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HOTĂRÂRE NR. 57 / 27.05.2021
cu privire la stabilirea tarifelor de bază pentru spațiile cu altă destinație decât locuințe ce aparțin
domeniului public și privat al Orașului Sovata pe anul 2021
Consiliul Local al Oraşului Sovata întrunit în ședință ordinară,
Examinând Referatul de aprobare al Primarului Orașului Sovata nr.6.758/17.05.2021 în
calitate de inițiator;
Analizând Raportul de specialitate al Serviciului Financiar nr.6.767/17.05.2021, prin care se
propune stabilirea tarifelor de bază pentru spațiile cu altă destinație decât locuințe ce aparțin domeniului public și privat al Orașului Sovata pe anul 2021;
În conformitate cu prevederile art.129 alin.2 lit. „c” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, „Consiliul local exercită atribuții privind
administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului”, respectiv
„hotărăşte darea în administrare, concesionarea, închirierea sau darea în folosinţă gratuită a
bunurilor proprietate publică a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii”;
Văzând avizul Comisiei de specialitate nr.I;
În temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit. „c”, alin.6 lit. „b”, 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. – Pentru spațiile cu altă destinație decât locuințe aparținând domeniului public și
privat al Orașului Sovata, chiria lunară, pe mp. de spațiu, pe anul 2021, se stabilește conform
Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. – Schimbarea profilului de activitate sau modificarea structurii construite spațiilor
închiriate se poate face numai cu acordul scris al proprietarului.
Art.3. – Chiriile pentru spațiile cu altă destinație decât locuințe, se diferențiează pe zone,
stabilite de către Consiliul Local al Orașului Sovata.
Art.4. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează executivul Primăriei
Oraşului Sovata.
Art.5. – Prezenta hotărâre se va comunica prin grija secretarului general:
- Instituției Prefectului Județului Mureș;
- Primarului Orașului Sovata;
- Serviciului Financiar;
- Celor interesați și va fi afișată 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 27 mai 2021 cu
17 voturi “pentru”.

