
ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

ORAŞUL SOVATA

CONSILIUL LOCAL 
HOTĂRÂRE NR. 71 / 24.06.2021

cu privire la modificarea și completarea H.C.L. nr.89/27.08.2020, privind solicitarea transmiterii unui imo-
bil  – Vila Scriitorilor (Vila nr.38) cu terenul aferent din domeniul public al statului și din administrarea Mi-

nisterului Culturii în domeniul public al Orașului Sovata

Consiliul Local al Oraşului Sovata întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:
- Referatul de aprobare al Primarului Orașului Sovata nr.8.509/18.06.2021 în calitate de 

inițiator;
- Raportul de specialitate al Compartimentului Administrația Publică, Juridic, Evidența Domeniului

Public și Privat nr.8.512/18.06.2021;
-  Adresa  Ministerului  Culturii  nr.3.129/17.06.2021,  înregistrată  la  Primăria  Orașului  Sovata  sub

nr.6.540/18.06.2021;
- Adresa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr.68.995/07.06.2021
În conformitate cu:
- prevederile art.129 alin.(2) lit.c) și ale art.292 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrative, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.869 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare;
- prevederile H.G. nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din 

domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare;
Ţinând  seama  de  prevederile  Legii  nr.24/2000  privind  normele  de  tehnică  legislativă  pentru

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 Văzând avizul Comisiei de specialitate nr.I;

 În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit. c), art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit. a) din O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. –  Se aprobă modificarea art.1 din  H.C.L.  nr.89/27.08.2020,  privind solicitarea  transmiterii

unui imobil – Vila Scriitorilor (Vila nr.38) cu terenul aferent din domeniul public al statului și din administ-
rarea Ministerului Culturii în domeniul public al Orașului Sovata, astfel după cum urmează:

Se elimină de la art.1 din H.C.L. nr.89/27.08.2020, sintagma „precum și  declararea acestuia din
bun de interes public național în bun de interes public local”.

Art.2. – Se aprobă completarea art.3 alin.2 din H.C.L. nr.89/27.08.2020, astfel după cum urmează:
            „Valoarea estimată a investiției este 958.000 lei. Sursa de finanțare – contribuție proprie”.

Art.3. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Orașului Sovata, 
prin Compartimentul Administrația Publică, Juridic, Evidența Domeniului Public și Privat.
            Art.4. – Prezenta hotărâre se va comunica prin grija secretarului general către:

-   Instituţia Prefectului Judeţului Mureş;
-   Primarul Oraşului Sovata;
-   Compartimentul Administrația Publică, Juridic, Evidența    

                                         Domeniului Public și Privat;
                     -        Cei interesaţi şi va fi afişată pe site-ul  Primăriei.    

                                                                                              
                                                                                                       Președinte de ședință,

                                                                                   Bartha József
    Contrasemnează Secretar General,
                      Bartha Eva

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Orașului Sovata din data de 24.06.2021, cu
13 voturi “pentru”.   


