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HOTĂRÂRE  NR. 33 / 25.03.2021
cu privire la modificarea și completarea art.29 din H.C.L. nr.34/09.07.2016 privind măsuri pentru buna

gospodărire a localității – Oraș Sovata, instaurarea unui climat de ordine și curățenie pe teritoriul
acesteia

 
Consiliul Local al Oraşului Sovata întrunit în ședință ordinară,

Examinând Referatul de aprobare al Primarului Orașului Sovata nr. 3.619/16.03.2021, în calitate
de inițiator;

Analizând  Raportul  de  specialitate  al  Serviciului  Urbanism  și  Amenajarea  Teritoriului
nr.3.620/16.03.2021 prin care se propune modificarea art.29 din H.C.L. nr.34 din 09.07.2016;

Văzând avizul Comisiei de specialitate nr.II;
 Având în vedere H.C.L. nr.34/09.07.2016, privind măsuri pentru buna gospodărire a localității –

Oraș  Sovata,  instaurarea  unui  climat  de  ordine  și  curățenie  pe  teritoriul  acesteia,  cu  modificările  și
completările ulterioare;

Ținând  cont  de  prevederile  Legii  nr.50/1991,  privind  autorizarea  executării  lucrărilor  de
construcţii, republicată, respectiv Legii nr.350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

În temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.„d”, alin.7 lit.„c”, art.139 alin.1, respectiv 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 și completarea art.29 din H.C.L. nr.34/09.07.2016, privind măsuri

pentru buna gospodărire a localității  – Oraș Sovata,  instaurarea unui  climat  de ordine și  curățenie pe
teritoriul acesteia, cu modificările și completările ulterioare, prin introducerea unui nou alineat după alin.1
respectiv renumerotarea acestora, astfel după cum urmează:

„Sunt exceptate de la interdicția executării lucrărilor de construcție în Stațiunea Sovata pe
perioada sezonului estival (1 iulie – 15 septembrie al anului în curs), executarea/derularea lucrărilor
de construcție – investiții majore, care se execută în cadrul unor programe și proiecte finanțate din
fonduri nerambursabile.

Art.2. – Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul de resort
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului.

Art.3. –  Prezenta Hotărâre se va comunica prin grija secretarului general către:
                         -   Instituţia Prefectului Judeţului Mureş;
                         -   Primarul Oraşului Sovata;
                         -   Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului;
                         -   Cei interesaţi şi va fi afişată pe site-ul instituţiei.

Președinte de ședință,
                                                                                                  Dávid Katalin
    Contrasemnează Secretar General,
                      Bartha Eva

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Orașului Sovata din data de 25 martie
2021, cu 17 voturi “pentru”.                                                                          
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