
Proces verbal al şedinţei ordinare al Consiliului Local al Oraşului Sovata

din data de 27.05.2021, convocat prin Dispoziţia Primarului nr.101/17.05.2021

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

27.05.2021 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.101/17.05.2021 a

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

Principală nr.155, în data de 17.05.2021.

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

25.05.2021, a invitaţiei la şedinţă, cuprinzând data, ora şi locul desfăşurării acesteia.

Doamna consilier David Katalin preşedinte de şedinţă deschide şedinţa.

Având în vedere că mandatul d-nei consilier David Katalin, ca președinte de ședință a expirat,

se trece la alegerea noului președinte de ședință pentru următoarele 3 luni.

S-a propus ca președinte de ședință domnul consilier  Bartha Jozsef. Se supune la vot și se

aprobă în unanimitate de voturi alegerea domnului consilier Bartha Jozsef, ca președinte de ședință

pentru următoarele 3 luni. 

Astfel  a  fost  adoptată  în  unanimitate  de  voturi  Hotărârea  nr.47/27.05.2021 -  cu  privire

la alegerea președintelui de ședință.

Domnul consilier Bartha Jozsef preşedinte de şedinţă deschide şedinţa.

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

21.04.2021, şi supune spre aprobare. În unanimitate de voturi se aprobă procesul verbal al şedinţei

ordinare din data de 21.04.2021

         D-l consilier Bartha Jozsef, prezintă ordinea de zi.

           1. Proiect de hotărâre – privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Orașului Sovata;

                   - Inițiator – Primar Fülöp László Zsolt

           2. Proiect de hotărâre – cu privire la rectificarea Bugetului Local al Orașului Sovata, pe anul 2021;

                 -   Iniţiator – Primar Fülöp László Zsolt

           3. Proiect de hotărâre – cu privire la aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de

specialitate al Primarului Orașului Sovata;

               - Inițiator – Primar Fülöp László Zsolt
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           4. Proiect de hotărâre -  cu privire la aprobarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii  managerului

Spitalului Sovata - Niraj aflat în subordinea Consiliului Local al Oraşului Sovata, precum şi a Comisiei de soluţionare a

contestaţiilor, pentru anul 2020;

                   - Inițiator – Primar Fülöp László Zsolt

           5. Proiect  de hotărâre  – cu privire la aprobarea schimbului de locuințe pentru tineri,  destinate închirierii,

construite din fonduri ANL;

                   - Inițiator – Viceprimar Kiss Ferenc

           6. Proiect de hotărâre – cu privire la aprobarea programului anual de acordare a subvențiilor pentru proiectele

culturale de interes local;

                   -   Iniţiator – Primar Fülöp László Zsolt

           7. Proiect de hotărâre – cu privire la aprobarea amplasării unor plăci comemorative pe raza UAT Oraș Sovata;       

                   -   Iniţiator – Primar Fülöp László Zsolt

           8. Proiect de hotărâre – cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția „Extindere rețea

de alimentare cu apă și canalizare menajeră din str. Fagului, Oraș Sovata, județul Mureș”;

                   -   Iniţiator – Primar Fülöp László Zsolt

           9 . Proiect de hotărâre – cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul

Şcolii Gimnaziale „S.Illyés Lajos” Sovata;

                   -  Iniţiator – Viceprimar Kiss Ferenc

          10. Proiect de hotărâre – cu privire la aprobarea Documentației de atribuire pentru licitaţia publică deschisă cu

strigare pentru ocuparea meselor, chioşcurilor şi a locurilor pentru comercializarea a diferitelor produse din Piața de zi -

din Str. Principală nr.215 respectiv Piaţa Băi;           

                  -   Iniţiator – Viceprimar Kiss Ferenc

         11. Proiect de hotărâre – 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;

                   -   Iniţiator – Primar Fülöp László Zsolt

         12. Proiect de hotărâre – cu privire la aprobarea vânzării directe a proprietății imobiliare – teren intravilan, situat în

