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DISPOZIȚIE NR. 260/19.09.2022
privind convocarea Consiliului Local al Orașului Sovata în ședința ordinară din data de 27.09.2022

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
27.09.2022 ora 16:45, 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
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        Anexă la Dispoziția

                    nr.260/19.09.2022
CONVOCATOR

În  conformitate  cu  Dispoziția  Primarului  Orașului  Sovata  nr.260/19.09.2022,  se  convoacă
ședința ordinară a Consiliului Local al Orașului Sovata, care va avea loc marți 27 septembrie 2022, 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 trimiterii unei delegații oficiale în localitatea
înfrățită Szikszo, Ungaria;

- Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt
    3.  Proiect  de  hotărâre  –  cu  privire  la  aprobarea  amplasării  unei  plăci  comemorative  pe
clădirea Primăriei Orașului Sovata;

- Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt
     4.  Proiect  de hotărâre –  privind aprobarea decontării  cheltuielilor  de deplasare a cadrelor
didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale „S.Illyés Lajos” Sovata;

- Iniţiator – Viceprimar Kiss Ferenc
5. Proiect de hotărâre - cu privire la aprobarea desemnării reprezentanţilor Consiliului Local

al  Oraşului Sovata în Consiliul  de Administraţie  al  Liceului  Tehnologic „Domokos Kazmer” şi în
Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale „S. Illyes Lajos” Sovata;

            - Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt
6. Proiect de hotărâre – cu privire la aprobarea organizării unor manifestări cultural-

artistice în Orașul Sovata, în perioada septembrie-decembrie 2022;
            - Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt
7. Proiect de hotărâre – cu privire la aprobarea preluării în folosință cu titlu gratuit de către

Serviciul de Ambulanță Județean Mureș a imobilului, situat în Sovata, Str. Lupului nr.2;
            - Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt

          8. Proiect de hotărâre – cu privire la aprobarea documentației topo-cadastrale de înscriere în
cartea funciară a unui teren situat în Orașul Sovata;

            - Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt
        9.  Proiect  de  hotărâre –  cu  privire  la  aprobarea  acceptări  ofertelor  de  donație  făcute  de
Societatea  Lomas  S.R.L.  și  Societatea  Sovata  Retail  Park  S.R.L.,  cu  privire  la  imobilul  situat  în
Sovata,  str.  Primăverii,  nr.  58,  jud.  Mureș,  compus din teren în suprafață  de 3328 m.p.  înscris  în
C.F.56540-Sovata și Investiția efectuată asupra terenului constând în lucrări de „Modificare/amenajare
drum de acces interior și sens giratoriu pentru centru comercial”;

            - Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt
10. Proiect de hotărâre – cu privire la aprobarea Raportului de evaluare a unui imobil situat în

Orașul Sovata;
            - Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt
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11. Proiect de hotărâre – cu privire la modificarea H.C.L. nr.61/28.04.2022, privind aprobarea
documentației topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a unor terenuri situate în Orașul Sovata;

            - Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt
12. Proiect de hotărâre – cu privire la aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul

de investiții “Amenajare spațiu de agrement multifuncțional în jurul cinema Doina”;
             - Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt
13. Proiect de hotărâre – cu privire la aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice în

Spitalul Sovata-Niraj din Oraș Sovata, județul Mureș”;           
             - Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt
14. Proiect de hotărâre – cu privire la aprobarea proiectului „Construire locuințe de serviciu

pentru specialiști din sănătate și învățământ în Oraș Sovata, județul Mureș”;
             - Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt
15. Proiect de hotărâre –  privind avizarea Documentației  de delegare temporară - până la

finalizarea procedurii de atribuire prin licitație deschisă contractul de delegare  a gestiunii activităţilor
de colectare şi transport  a deșeurilor municipale şi a altor fluxuri  de deșeuri  și operarea staţiei  de
transfer Bălăușeri, componente ale serviciului de salubrizare al Județului Mureș din cadrul Sistemului
de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din Județul Mureș (SMIDS Mureș) –Zona 6
Bălăușeri;

             - Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt
16. Proiect de hotărâre – privind avizarea Documentației de delegare a gestiunii activităţilor

de colectare şi transport  a deșeurilor municipale şi a altor fluxuri  de deşeuri  și operarea staţiei  de
transfer Bălăușeri, componente ale serviciului de salubrizare al județului Mureș din cadrul Sistemului
de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din județul Mureș (SMIDS Mureș) - zona 6
Bălăușeri;

             - Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt
          17. Interpelări.

