
REGISTRUL HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI SOVATA

Nr.
crt.

Data Titlu

1 09.01.2020 Alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local 

2 09.01.2020 Acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii
de dezvoltare la sfârşitul anului 2019 

3 09.01.2020 Acoperirea  golurilor  temporare  de  casă  ale  secțiunii  de  funcționare  și
secțiunii de dezvoltare 

4 09.01.2020 Atestarea apartenenţei la domeniul public al orașului Sovata, a imobilului
-strada Câmpul lui  Ioan-, în suprafață de 458 m.p.  înscris  în C.F.54648-
Sovata 

5 28.01.2020 Aprobarea  decontării  cheltuielilor  de  deplasare  a  cadrelor  didactice  din
cadrul  Liceului  Tehnologic  „Domokos  Kázmér”  şi  Şcoala  Gimnazială
„S.Illyés Lajos” Sovata 

6 28.01.2020 trecerea suprafețelor  de teren înscrise  în C.F.55662-Sovata și  C.F.55668-
Sovata, din domeniul public în domeniul privat al Orașului Sovata

7 28.01.2020 Însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public şi privat al
Oraşului Sovata, judeţul Mures 

8 28.01.2020 Aprobarea vânzării directe a proprietăților imobiliare înscrise în C.F.55153-
Sovata  și  C.F.55528-Sovata,  aparținând  domeniului  privat  al  orașului
Sovata 

9 28.01.2020 Aprobarea  preţului  de  referinţă  al  masei  lemnoase  pe  picior  care  se
recoltează  din  fondul  forestier  proprietate  publică  al  Oraşului  Sovata  în
vederea stabilirii preţului de pornire la licitaţie pentru fiecare partidă care
face obiectul vânzării prin licitaţie 

10 28.01.2020 Modificarea  și  completarea  Anexei  la  H.C.L.  nr.30/30.03.2001  privind
atestarea inventarului domeniului public al orașului Sovata, cu modificările
și completările ulterioare

11 28.01.2020 Aprobarea  Programului  unitar  de  acțiune  de  combatere  a  vectorilor,
conform prevederilor art.103 din Ordinul Președintelui ANRSC nr.82/2015 

12 28.01.2020 Aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare pentru activitățile de
dezinfecție,  dezinsecție,  deratizare,  curățarea și  transportul  zăpezii  de pe
căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de
îngheț 

13 28.01.2020 Aprobarea Caietului de sarcini pentru delegarea gestiunii a activităților de
dezinfecție,  dezinsecție,  deratizare,  curățarea și  transportul  zăpezii  de pe
căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de
îngheț 

14 28.01.2020 Preluarea în domeniul privat al unității administrativ-teritoriale al Orașului
Sovata  a  imobilului  -teren-  cu  categoria  de  folosință  „drum”,  înscris  în



C.F.53455-Sovata, cu privire la care s-a renunţat la dreptul de proprietate
conform prevederilor art.562 alin.(2) din Codul Civil. 

15 28.01.2020 Avizarea  “Protocolului  de  colaborare  pentru  acoperirea  costurilor  pentru
deșeurile care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului din județul
Mureș” și  a  încheierii  acestuia,  între  ADI ECOLECT Mureș  și  diferinte
organizații de preluare a responsabilităților (OIREP) 

16 28.01.2020 Aprobarea Devizului general actualizat și a indicatorilor economici pentru
obiectivul de investiții  „Amenajare spațiu de agrement multifuncțional în
jurul Cinema Doina 

17 28.01.2020 Instrumentarea proiectului „Amenajare spaţiu de agrement multifuncţional
în jurul Cinema Doina”, aprobat prin H.C.L. nr.58/24.11.2016 și modificat
prin H.C.L. nr.97/09.08.2018 

18 18.02.2020 Aprobarea Bugetului Local al Orașului Sovata, pe anul 2020 

19 18.02.2020 Aprobarea  decontării  cheltuielilor  de  deplasare  a  cadrelor  didactice  din
cadrul Liceului Tehnologic „Domokos Kázmér” şi Şcoala „S.Illyés Lajos”
Sovata 

20 18.02.2020 Aprobarea Regulamentului de administrare a parcărilor publice cu plată 

21 18.02.2020 Modificarea componenței „Comisiei Locale de ordine publică” constituită
la nivelul orașului Sovata 

22 18.02.2020 Aprobarea invitării unei delegații oficiale din localitatea înfrățită Csopak,
Ungaria

23 18.02.2020 Modificarea  și  completarea  H.C.L.nr.125/28.11.2019,  privind  stabilirea
impozitelor şi taxelor locale, pe anul 2020

