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HOTĂRÂRE NR. 83 / 12.08.2020
cu privire la instrumentarea proiectului “Achiziție mașini și echipamente pentru întreținerea

drumurilor locale în Orașul Sovata”

Consiliul Local al Oraşului Sovata întrunit în ședință extraordinară,

Examinând  Referatul de aprobare nr.13.421/06.08.2020 al Primarului Orașului Sovata, în
calitate de inițiator;

Analizând  Raportul  de  specialitate  nr.13.424/06.08.2020 al  Compartimentului  Strategii,
Programe  de  finanțare  și  Turism,  privind  instrumentarea  proiectului  “Achiziție  mașini  și
echipamente pentru întreținerea drumurilor locale în Orașul Sovata”;
           Luând în considerare că Serviciul Întreținere Drumuri și Zone Verzi din cadrul  aparatului de
specialitate al Primarului, este responsabil de gospodărirea, administrarea şi întreţinerea domeniului
public din  oraşul Sovata, asigurând  întreținerea a aproximativ 70 km străzi urbane și aprox. 60 ha
parcuri-zone verzi  din  localitate.  Activitatea  Serviciului  Întretinere  Drumuri  și  Zone Verzi  este
sprijinită de un parc auto propriu în stare de functionare, dar unele  mașini  din dotare sunt  trecute
de durata normală de exploatare, fiind uzate fizic si moral, generând astfel consum și cheltuieli  de
întretinere  ridicate.  În  vederea  îmbunatatirii  performanțelor  serviciului  de  resort  și  asigurarea
serviciilor  publice  de  calitate,  este  necesară  asigurarea  echipamentelor  performante  și  dotărilor
specifice pentru execuția acestora, după cum urmează: doua masini ATV utilitare echipate cu lamă
de zăpadă, o masină de împrastiat material antiderapant (sărărită). Pentru eficientizarea  serviciilor
publice oferite populatiei și având în vedere oportunitățile de finanțare prin Strategia de Dezvoltare
Locală  a  GAL  Sóvidék-Hegyalja  HACS,  PNDR  2014-2020,  sesiunea  de  depunere  proiecte
nr.1/2020 pentru măsura 7.2RSP Infrastructură pentru servicii  publice și  sociale,  Oraș Sovata a
elaborat  Cererea  de  finanțare  aferentă  proiectului“Achiziție  mașini  și  echipamente  pentru
întreținerea drumurilor locale în Orașul Sovata”, cu valoare totală  estimată de 112.577 lei.

Ținând cont de faptul că, în baza GHIDULUI SOLICITANTULUI pentru  SUBMĂSURA
7.2 RSP - Infrastructură pentru servicii publice și sociale, Oraș Sovata este beneficiar eligibil;

Având în vedere faptul că investiția se încadrează  în  tipurile de sprijin prevăzute prin sub-
măsura 7.2RSP, respectiv  Acțiunea P:  sprijin pentru dezoltare -  achiziționarea utilajelor specifice
pentru întreținerea și/sau deszăpăzirea drumurilor locale și spațiilor publice deja amenajate; reabili-
tarea, amenajarea spații publice neamenajate (loc de joacă, parc, piața (comerți), terenuri de sport,
piste pentru biciclete și/sau amenajarea treceri pietonale la DN sau DJ aglomerat, amenajare spații
în aproprierea bisericiilor sau monumentelor istorice);

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  instrumentarea  proiectului “Achiziție  mașini  și  echipamente  pentru
întreținerea drumurilor locale în Orașul Sovata”,  necesitatea și oportunitatea realizării acestei in-
vestiții, justificat prin următoarele considerente:
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- Necesitatea asigurării unor dotări performante în parcul de utilaje al orașului Sovata,
în vederea furnizării unor servicii de bază de calitate (întreținere/dezăpezire drumuri,
spații publice) în zone periferice al orașului;

- Necesitatea eficientizării serviciilor publice oferite populației din zonele periferice al
UAT Sovata, în vederea creșterii gradului de comfort si satisfacţie a  cetăţenilor ;

- Necesitatea eficientizarii cheltuielilor publice – se estimeaza reducerea cheltuielilor
de funcționare și întreținere a parcului de utilaje cu 10% prin realizarea proiectului.

Art.2. – Se aprobă includerea cheltuielilor aferente investiției  în bugetul general al Orașului
Sovata pentru perioada de realizare a investiției, conform Bugetului indicativ din cadrul Memoriului
justificativ – Anexa nr.1 la prezenta.

Art.3. –  Oraș  Sovata  se  angajează  să  suporte  cheltuielile  de  întreținere/mentenanță  a
investiției propuse prin proiect, pe o perioadă de 5 ani de la data efectuării ultimei plăți.

Art.4. – Numărul de locuitori deserviți de proiect este de 10.385 persoane.
Art.5. – Se aprobă caracteristicile tehnice și valorice ale investiției,  conform Memoriului

justificativ – Anexa nr.1 la prezenta. 
Art.6. – Se desemnează domnul primar Fülöp László Zsolt, ca reprezentant legal al solici-

tantului pentru relația cu AFIR în derularea proiectului, pe perioada de realizare a proiectului.
Art.7. – Oraș Sovata se angajează să suporte toate cheltuielile neeligibile aferente investiţi-

ei.
Art.8. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Orașului

Sovata, prin Compartimentul Strategii, Programe de Finanțare și Turism.
            Art.9. – Prezenta hotărâre se va comunica prin grija secretarului general către:

-   Instituţia Prefectului Judeţului Mureş;
-   Primarul Oraşului Sovata;
-   Compartimentului 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 15 voturi “pentru”.                                                                       
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