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DISPOZIȚIE NR. 336 /12.12.2022 
privind convocarea Consiliului Local al Orașului Sovata în ședința ordinară din data de

21.12.2022

PRIMARUL ORAȘULUI SOVATA, JUDEȚUL MUREȘ

În temeiul prevederilor art.133 alin.1, art.134 alin.1 lit. „a”, alin.2, alin.3 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  ordinară,  la  data  de
21.12.2022 ora 15:00, 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, cu modificările și completările ulterioare, 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
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                    nr.336/12.12.2022

CONVOCATOR
În  conformitate  cu  Dispoziția  Primarului  Orașului  Sovata  nr.336/12.12.2022  se  convoacă  ședința

ordinară a Consiliului Local al Orașului Sovata, care va avea loc miercuri 21 decembrie 2022, la sediul Orașului
Sovata, Sala Mare de Ședință, cu următorul

PROIECT DE ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre – cu privire la modificarea și completarea H.C.L. nr.4/16.11.2020  privind 
alegerea membrilor comisiilor de specialitate al Consiliului Local al Orașului Sovata;
                                        -   Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt

2. Proiect de hotărâre – privind aprobarea decontării cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din
cadrul Liceului Tehnologic „Domokos Kázmér” şi Şcoala Gimnazială „S.Illyés Lajos” Sovata;
             -   Iniţiator – Viceprimar Kiss Ferenc

3.  Proiect  de hotărâre –  privind atribuirea  de denumiri  unor  străzi  noi  din oraşul  Sovata,  judeţul
Mureş;
                     -   Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt

4. Proiect de hotărâre – cu privire la modificarea și completarea H.C.L. nr.146/25.11.2021 privind 
aprobarea zonării străzilor din Orașul Sovata;
                       -   Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt

5. Proiect de hotărâre –  cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția
„Extindere rețea de apă și canalizare menajeră, strada József Attila, Oraș Sovata, județul Mureș”;
                            -   Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt

6. Proiect de hotărâre – cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția 
„Construire rețea de apă și canalizare menajeră în strada Câmpului și patru străzi laterale a str. Lungă, Oraș 
Sovata, județul Mureș”;
                              -   Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt

7. Proiect de hotărâre – cu privire la aprobarea Raportului de evaluare a unor imobile situate în Orașul 
Sovata, județul Mureș;

              -   Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt
8. Proiect de hotărâre – cu privire la  aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale 

administrate şi finanţate din bugetul Local al orașului Sovata pentru anul 2023;  
            -   Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt

9. Proiect de hotărâre – cu privire la  aprobarea planului anual de acţiuni sau de lucrări de interes local
conform Legii nr. 416/2001, pe anul 2023;
                               -   Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt
     10.  Proiect  de  hotărâre –  cu  privire  la  modificarea  HCL  nr.  169/10.11.2022  privind  aprobarea
documentației tehnice faza Proiect Tehnic de Execuție  și a indicatorilor tehnico-economici actualizați   pentru
lucrarea "Extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare menajeră în Orașul Sovata, județul Mureș";

               -   Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt

         11. Proiect de hotărâre – cu privire la modificarea HCL nr. 170/10.11.2022 privind implementarea
proiectului: „Extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare menajeră în Orașul Sovata, județul Mureș”;

               -   Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt

             
12.  Proiect  de  hotărâre  – cu  privire  la  aprobarea  Dispoziţiei  Primarului  Oraşului  Sovata

nr.340/19.12.2022, privind rectificarea Bugetului Local al Oraşului Sovata pe anul 2022;
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                               -   Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt
13. Proiect de hotărâre – cu privire la aprobarea rectificării Bugetului Local al Oraşului Sovata pe anul

2022;
                               -   Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt
14.  Proiect  de hotărâre – cu privire la aprobarea  documentației  tehnice faza SF și  a  indicatorilor

tehnico-economici pentru investiția "Dezvoltarea infrastructurii Unității de Asistență Medicală Ambulatorie din
cadrul Spitalului Sovata-Niraj";

                              -   Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt
15. Proiect de hotărâre – cu privire la aprobarea modificării și completării H.C.L. nr.36/2016 privind

constituirea Consiliului de Administrație al Spitalului Sovata-Niraj;
                              -   Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt
16. Proiect de hotărâre –cu privire la aprobarea listei lucrărilor de investiții executate de către S.C.

