
Proces verbal al şedinţei ordinare al Consiliului Local al Oraşului Sovata

din data de 25.03.2021, convocat prin Dispoziţia Primarului nr.60/15.03.2021

La  şedinţa  ordinară a  Consiliului  Local  al  Oraşului  Sovata,  care  a  avut  loc  în  data  de

25.03.2021 au fost prezenţi 17 consilieri. 

Au participat din partea Oraşului Sovata: D-l Fülöp László Zsolt  –  Primarul Oraşului Sovata,

d-l Kiss Ferenc- Viceprimarul Orașului Sovata, D-na Bartha Eva – Secretar General al UAT Oraș

Sovata  și  d-na  Feher  Ilona  –  consilier  Compartiment  Administrația  publică,  Juridic  și  Evidența

domeniului public și privat.

             Publicitatea şedinţei a fost asigurată prin publicarea Dispoziţiei nr.60/15.03.2021 a Primarului

Oraşului Sovata,  prin afişare pe panoul de afişaj  de la intrarea în Primăria  Sovata,  Str.  Principală

nr.155, în data de 15.03.2021

La dosarul prezentei şedinţe sunt arhivate dovezi obiective în acest sens.

Convocarea şedinţei s-a asigurat prin transmiterea prin e-mail către fiecare consilier, în ziua de

17.03.2021, a invitaţiei la şedinţă, cuprinzând data, ora şi locul desfăşurării acesteia.

Doamna consilier David Katalin preşedinte de şedinţă deschide şedinţa.

D-na Bartha Eva, secretar general, prezintă procesul verbal al şedinţei  ordinare din data de

24.02.2021, şi supune spre aprobare. În unanimitate de voturi se aprobă procesul verbal al şedinţei

ordinare din data de 24.02.2021.

        D-na consilier David Katalin, prezintă ordinea de zi.

1. Proiect de hotărâre – cu privire la aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Oraşului 
Sovata pe anul 2020;

                -   Iniţiator – Primar Fülöp László Zsolt
2. Proiect de hotărâre – privind aprobarea Situației financiare anuale al UAT Oraș Sovata;
                -   Iniţiator – Primar Fülöp László Zsolt
3.   Proiect de hotărâre – cu privire la  aprobarea Raportului anual al Primarului Oraşului Sovata privind starea

economică, socială şi de mediu al oraşului Sovata pe anul 2020;
         -   Iniţiator – Primar Fülöp László Zsolt

4. Proiect de hotărâre - cu privire la modificarea Anexei nr.12 din H.C.L nr.32/23.12.2020 privind 
aprobarea  Regulamentului  de instituire  și  administrare  a  taxei  speciale  de salubrizare  pentru finanţarea  Sistemului  de
Management Integrat al Deşeurilor solide menajere și similare în judeţul Mureş;
                            -   Iniţiator – Primar Fülöp László Zsolt
              5. Proiect de hotărâre - cu privire la aprobarea Listei solicitanților care au acces la locuințele pentru tineri și a
Listei solicitanților care nu au acces la locuințele pentru tineri;
                            -   Iniţiator – Viceprimar Kiss Ferenc   
              6. Proiect de hotărâre – cu privire la aprobarea Listei cu punctaje pentru acordarea de locuințe cu chirie pentru
tineri, finanțate din fonduri ANL precum și a Listei cu ordinea de prioritate pentru locuințele construite din fonduri ANL;
                            -   Iniţiator – Viceprimar Kiss Ferenc   
              7. Proiect de hotărâre – cu privire la aprobarea Listei de repartizare a locuințelor pentru tineri  destinate
închirierii, în orașul Sovata;  
                             -   Iniţiator – Viceprimar Kiss Ferenc

8.  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   
9. Proiect de hotărâre – cu privire la aprobarea Statului de funcţii al Spitalului Sovata-Niraj;

                            -   Iniţiator – Primar Fülöp László Zsolt
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              10. Proiect de hotărâre – cu privire la aprobarea documentației topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a
unor terenuri situate în Orașul Sovata;
                            -   Iniţiator – Primar Fülöp László Zsolt

11. Proiect de hotărâre – cu privire la modificarea și completarea art.29 din H.C.L. nr.34/09.07.2017;
                             -   Iniţiator – Primar Fülöp László Zsolt

12. Proiect de hotărâre – cu privire la  trecerea suprafeței de teren înscrisă în C.F.56239-Sovata, din domeniul
public în domeniul privat al Orașului Sovata;
                            -   Iniţiator – Primar Fülöp László Zsolt
              13.  Diverse.