24 18.02.2020 Trecerea suprafețelor de teren înscrise în C.F.52139-Sovata (nr. C.F. vechi:
2533), C.F.54880-Sovata (nr. C.F. vechi: 3682) și C.F. 50726-Sovata, din
domeniul privat în domeniul public al Orașului Sovata;

25 18.02.2020 Aprobarea înființării Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, de tip
V3, al orașului Sovata, județul Mureș

26 18.02.2020 Utilizarea  excedentului  bugetului  local  rezultat  la  încheierea  exercițiului
bugetar al anului 2019

27 18.02.2020 Hotărâre cu privire la aprobarea documentației topo-cadastrală a imobilului,
C1 – atelier, situat în Sovata, str. Principală, nr.161

28 26.03.2020 cu privire la modificarea și completarea H.C.L. nr.115/31.10.2019 privind
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local
al Orașului Sovata

29 26.03.2020 cu  privire  la  aprobarea  Raportului  anual  al  Primarului  Oraşului  Sovata
privind starea economică, socială şi de mediu al oraşului Sovata pe anul
2019

30 26.03.2020 cu privire la aprobarea Contului de execuţie al Bugetului Local al Oraşului
Sovata la data de 31.12.2019

31 26.03.2020 cu privire la încetarea mandatului de consilier al domnului Hărșan Vasile și
vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului Local al Orașului
Sovata

32 26.03.2020 privind aprobarea decontării cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice
din cadrul Liceului Tehnologic „Domokos Kázmér” şi Şcoala Gimnazială



„S.Illyés Lajos” Sovata

33 26.03.2020 cu privire la constituirea fondului de accesibilizare a pădurilor pentru anul
2020

34 26.03.2020 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

35 26.03.2020 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

36 26.03.2020 cu privire la aprobarea Listei de repartizare pentru locuințele ANL, în orașul
Sovata

37 26.03.2020 cu  privire  la  aprobarea  Actului  adițional  nr.2/30.12.2019  la  Acordul  de
Cooperare din 20.12.2016 pentru organizarea și exercitarea funcției de audit
public intern

38 26.03.2020 cu privire la aprobarea Regulamentului și a Programului Anual de acordare
subvenții pentru proiecte culturale de interes public - local

39 26.03.2020 cu privire la aprobarea Programului Anual de evenimente socio-culturale și
sportive organizate de către UATO Sovata

40 26.03.2020 cu  privire  la  aprobarea  programului  de  cooperare  și  colaborare
internațională al orașului Sovata pe anul 2020

41 26.03.2020 cu privire la modificarea H.C.L. nr.125/28.11.2019 cu privire la stabilirea
impozitelor şi taxelor locale, pe anul 2020

42 30.04.2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local

43 30.04.2020 cu privire la validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Orașului
Sovata al domnului Matei Traian

44 30.04.2020 cu privire la rectificarea Bugetului Local al Orașului Sovata, pe anul 2020

45 30.04.2020 cu  privire  la  aprobarea  Regulamentului  de  organizare  și  funcționare  al
aparatului de specialitate al Primarului Orașului Sovata

46 30.04.2020 cu  privire  la  aprobarea  documentației  tehnice  a  proiectului  “Reabilitare
iluminat public pe Str. Trandafirilor, Oraș Sovata, județul Mureș”

47 30.04.2020 cu  privire  la  aprobarea  documentației  tehnice  a  proiectului  “Canalizații
rețele subterane de transfer de informații în Orașul Sovata, județul Mureș”

48 30.04.2020 cu privire  la  aprobarea Convenției  de cooperare  între  Consiliul  Local  al
Orașului Sovata și Inspectoratul de Poliție Județean Mureș, Poliția Stațiunii
Sovata  pentru  proiectul  “  Poliție  –  Autorități  Locale  Servicii  Publice  în
Parteneriat 2020”

49 30.04.2020 cu  privire  la  anularea  obligaţiilor  fiscale  datorate  de  debitori,  persoane
juridice, radiaţi din Registrul Comerţului şi scăderea societăţilor radiate din
evidenţa fiscală

50 30.12.1899 cu privire la acordul Orașului Sovata pentru evidențierea Vilei Retezat –
proprietatea S.C. Balneoclimaterica S.A, în C.F. nr.54590 Sovata

51 30.04.2020 cu privire  la  aprobarea  demolării  imobilului  (fosta  remiza  PSI)  situat  în
Sovata, Str. Principală nr.21, înscris în C.F. nr. 54711 Sovata

52 28.05.2020 cu privire la aprobarea Contului de execuţie al Bugetului Local al Oraşului
Sovata la data de 31.03.2020