Servicii Tehnice Comunale S.A., din fondul de investiții;
                              -   Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt

     17. Proiect de hotărâre –cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale, pe anul 2023;
           -   Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt

             18. Interpelări.

PRIMAR,
FÜLÖP LÁSZLÓ-ZSOLT

Anexă la Convocatorul ședinței ordinare a Consiliului
Local al Orașului Sovata din data de 21.12.2022
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PROIECT DE ORDINE DE ZI
a ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Sovata, din data de 21.12.2022

1. Proiect de hotărâre – cu privire la modificarea și completarea H.C.L. nr.4/16.11.2020  privind 
alegerea membrilor comisiilor de specialitate al Consiliului Local al Orașului Sovata;
                                        -   Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt

2. Proiect de hotărâre – privind aprobarea decontării cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din
cadrul Liceului Tehnologic „Domokos Kázmér” şi Şcoala Gimnazială „S.Illyés Lajos” Sovata;
             -   Iniţiator – Viceprimar Kiss Ferenc

3.  Proiect  de hotărâre –  privind atribuirea  de denumiri  unor  străzi  noi  din oraşul  Sovata,  judeţul
Mureş;
                     -   Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt

4. Proiect de hotărâre – cu privire la modificarea și completarea H.C.L. nr.146/25.11.2021 privind 
aprobarea zonării străzilor din Orașul Sovata;
                       -   Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt

5. Proiect de hotărâre –  cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția
„Extindere rețea de apă și canalizare menajeră, strada József Attila, Oraș Sovata, județul Mureș”;
                            -   Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt

6. Proiect de hotărâre – cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția 
„Construire rețea de apă și canalizare menajeră în strada Câmpului și patru străzi laterale a str. Lungă, Oraș 
Sovata, județul Mureș”;
                              -   Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt

7. Proiect de hotărâre – cu privire la aprobarea Raportului de evaluare a unor imobile situate în Orașul 
Sovata, județul Mureș;

              -   Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt
8. Proiect de hotărâre – cu privire la  aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale 

administrate şi finanţate din bugetul Local al orașului Sovata pentru anul 2023;  
            -   Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt

9. Proiect de hotărâre – cu privire la  aprobarea planului anual de acţiuni sau de lucrări de interes local
conform Legii nr. 416/2001, pe anul 2023;
10. Proiect de hotărâre – cu privire la modificarea HCL nr. 169/10.11.2022 privind aprobarea documentației
tehnice  faza  Proiect  Tehnic  de  Execuție  și  a  indicatorilor  tehnico-economici  actualizați   pentru  lucrarea
"Extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare menajeră în Orașul Sovata, județul Mureș";

               -   Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt

     10.  Proiect  de  hotărâre –  cu  privire  la  modificarea  HCL  nr.  169/10.11.2022  privind  aprobarea
documentației tehnice faza Proiect Tehnic de Execuție  și a indicatorilor tehnico-economici actualizați   pentru
lucrarea "Extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare menajeră în Orașul Sovata, județul Mureș";

               -   Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt

          11. Proiect de hotărâre – cu privire la modificarea HCL nr. 170/10.11.2022 privind implementarea
proiectului: „Extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare menajeră în Orașul Sovata, județul Mureș”;

               -   Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt

      12.  Proiect  de  hotărâre  – cu  privire  la  aprobarea  Dispoziţiei  Primarului  Oraşului  Sovata
nr.340/19.12.2022, privind rectificarea Bugetului Local al Oraşului Sovata pe anul 2022;

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

                               -   Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt
14.  Proiect  de hotărâre – cu privire la aprobarea  documentației  tehnice faza SF și  a  indicatorilor

tehnico-economici pentru investiția "Dezvoltarea infrastructurii Unității de Asistență Medicală Ambulatorie din
cadrul Spitalului Sovata-Niraj";

                              -   Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt
15. Proiect de hotărâre – cu privire la aprobarea modificării și completării H.C.L. nr.36/2016 privind

constituirea Consiliului de Administrație al Spitalului Sovata-Niraj;
                              -   Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt
16. Proiect de hotărâre –cu privire la aprobarea listei lucrărilor de investiții executate de către S.C.

Servicii Tehnice Comunale S.A., din fondul de investiții;
                              -   Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt

     17. Proiect de hotărâre –cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale, pe anul 2023;
           -   Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt

             18. Interpelări.

             
                                                                                                                            Secretar General,

             Bartha Eva
Serviciul Economic,
Serviciul Juridic,
Compartimentul Urbanism,
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