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DISPOZIȚIE NR. 256/31.08.2022
privind convocarea Consiliului Local al Orașului Sovata în ședința extraordinară din data de

07.09.2022

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  07.09.2022,  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.256/31.08.2022

CONVOCATOR

În conformitate cu Dispoziția Primarului Orașului Sovata nr.256/31.08.2022 se convoacă
ședința extraordinară a Consiliului Local al Orașului Sovata, care va avea loc joi, 7 septembrie
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 – cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice 

pentru investiția „Lucrări de construire canalizare menajeră strada Mierlei, Oraș Sovata, județul
Mureș”;

-   Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt
3. Proiect de hotărâre – cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice 

pentru investiția „Extindere rețea de apă și canalizare strada Dealul Rotund, Oraș Sovata, județul
Mureș”;

-   Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt
      4. Proiect de hotărâre –  cu privire la aprobarea rezilierii  Contractului de concesiune
nr.4807/17.06.2014 și Contractului de închiriere nr.2542/13.03.2015, încheiat între Oraș Sovata
și S.C. BOGDANTUR S.R.L.;

-   Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt
          5. Proiect de hotărâre  - cu privire la aprobarea vânzării directe a proprietății imobiliare
- teren intravilan, situat în Sovata, str. Vulturului, nr.23, județul Mureș, în suprafață de 569 mp,
înscris în CF nr. 57057 Sovata;
                        -   Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt
           6. Proiect de hotărâre – cu privire la aprobarea vânzării directe a proprietății imobiliare
– WC public și teren aferent, situat în Sovata, str. Bradului, nr. 15, județul Mureș, în suprafață de
353 mp, înscris în CF nr. 51386 Sovata;
                       -   Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt
       7.  Proiect  de  hotărâre   -  cu  privire  la  aprobarea  documentației  topo-cadastrale  de
înscriere în cartea funciară a unor terenuri situate în Orașul Sovata;
                       -   Iniţiator  Primar Fülöp László-Zsolt
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        8. Proiect de hotărâre – cu privire la modificarea H.C.L. nr.50/2022 privind aprobarea
proiectului “Renovare energetică a blocului de locuințe din orașul Sovata, Str. Principală nr.187,
județul Mureș”;
                       -   Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt
          9. Proiect de hotărâre – cu privire la modificarea H.C.L. nr.51/2022 privind aprobarea
proiectului “Renovare energetică a blocului de locuințe din orașul Sovata, Str. Principală nr.199,
județul Mureș”;
                        -   Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt
           10. Proiect de hotărâre – cu privire la aprobarea proiectului: „Înființarea unui Centru de
colectare prin aport voluntar în Oraș Sovata, județul Mureș”.
                        -   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 07.09.2022

PROIECT DE ORDINE DE ZI
a ședinței extraordinare a Consilului Local al Orașului Sovata, din data de 07.09.2022

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 – cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice 

pentru investiția „Lucrări de construire canalizare menajeră strada Mierlei, Oraș Sovata, județul
Mureș”;

-   Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt
3. Proiect de hotărâre – cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice 

pentru investiția „Extindere rețea de apă și canalizare strada Dealul Rotund, Oraș Sovata, județul
Mureș”;

-   Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt
      4.  Proiect  de hotărâre –  cu privire la  aprobarea rezilierii  Contractului  de concesiune
nr.4807/17.06.2014 și Contractului de închiriere nr.2542/13.03.2015, încheiat între Oraș Sovata
și S.C. BOGDANTUR S.R.L.;

-   Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt
           5. Proiect de hotărâre  - cu privire la aprobarea vânzării directe a proprietății imobiliare -
teren intravilan, situat în Sovata, str. Vulturului, nr.23, județul Mureș, în suprafață de 569 mp,
înscris în CF nr. 57057 Sovata;
                       -   Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt

6. Proiect de hotărâre – cu privire la aprobarea vânzării directe a proprietății imobiliare
– WC public și teren aferent, situat în Sovata, str. Bradului, nr. 15, județul Mureș, în suprafață de
353 mp, înscris în CF nr. 51386 Sovata;
                       -   Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt

7.  Proiect  de  hotărâre   -  cu  privire  la  aprobarea  documentației  topo-cadastrale  de
înscriere în cartea funciară a unor terenuri situate în Orașul Sovata;
                       -   Iniţiator  Primar Fülöp László-Zsolt
        8. Proiect de hotărâre – cu privire la modificarea H.C.L. nr.50/2022 privind aprobarea
proiectului “Renovare energetică a blocului de locuințe din orașul Sovata, Str. Principală nr.187,
județul Mureș”;
                       -   Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt
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9. Proiect de hotărâre – cu privire la modificarea H.C.L. nr.51/2022 privind aprobarea
proiectului “Renovare energetică a blocului de locuințe din orașul Sovata, Str. Principală nr.199,
județul Mureș”;
                        -   Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt
          10. Proiect de hotărâre – cu privire la aprobarea proiectului: „Înființarea unui Centru de
colectare prin aport voluntar în Oraș Sovata, județul Mureș”.
                        -   Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt

                                                                                                       Secretar General,
            Bartha Eva

Serviciul Economic, 
Serviciul Juridic,