Doamna Dávid: Trecem la proiectul de hotărâre nr.1

1. Proiect de hotărâre  –  cu privire la aprobarea contului de execuţie al bugetului local al

Oraşului Sovata pe anul 2020;

            Doamna Dávid: Cine este pentru? 17 voturi pentru. Cine este împotriva? Nu sunt voturi

împotriva. Cine se abţine? Nu sunt abțineri. 

Astfel a fost adoptată în unanimitate de voturi  Hotărârea nr.   23 – cu privire la aprobarea

contului de execuţie al bugetului local al Oraşului Sovata pe anul 2020;

Doamna Dávid: Trecem la proiectul de hotărâre nr.2.

2. Proiect de hotărâre – privind aprobarea Situației financiare anuale al UAT Oraș Sovata;

            Doamna Dávid: Cine este pentru? 17 voturi pentru. Cine este împotriva? Nu sunt voturi

împotriva. Cine se abţine? Nu sunt abțineri. 

Astfel  a  fost  adoptată  în  unanimitate  de  voturi  Hotărârea  nr. 24 – privind  aprobarea  Situației

financiare anuale al UAT Oraș Sovata;

            Doamna Dávid: Trecem la proiectul de hotărâre nr.3.

3.  Proiect  de hotărâre –  cu privire la  aprobarea Raportului  anual al  Primarului  Oraşului

Sovata privind starea economică, socială şi de mediu al oraşului Sovata pe anul 2020;

            Doamna Dávid: Cine este pentru? 17 voturi pentru. Cine este împotriva? Nu sunt voturi

împotriva. Cine se abţine? Nu sunt abțineri. 

Astfel a fost adoptată în unanimitate de voturi  Hotărârea nr.25  –  cu privire la aprobarea

Raportului  anual  al  Primarului  Oraşului  Sovata  privind  starea  economică,  socială  şi  de  mediu  al

oraşului Sovata pe anul 2020.

                 Doamna Dávid: Trecem la proiectul de hotărâre nr. 4

   4. Proiect de hotărâre -  cu privire la modificarea Anexei nr.12 din H.C.L nr.32/23.12.2020

privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare pentru

finanţarea  Sistemului  de Management  Integrat  al  Deşeurilor  solide menajere și  similare  în judeţul

Mureş;

Doamna  Dávid:  Cine  este  pentru?  17  voturi  pentru.  Cine  este  împotriva?  Nu  sunt  voturi

împotriva. Cine se abţine? Nu sunt abțineri. 
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Astfel a fost adoptată în unanimitate de voturi  Hotărârea nr.26  -  cu privire la modificarea

Anexei  nr.12  din  H.C.L  nr.32/23.12.2020  privind  aprobarea  Regulamentului  de  instituire  și

administrare a taxei speciale de salubrizare pentru finanţarea Sistemului de Management Integrat al

Deşeurilor solide menajere și similare în judeţul Mureş.

Doamna Dávid: Trecem la proiectul de hotărâre nr. 5

5. Proiect de hotărâre - cu privire la aprobarea Listei solicitanților care au acces la locuințele

pentru tineri și a Listei solicitanților care nu au acces la locuințele pentru tineri;

Doamna Dávid: Cine este pentru? 17 voturi pentru. Cine este împotriva? Nu sunt voturi

împotriva. Cine se abţine? Nu sunt abțineri. 

Astfel a fost adoptată în unanimitate de voturi Hotărârea nr.27 – cu privire la aprobarea Listei

solicitanților  care au acces  la  locuințele  pentru tineri  și  a  Listei  solicitanților  care nu au acces  la

locuințele pentru tineri;

Doamna Dávid: Trecem la proiectul de hotărâre nr.6

              6. Proiect de hotărâre – cu privire la aprobarea Listei cu punctaje pentru acordarea de
locuințe cu chirie pentru tineri, finanțate din fonduri ANL precum și a Listei cu ordinea de prioritate
pentru locuințele construite din fonduri ANL;

Doamna Dávid: Cine este pentru? 17 voturi pentru. Cine este împotriva? Nu sunt voturi

împotriva. Cine se abţine? Nu sunt abțineri. 