Sovata, str. Vulturului, județul Mureș, înscrise în C.F. nr.56239 Sovata;

                   -   Iniţiator – Primar Fülöp László Zsolt

         13. Proiect de hotărâre – cu privire la reglementarea circulației ATV-urilor în Stațiunea Sovata;

             -   Iniţiator – Primar Fülöp László Zsolt

       14. Proiect de hotărâre – cu privire la aprobarea trimiterii unei delegații oficiale în localitatea înfrățită Tata, Ungaria;

             -   Iniţiator – Primar Fülöp László Zsolt

         15. Diverse

Domnul Bartha: Trecem la proiectul de hotărâre nr. 2

2. Proiect de hotărâre – cu privire la rectificarea Bugetului Local al Orașului Sovata, pe

anul 2021

            Domnul Bartha: Cine este pentru? 17voturi pentru. Cine este împotriva? Nu sunt voturi

împotriva. Cine se abţine? Nu sunt abțineri. 

Astfel  a fost  adoptată în unanimitate  de voturi  Hotărârea nr.   48 /27.05.2021cu privire la

rectificarea Bugetului Local al Orașului Sovata, pe anul 2021.
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Domnul Bartha: Trecem la proiectul de hotărâre nr.3.

3. Proiect de hotărâre – cu privire la aprobarea modificării Organigramei și a Statului de

funcții al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Sovata. 

Domnul Bartha: 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.49/27.05.2021 cu privire  la

aprobarea  modificării  Organigramei  și  a  Statului  de  funcții  al  aparatului  de  specialitate  al

Primarului Orașului Sovata. 

Domnul Bartha: Trecem la proiectul de hotărâre nr.4

4.  Proiect  de  hotărâre  -  cu  privire  la  aprobarea  componenţei  comisiei  de  evaluare  a

activităţii   managerului  Spitalului  Sovata  -  Niraj  aflat  în  subordinea  Consiliului  Local  al

Oraşului Sovata, precum şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, pentru anul 2020;

Domnul Bartha: 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.50/27.05.2021  cu privire  la

aprobarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii  managerului Spitalului Sovata - Niraj

aflat în subordinea Consiliului Local al Oraşului Sovata, precum şi a Comisiei de soluţionare a

contestaţiilor, pentru anul 2020.

Domnul Bartha: Trecem la proiectul de hotărâre nr. 5

5. Proiect  de hotărâre – cu privire la aprobarea schimbului de locuințe pentru tineri,

destinate închirierii,  construite din fonduri ANL;

Domnul Bartha: 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.51/27.05.2021  cu privire  la

aprobarea schimbului de locuințe pentru tineri,  destinate închirierii,   construite  din fonduri

ANL.

Domnul Bartha: Trecem la proiectul de hotărâre nr. 6

               6. Proiect de hotărâre – cu privire la aprobarea programului anual de acordare a

subvențiilor pentru proiectele culturale de interes local.

Domnul Bartha: 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.52/27.05.2021 cu privire la aprobarea

programului anual de acordare a subvențiilor pentru proiectele culturale de interes local.

             Domnul Bartha: Trecem la proiectul de hotărâre nr. 7

  7. Proiect de hotărâre – cu privire la aprobarea amplasării unor plăci comemorative pe

raza UAT Oraș Sovata;     
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  Domnul Bartha: 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.53/27.05.2021 cu privire la

aprobarea amplasării unor plăci comemorative pe raza UAT Oraș Sovata.     

             Domnul Bartha: Trecem la proiectul de hotărâre nr. 8

8. Proiect de hotărâre – cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice pentru

investiția „Extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare menajeră din str. Fagului, Oraș

Sovata, județul Mureș”;

Domnul Bartha: 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.54/27.05.2021 cu privire la

aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția „Extindere rețea de alimentare cu

apă și canalizare menajeră din str. Fagului, Oraș Sovata, județul Mureș”. 