PRIMAR,
FÜLÖP LÁSZLÓ-ZSOLT
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Anexă la Convocatorul ședinței ordinare a
Consiliului Local al Orașului Sovata din data de

27.09.2022

PROIECT DE ORDINE DE ZI
a ședinței ordinare a Consilului Local al Orașului Sovata, din data de 27.09.2022

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 trimiterii unei delegații oficiale în localitatea
înfrățită Szikszo, Ungaria;

- Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt
3.  Proiect  de  hotărâre  –  cu  privire  la  aprobarea  amplasării  unei  plăci  comemorative  pe

clădirea Primăriei Orașului Sovata;
- Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt

    4.  Proiect  de hotărâre –  privind aprobarea decontării  cheltuielilor  de deplasare a cadrelor
didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale „S.Illyés Lajos” Sovata;

- Iniţiator – Viceprimar Kiss Ferenc
5. Proiect de hotărâre - cu privire la aprobarea desemnării reprezentanţilor Consiliului Local

al  Oraşului Sovata în Consiliul  de Administraţie  al  Liceului  Tehnologic „Domokos Kazmer” şi în
Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale „S. Illyes Lajos” Sovata;

            - Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt
6. Proiect de hotărâre – cu privire la aprobarea organizării unor manifestări cultural-

artistice în Orașul Sovata, în perioada septembrie-decembrie 2022;
            - Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt
7. Proiect de hotărâre – cu privire la aprobarea preluării în folosință cu titlu gratuit de către

Serviciul de Ambulanță Județean Mureș a imobilului, situat în Sovata, Str. Lupului nr.2;
            - Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt

          8. Proiect de hotărâre – cu privire la aprobarea documentației topo-cadastrale de înscriere în
cartea funciară a unui teren situat în Orașul Sovata;

            - Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt
        9.  Proiect  de  hotărâre –  cu  privire  la  aprobarea  acceptări  ofertelor  de  donație  făcute  de
Societatea  Lomas  S.R.L.  și  Societatea  Sovata  Retail  Park  S.R.L.,  cu  privire  la  imobilul  situat  în
Sovata,  str.  Primăverii,  nr.  58,  jud.  Mureș,  compus din teren în suprafață  de 3328 m.p.  înscris  în
C.F.56540-Sovata și Investiția efectuată asupra terenului constând în lucrări de „Modificare/amenajare
drum de acces interior și sens giratoriu pentru centru comercial”;

            - Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt
10. Proiect de hotărâre  - cu privire la aprobarea Raportului de evaluare a unui imobil situat în

Orașul Sovata;
            - Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt
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11. Proiect de hotărâre – cu privire la modificarea H.C.L. nr.61/28.04.2022, privind aprobarea
documentației topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a unor terenuri situate în Orașul Sovata;

- Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt
12. Proiect de hotărâre – cu privire la aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul

de investiții “Amenajare spațiu de agrement multifuncțional în jurul cinema Doina”;
             - Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt
13. Proiect de hotărâre – cu privire la aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice în

Spitalul Sovata-Niraj din Oraș Sovata, județul Mureș”;           
             - Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt
14. Proiect de hotărâre – cu privire la aprobarea proiectului „Construire locuințe de serviciu

pentru specialiști din sănătate și învățământ în Oraș Sovata, județul Mureș”;
             - Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt
15. Proiect de hotărâre –  privind avizarea Documentației  de delegare temporară - până la

finalizarea procedurii de atribuire prin licitație deschisă contractul de delegare  a gestiunii activităţilor
de colectare şi transport  a deșeurilor municipale şi a altor fluxuri  de deșeuri  și operarea staţiei  de
transfer Bălăușeri, componente ale serviciului de salubrizare al Județului Mureș din cadrul Sistemului
de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din Județul Mureș (SMIDS Mureș) –Zona 6
Bălăușeri;

             - Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt
16. Proiect de hotărâre – privind avizarea Documentației de delegare a gestiunii activităţilor

de colectare şi transport  a deșeurilor municipale şi a altor fluxuri  de deşeuri  și operarea staţiei  de
transfer Bălăușeri, componente ale serviciului de salubrizare al județului Mureș din cadrul Sistemului
de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din județul Mureș (SMIDS Mureș) - zona 6
Bălăușeri;

             - Iniţiator – Primar Fülöp László-Zsolt
          17. Interpelări.

                                                                                                                   Secretar General,
             Bartha Eva

Serviciul Economic, 
Serviciul Juridic,
Serviciul Urbanism


