprobate de acestea, se impune
completarea portfoliului de proiecte curent cu propunerile de proiecte strategice care răspund unor
nevoi locale/regionale și care  susțin  dezvoltarea durabilă și echilibrată a regiunii, dar care  nu sunt
menționate în mod  expres în cadrul strategiei de dezvoltare durabilă a Orașului Sovata; 

Propunerile de proiecte strategice identificate la nivelul UAT Oraș Sovata sunt prezentate  în
LISTA Proiectelor  propuse a fi incluse în Portfoliul de proiecte din Strategia de dezvoltare durabilă
a orașului Sovata 2014-2020;
 Văzând avizul Comisiei de specialitate nr.I;

 În  temeiul  prevederilor  art.129 alin.2  lit.„b”,  alin.4 lit.„d”,  alin.9  lit.„a”,  art.139 alin.1,
respectiv art.196 alin.1 lit.„a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. –  Se aprobă  completarea  Capitolului  14 -  Portfoliul  de propuneri  de proiecte  din
Strategia de dezvoltare durabilă a orașului Sovata 2014-2020, cu propunerile specificate în cadrul
listei prezentatate în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Orașului
Sovata, prin Compartimentul Strategii, Programe de Finanțare și Turism.
            Art.3. – Prezenta hotărâre se va comunica prin grija secretarului general către:

-   Instituţia Prefectului Judeţului Mureş;
-   Primarul Oraşului Sovata;
-   Compartimentul Strategii, Programe de Finanțare și Turism;

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

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

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Orașului Sovata din data 12 august
2020, cu 16 voturi “pentru”.                                                                       
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Anexa nr.1 la H.C.L. nr.82/12.08.2020

LISTA
Proiectelor  propuse a fi incluse în Capitol 14 - Portfoliul de propuneri de proiecte din Strategia

de dezvoltare durabilă a orașului Sovata 2014-2020

1.  AMENAJARE PISTA BOB DE VARĂ ÎN ORAȘUL SOVATA
–  finanțabil  din  fonduri  europene,  fonduri  naționale  -  domeniul  Turism.  Obiectivul  este
Diversificarea ofertei de agrement în localitate/Extinderea şi modernizarea infrastructurii turistice
în scopul îmbunătăţirii şi diversificării serviciilor turistice oferite. Obiectivul strategic CSC (Cadrul
Strategic Comun) în care se încadrează proiectul este Sprijinirea dezvoltării economiei oraşelor.

2.  CONSOLIDARE/REFUNCȚIONALIZARE POD VIADUCT
– finanțabil din fonduri europene, fonduri naționale -  domeniu  Dezvoltare urbană. Obiectivul este
Îmbunătăţirea  serviciilor  urbane  şi  îmbunătăţirea  calităţii  mediului.  Obiectivul  strategic  CSC
(Cadrul Strategic Comun) în care se încadrează proiectul este Creşterea calităţii spaţiului public şi
asigurarea unui peisaj urban atractiv.

3.  AMENAJARE CLĂDIRE VERDE MULTIFUNCȚIONALĂ ÎN ORAȘUL SOVATA - 
finanțabil  din fonduri europene, fonduri naționale  -  domeniu  Dezvoltare urbană. Obiectivul este
Îmbunătăţirea  serviciilor  urbane  şi  îmbunătăţirea  calităţii  mediului.  Obiectivul  strategic  CSC
(Cadrul Strategic Comun) în care se încadrează proiectul este Creşterea calităţii spaţiului public şi
asigurarea unui peisaj urban atractiv.

4. AMENAJARE SPAȚIU PUBLIC DE RECREERE, PARC IN ZONA CENTRALĂ, ORAȘ 
SOVATA 
– finanțabil din fonduri europene, fonduri naționale -  domeniu  Dezvoltare urbană. Obiectivul este
Îmbunătăţirea  serviciilor  urbane  şi  îmbunătăţirea  calităţii  mediului.  Obiectivul  strategic  CSC
(Cadrul Strategic Comun) în care se încadrează proiectul este Creşterea calităţii spaţiului public şi
asigurarea unui peisaj urban atractiv.
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