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DISPOZIȚIE NR. 152/05.05.2022
privind convocarea Consiliului Local al Orașului Sovata în ședința extraordinară din data de

12.05.2022

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  12.05.2022,  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.152/05.05.2022



ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

ORAŞUL SOVATA

PRIMAR
www.primariasovata.ro

CONVOCATOR

În conformitate cu Dispoziția Primarului Orașului Sovata nr.152/05.05.2022 se convoacă
ședința extraordinară a Consiliului Local al Orașului Sovata, care va avea loc joi, 12 mai 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 președintelui de ședință;
                           -   Iniţiator – Primar Fülöp László Zsolt
         2. Proiect de hotărâre – cu privire la aprobarea rectificării Bugetului Local al Orașului
Sovata, pe anul 2022;
                           -   Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt

3.  Proiect  de  hotărâre  – cu  privire  la  completarea  H.C.L.  nr.56/13.04.2022  privind
aprobarea proiectului “Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în
Cinema Doina din Oraș Sovata”;

-   Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt
4.  Proiect  de  hotărâre  –  cu  privire  la  modificarea  și  completarea  H.C.L.

nr.55/13.04.2022  privind  aprobarea  investiției:  “Achiziționare  și  amplasare  stații  de
reîncărcare pentru vehicule electrice în Orașul Sovata, județul Mureș”;

-   Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt
5.  Proiect  de hotărâre  –  privind  aprobarea  proiectului:  “Asigurarea infrastructurii

pentru transportul verde – piste pentru biciclete în Orașul Sovata, județul Mureș”;
-   Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt

6. Proiect de hotărâre – privind aprobarea proiectului: Creșterea eficienței energetice
în Școala Gimnazială ”S. Illyes Lajos” Sovata;

-   Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt
7. Proiect de hotărâre – cu privire la aprobarea participării UAT Oraș Sovata, la licitația

publică din data de 17.05.2022, pentru achiziționarea imobilului situat în Sovata, județul Mureș,
înscris în C.F. nr. 52788 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 12.05.2022

PROIECT DE ORDINE DE ZI
a ședinței extraordinare a Consilului Local al Orașului Sovata, din data de 12.05.2022

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

3.  Proiect  de  hotărâre  – cu  privire  la  completarea  H.C.L.  nr.56/13.04.2022  privind
aprobarea proiectului “Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în
Cinema Doina din Oraș Sovata”;

-   Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt
4.  Proiect  de  hotărâre  –  cu  privire  la  modificarea  și  completarea  H.C.L.

nr.55/13.04.2022  privind  aprobarea  investiției:  “Achiziționare  și  amplasare  stații  de
reîncărcare pentru vehicule electrice în Orașul Sovata, județul Mureș”;

-   Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt
5.  Proiect  de hotărâre  –  privind  aprobarea  proiectului:  “Asigurarea infrastructurii

pentru transportul verde – piste pentru biciclete în Orașul Sovata, județul Mureș”;
-   Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt

6. Proiect de hotărâre – privind aprobarea proiectului: Creșterea eficienței energetice
în Școala Gimnazială ”S. Illyes Lajos” Sovata;

-   Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt
7. Proiect de hotărâre – cu privire la aprobarea participării UAT Oraș Sovata, la licitația

publică din data de 17.05.2022, pentru achiziționarea imobilului situat în Sovata, județul Mureș,
înscris în C.F. nr. 52788 Sovata.
                        -   Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt

                                                                                                       Secretar General,
            Bartha Eva

Serviciul Economic,
Compartimentul Strategii, Programe de Finanțare și Turism,