 Domnul Bartha: Trecem la proiectul de hotărâre nr. 9

9.  Proiect  de  hotărâre  –  privind  aprobarea  decontării  cheltuielilor  de  deplasare  a

cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale „S.Illyés Lajos” Sovata;

Domnul Bartha: Cine este pentru? 17voturi pentru. Cine este împotriva? Nu sunt voturi

împotriva. Cine se abţine? Nu sunt abțineri. 

Astfel  a  fost  adoptată  în  unanimitate  de  voturi Hotărârea  nr.55/27.05.2021  privind

aprobarea decontării cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale

„S.Illyés Lajos” Sovata;

Domnul Bartha: Trecem la proiectul de hotărâre nr. 10

          10. Proiect de hotărâre – cu privire la aprobarea Documentației de atribuire pentru

licitaţia publică deschisă cu strigare pentru ocuparea meselor, chioşcurilor şi a locurilor pentru

comercializarea a diferitelor produse din Piața de zi - din Str. Principală nr.215 respectiv Piaţa

Băi;           

Domnul Bartha: Cine este pentru? 17voturi pentru. Cine este împotriva? Nu sunt voturi

împotriva. Cine se abţine? Nu sunt abțineri. 

Astfel  a  fost  adoptată  în  unanimitate  de voturi Hotărârea nr.56/27.05.2021  cu privire  la

aprobarea  Documentației  de  atribuire  pentru  licitaţia  publică  deschisă  cu  strigare  pentru

ocuparea meselor, chioşcurilor şi a locurilor pentru comercializarea a diferitelor produse din

Piața de zi - din Str. Principală nr.215 respectiv Piaţa Băi.

Domnul Bartha: Trecem la proiectul de hotărâre nr. 11

11. Proiect de hotărâre – 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.
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Domnul Bartha: Cine este pentru? 17voturi pentru. Cine este împotriva? Nu sunt voturi

împotriva. Cine se abţine? Nu sunt abțineri. 

Astfel  a  fost  adoptată  în  unanimitate  de voturi Hotărârea 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.

Domnul Bartha: Trecem la proiectul de hotărâre nr. 12

         12. Proiect de hotărâre –  cu privire la aprobarea vânzării directe a proprietății

imobiliare – teren intravilan, situat în Sovata, str. Vulturului, județul Mureș, înscrise în C.F.

nr.56239 Sovata;

Domnul Bartha: Cine este pentru? 17voturi pentru. Cine este împotriva? Nu sunt voturi

împotriva. Cine se abţine? Nu sunt abțineri. 

Astfel  a  fost  adoptată  în  unanimitate  de voturi Hotărârea nr.58/27.05.2021  cu privire  la

aprobarea vânzării  directe  a proprietății  imobiliare  –  teren intravilan,  situat  în  Sovata,  str.

Vulturului, județul Mureș, înscrise în C.F. nr.56239 Sovata.

Domnul Bartha: Trecem la proiectul de hotărâre nr. 13

         13. Proiect de hotărâre –  cu privire  la reglementarea circulației ATV-urilor în

Stațiunea Sovata;

Domnul Bartha: Cine este pentru? 17voturi pentru. Cine este împotriva? Nu sunt voturi

împotriva. Cine se abţine? Nu sunt abțineri. 

Astfel  a  fost  adoptată  în  unanimitate  de voturi Hotărârea nr.59/27.05.2021  cu privire  la

reglementarea circulației ATV-urilor în Stațiunea Sovata.

Domnul Bartha: Trecem la proiectul de hotărâre nr. 14

14. Proiect  de  hotărâre  –  cu  privire  la  aprobarea  trimiterii  unei  delegații  oficiale  în

localitatea înfrățită Tata, Ungaria;

Domnul Bartha: Cine este pentru? 17voturi pentru. Cine este împotriva? Nu sunt voturi

împotriva. Cine se abţine? Nu sunt abțineri. 

Astfel  a  fost  adoptată  în  unanimitate  de voturi Hotărârea nr.60/27.05.2021  cu privire  la

aprobarea trimiterii unei delegații oficiale în localitatea înfrățită Tata, Ungaria.

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 Bartha József – Preşedinte de şedinţă .......................................................

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