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DISPOZIȚIE NR. 238/05.08.2022
privind convocarea Consiliului Local al Orașului Sovata în ședința extraordinară din data de

11.08.2022

PRIMARUL ORAȘULUI SOVATA, JUDEȚUL MUREȘ

În  temeiul  prevederilor  art.133  alin.2  lit.  „a”,  art.196  alin.1  lit.  „b”  din  O.U.G.
nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE:

Art.1. – Se convoacă Consiliul Local al Orașului Sovata, în ședință extraordinară, la data
de 11.08.2022 ora 14.00, la sediul Orașului Sovata, Sala Mare de Ședință, conform documentului
de convocare anexat.

Art.2.  –  (1)  Materialele înscrise  pe  proiectul  ordinii  de  zi  sunt  puse  la  dispoziția
consilierilor locali ai Consiliului Local al Orașului Sovata în format electronic și/sau suport de
hârtie.
                            (2)  Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, însoțite de documentele
prevăzute de lege, se trimit spre avizare Comisiilor de specialitate ale Consiliul Local al Orașului
Sovata.
                            (3)  Cu privire la proiectele de hotărâre menționate, se pot formula și depune
amendamente în condițiile art.138 alin.12 din O.U.G.  nr.57/2019,  privind Codul administrativ,
cu modificările și completările ulterioare.

Art.3. –  Serviciul Relații Publice, Administrație Publică Locală și Juridic, va aduce la
îndeplinire prevederile prezentei dispoziții.

Art.4. – În conformitate  cu prevederile  art.252 alin.1 lit.  „c”,  ale art.255 din O.U.G.
nr.57/2019,  privind  Codul  administrativ,  și  ale  art.3  alin.1  din  Legea  nr.554/2004,  Legea
contenciosului  administrativ,  prezenta  Dispoziție  se  înaintează  Prefectului  Județului  Mureș
pentru exercitarea controlului de legalitate.

           PRIMAR,
FÜLÖP LÁSZLÓ-ZSOLT

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,
                             BARTHA EVA
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Anexă la Dispoziția nr.238/05.08.2022
CONVOCATOR

În conformitate cu Dispoziția Primarului Orașului Sovata nr.238/05.08.2022  se convoacă
ședința  extraordinară a Consiliului  Local  al  Orașului Sovata,  care va avea loc joi,  11 august
2022, ora 14.00, la sediul Orașului Sovata, Sala Mare de Ședință, cu următorul

PROIECT DE ORDINE DE ZI:

        1. Proiect de hotărâre – cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă;
                           -   Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt
     2. Proiect de hotărâre –  privind participarea la Programul privind creșterea eficienței
energetice a infrastructurii  de iluminat public și aprobarea începerii  investiției  „Modernizarea
sistemului de iluminat public stradal, în Orașul Sovata, județul Mureș”;
                           -   Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt
     3. Proiect de hotărâre – cu privire la aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de
intervenții,  a indicatorilor  tehnico-economici  actualizați,  a devizului  general  actualizat  pentru
obiectivul de investiții „Asfaltare rețea stradală în Orașul Sovata, județul Mureș ”, aprobat pentru
finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând
categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului;
                           -   Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt
    4.  Proiect  de  hotărâre –  cu  privire  la  aprobarea  documentației  tehnico-economice
„Reglementare rețele  electrice de distribuție pentru obiectivul:  Construire Creșă medie – loc.
Sovata, str. Gara Mică fn., CF 56394, jud. Mureș”.
                           -   Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt
           5. Proiect de hotărâre –  privind acordarea unui mandat special în favoarea ADI Ecolect
Mureș în vederea derulării  procedurii  de negociere fără  publicare prealabilă  a  unui anunț  de
participare în vederea atribuirii  contractului de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a
altor fluxuri de deşeuri, și operarea stației de transfer Bălăușeri, componente ale serviciului de
salubrizare al Județului Mureș – zona 6 Bălăușeri, pentru orașul Sovata;
                           -   Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt
    6.  Proiect  de  hotărâre  –  cu privire  la  aprobarea  devizului  general  actualizat  pentru
obiectivul de investiție "Mansardare, Extindere, Reamenajări și Branșamente la sediul Primăriei
Sovata în Patru Etape – P.T.+D.E. – etapa II, III – IV”;

-   Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt
         7.  Proiect  de hotărâre –  cu privire la  aprobarea amplasării  unui turn de clopote,  pe
terenul înscris  în C.F. nr.51057 Sovata.

-   Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt

PRIMAR,
FÜLÖP LÁSZLÓ-ZSOLT
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Anexă la Convocatorul ședinței
extraordinare a Consiliului Local al Orașului

Sovata din data de 11.08.2022

PROIECT DE ORDINE DE ZI
a ședinței extraordinare a Consilului Local al Orașului Sovata, din data de 11.08.2022

        1. Proiect de hotărâre – cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă;
                           -   Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt
       2. Proiect de hotărâre –  privind participarea la Programul privind creșterea eficienței
energetice a infrastructurii  de iluminat public și aprobarea începerii  investiției  „Modernizarea
sistemului de iluminat public stradal, în Orașul Sovata, județul Mureș”;
                           -   Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt
       3. Proiect de hotărâre – cu privire la aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de
intervenții,  a indicatorilor  tehnico-economici  actualizați,  a devizului  general  actualizat  pentru
obiectivul de investiții „Asfaltare rețea stradală în Orașul Sovata, județul Mureș ”, aprobat pentru
finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând
categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului;
                           -   Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt
    4.  Proiect  de  hotărâre –  cu  privire  la  aprobarea  documentației  tehnico-economice
„Reglementare rețele  electrice de distribuție pentru obiectivul:  Construire Creșă medie – loc.
Sovata, str. Gara Mică fn., CF 56394, jud. Mureș”.
                           -   Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt
           5. Proiect de hotărâre –  privind acordarea unui mandat special în favoarea ADI Ecolect
Mureș în vederea derulării  procedurii  de negociere fără  publicare prealabilă  a  unui anunț  de
participare în vederea atribuirii  contractului de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a
altor fluxuri de deşeuri, și operarea stației de transfer Bălăușeri, componente ale serviciului de
salubrizare al Județului Mureș – zona 6 Bălăușeri, pentru orașul Sovata;
                           -   Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt
     6.  Proiect  de  hotărâre  –  cu privire  la  aprobarea  devizului  general  actualizat  pentru
obiectivul de investiție "Mansardare, Extindere, Reamenajări și Branșamente la sediul Primăriei
Sovata în Patru Etape – P.T.+D.E. – etapa II, III – IV”;

-   Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt
        7.  Proiect  de hotărâre –  cu privire la  aprobarea amplasării  unui turn de clopote,  pe
terenul înscris  în C.F. nr.51057 Sovata.

-   Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt

                                                                                                                   Secretar General,
            Bartha Eva


