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DISPOZIȚIE NR. 190/07.06.2022
privind convocarea Consiliului Local al Orașului Sovata în ședința extraordinară din data de

15.06.2022

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 15.06.2022 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

Anexă la Dispoziția nr.190/07.06.2022
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CONVOCATOR

În conformitate cu Dispoziția Primarului Orașului Sovata nr.190/07.06.2022 se convoacă
ședința extraordinară a Consiliului Local al Orașului Sovata, care va avea loc miercuri, 15 iunie
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 aprobarea rectificării Bugetului Local al Orașului
Sovata, pe anul 2022;
                           -   Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt

2. Proiect de hotărâre – privind aprobarea metodologiei de organizare şi desfăşurare a
concursului pentru  ocuparea funcţiilor de director financiar – contabil şi director medical, din
cadrul  comitetului director al Spitalului Sovata-Niraj şi desemnarea reprezentanţilor  autorităţii
publice locale,  care să facă parte din comisia de concurs, respectiv  comisia de soluţionare a
contestaţiilor;
                           -   Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt

3. Proiect de hotărâre – cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice pentru
investiția „Alimentare cu apă, strada Nicolae Bălcescu, oraș Sovata, jud. Mureș”;
                           -   Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt
            4. Proiect de hotărâre – cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice pentru
investiția „Rețea canalizare menajeră, strada Sebeșului, oraș Sovata, jud. Mureș -etapa I ;
           -   Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt
        5.  Proiect  de hotărâre  – cu privire  la  aprobarea  documentației  tehnico  -  economice
pentru investiția „Alimentare cu apă, strada Sebeșului, oraș Sovata, jud. Mureș”;
           -   Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt
        6.  Proiect  de hotărâre –  cu privire la aprobarea documentației  tehnico - economice
pentru investiția „Lucrări de amenajare loc de parcări în str. Gara Mică”;
                   -   Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt

7.  Proiect de hotărâre  – cu privire la aprobarea modificării Organigramei și a Statului 
de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Orașului 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 15.06.2022

PROIECT DE ORDINE DE ZI
a ședinței extraordinare a Consilului Local al Orașului Sovata, din data de 15.06.2022

        1. Proiect de hotărâre – cu privire la aprobarea rectificării Bugetului Local al Orașului
Sovata, pe anul 2022;
                           -   Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt

2. Proiect de hotărâre – privind aprobarea metodologiei de organizare şi desfăşurare a
concursului pentru  ocuparea funcţiilor de director financiar – contabil şi director medical, din
cadrul  comitetului director al Spitalului Sovata-Niraj şi desemnarea reprezentanţilor  autorităţii
publice locale,  care să facă parte din comisia de concurs, respectiv  comisia de soluţionare a
contestaţiilor;
                           -   Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt

3.  Proiect  de hotărâre  –  cu privire  la  aprobarea  documentației  tehnico  -  economice
pentru investiția „Alimentare cu apă, strada Nicolae Bălcescu, oraș Sovata, jud. Mureș”;
                           -   Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt
            4. Proiect de hotărâre – cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice pentru
investiția „Rețea canalizare menajeră, strada Sebeșului, oraș Sovata, jud. Mureș -etapa I ;
           -   Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt
         5.  Proiect  de hotărâre  – cu privire  la  aprobarea  documentației  tehnico  -  economice
pentru investiția „Alimentare cu apă, strada Sebeșului, oraș Sovata, jud. Mureș”;
           -   Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt
         6.  Proiect  de hotărâre –  cu privire la aprobarea documentației  tehnico - economice
pentru investiția „Lucrări de amenajare loc de parcări în str. Gara Mică”;
                   -   Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt

7.  Proiect de hotărâre  – cu privire la aprobarea modificării Organigramei și a Statului 
de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Sovata;

-   Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt

Serviciul Economic,
            Serviciul Juridic,

                                                                                                       Secretar General,
            Bartha Eva