Astfel a fost adoptată în unanimitate de voturi  Hotărârea nr.28  – cu privire la aprobarea Listei cu
punctaje pentru acordarea de locuințe cu chirie pentru tineri, finanțate din fonduri ANL precum și a
Listei cu ordinea de prioritate pentru locuințele construite din fonduri ANL;

Doamna Dávid: Trecem la proiectul de hotărâre nr.7

7. Proiect de hotărâre – cu privire la aprobarea Listei de repartizare a locuințelor pentru tineri

destinate închirierii, în orașul Sovata;

Doamna Dávid: Cine este pentru? 17 voturi pentru. Cine este împotriva? Nu sunt voturi

împotriva. Cine se abţine? Nu sunt abțineri. 

Astfel a fost adoptată în unanimitate de voturi Hotărârea nr.29 – cu privire la aprobarea Listei

de repartizare a locuințelor pentru tineri  destinate închirierii, în orașul Sovata.

Doamna Dávid: Trecem la proiectul de hotărâre nr. 8

8.  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;

Doamna Dávid: Cine este pentru? 17 voturi pentru. Cine este împotriva? Nu sunt voturi

împotriva. Cine se abţine? Nu sunt abțineri. 

Astfel a fost adoptată în unanimitate de voturi Hotărârea nr.30 - privind aprobarea decontării

cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Liceului Tehnologic „Domokos Kázmér” şi

Şcoala Gimnazială „S.Illyés Lajos” Sovata.
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Doamna Dávid: Trecem la proiectul de hotărâre nr. 9

9. Proiect de hotărâre – cu privire la aprobarea Statului de funcţii al Spitalului Sovata-Niraj Sovata;

Doamna Dávid: Cine este pentru? 17 voturi pentru. Cine este împotriva? Nu sunt voturi

împotriva. Cine se abţine? Nu sunt abțineri. 

Astfel a fost adoptată în unanimitate de voturi  Hotărârea nr. 31  –  cu privire la aprobarea

Statului de funcţii al Spitalului Sovata-Niraj;

Doamna Dávid: Trecem la proiectul de hotărâre nr.10

10. Proiect de hotărâre – cu privire la aprobarea documentației topo-cadastrale de înscriere în cartea

funciară a unor terenuri situate în Orașul Sovata;

Doamna Dávid: Cine este pentru? 17 voturi pentru. Cine este împotriva? Nu sunt voturi

împotriva. Cine se abţine? Nu sunt abțineri. 

Astfel  a  fost  adoptată  în  unanimitate  de  voturi  Hotărârea  nr.32  –  cu  privire  la  aprobarea

documentației topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a unor terenuri situate în Orașul Sovata.

Doamna Dávid: Trecem la proiectul de hotărâre nr.11

11. Proiect de hotărâre – cu privire la modificarea și completarea art.29 din H.C.L. nr.34/09.07.2017.

Doamna Dávid: Cine este pentru? 17 voturi pentru. Cine este împotriva? Nu sunt voturi

împotriva. Cine se abţine? Nu sunt abțineri. 

Astfel  a  fost  adoptată  în  unanimitate  de  voturi  Hotărârea  nr.33  –  cu  privire  la  modificarea  și

completarea art.29 din H.C.L. nr.34/09.07.2017.

Doamna Dávid: Trecem la proiectul de hotărâre nr.12

12. Proiect de hotărâre – cu privire la trecerea suprafeței de teren înscrisă în C.F.56239-Sovata, din

domeniul public în domeniul privat al Orașului Sovata;

Doamna Dávid: Cine este pentru? 17 voturi pentru. Cine este împotriva? Nu sunt voturi

împotriva. Cine se abţine? Nu sunt abțineri. 

Astfel a fost adoptată în unanimitate de voturi Hotărârea nr.34 – cu privire la trecerea suprafeței de

teren înscrisă în C.F.56239-Sovata, din domeniul public în domeniul privat al Orașului Sovata.

Nefiind alte discuţii la ordinea de zi, lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului

Sovata se încheie.

         Prezentul proces verbal a fost încheiat în trei exemplare originale, din care două exemplare

rămân  în dosarul  şedinţei  ordinare,  un  exemplar  se  va  trimite  la  Instituţia  Prefectului  -  Judeţului

Mureş.  

D-l consilier Dávid Katalin – Preşedinte de şedinţă .......................................................

D-na Bartha Eva - Secretar General.................................................................................
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