53 28.05.2020 cu privire la modificarea H.C.L. nr.125/28.11.2019 cu privire la stabilirea
impozitelor şi taxelor locale, pe anul 2020

54 28.05.2020 cu privire la actualizarea Statutului Orașului Sovata

55 28.05.2020 cu privire la aprobarea documentației tehnice faza SF+DTAC+PTH pentru
lucrarea  “Prelungire  rețea  de  canalizare  menajeră  la  strada  Căprioarei,
Orașul Sovata, jud. Mureș”

56 28.05.2020 cu privire la aprobarea documentației tehnice faza SF+DTAC+PTH pentru
lucrarea  “Rețea  de  alimentare  de  apă  și  canalizare  menajeră  la  strada
Câmpul lui Ioan, Orașul Sovata, jud. Mureș”

57 28.05.2020 cu privire la aprobarea Proiectului tehnic pentru lucrarea “Asfaltare strada
Câmpul Sărat, Orașul Sovata, jud. Mureș”

58 28.05.2020 cu  privire  la  modificarea  H.C.L.  nr.52/23.05.2019  privind  alegerea
membrilor comisiilor de specialitate al Consiliului Local al Orașului Sovata

59 28.05.2020 cu  privire  la  aprobarea  Regulamentului  de  organizare  şi  funcţionare  al
Serviciului Poliția Locală

60 28.05.2020 cu privire la aprobarea Documentației de atribuire pentru licitaţia publică
deschisă  cu  strigare  pentru  ocuparea  meselor,  chioşcurilor  şi  a  locurilor
pentru comercializarea diferitelor produse din Piaţa Băi

61 28.05.2020 cu privire la aprobarea Raportului de evaluare a proprietății  imobiliare -
teren intravilan, situat în Sovata, Str. Trandafirilor, județul Mureș

62 25.06.2020 cu  privire  la  aprobarea  Dispoziţiei  Primarului  Oraşului  Sovata
nr.237/05.06.2020, privind rectificarea Bugetului Local al Oraşului Sovata
pe anul 2020

63 25.06.2020 cu  privire  la  premierea  elevilor  care  au  obținut  distincții  la
olimpiadele/concursurile  naționale/internaționale  și  a  profesorilor
îndrumători din Orașul Sovata, pe anul școlar 2019-2020

64 25.06.2020 cu  privire  la  acceptarea  ofertei  de  donație  a  unei  autospeciale  aflată  în
proprietatea Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Horea” al județului
Mureș

65 25.06.2020 privind  neasumarea  organizării  și  derulării  procedurilor  de  atribuire  a
contractelor/acordurilor  cadru  pentru  achiziția  produselor  și  a
contractelor/acordurilor  cadru  de  prestare  a  serviciilor  pentru  derularea
măsurilor  educative  aferente  Programului  pentru  școli  al  României  la
nivelul județului Mureș, pentru anul școlar 2020-2021

66 25.06.2020 cu privire la modificarea și completarea Regulamentului Serviciului Public
de Salubrizare a Localităților din județul Mureș

67 25.06.2020 cu  privire  la  aprobarea  Planului  Urbanistic  de  Detaliu/PUD-Construire
Supermarket LIDL,în orașul Sovata, str. Primăverii nr. 85-87-87A-89, jud.
Mureș

68 25.06.2020 cu privire la aprobarea documentației topo cadastrale de înscriere în cartea
funciară a unor terenuri situate în Orașul Sovata și atestarea apartenenţei la
domeniul  public  al  orașului  Sovata,  a  imobilelor  -strada  Căprioarei-  și
-strada Fagului-

69 25.06.2020 cu privire la aprobarea Documentației de atribuire pentru licitaţia publică
deschisă  cu  strigare  pentru  ocuparea  meselor,  chioşcurilor  şi  a  locurilor



pentru comercializarea diferitelor produse din Piaţa Băi

70 25.06.2020 cu  privire  la  aprobarea  acordării  unor  subvenții  nerambursabile  pentru
proiecte culturale, tranșa I.

71 30.07.2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local

72 30.07.2020 cu privire la rectificarea Bugetului Local al Orașului Sovata, pe anul 2020

73 30.07.2020 cu  privire  la  aprobarea  vânzării  directe  a  proprietății  imobiliare  –  teren
intravilan, situat în Sovata, str. Trandafirilor, județul Mureș, în suprafață de
1.392 mp, înscris în C.F. nr. 55668-Sovata

74 30.07.2020 cu privire  la  însuşirea  pct.5  din  „Notificarea  de  încălcare”  referitoare  la
Contractul de delegare a gestiunii  activităţilor de colectare şi  transport  a
deşeurilor  municipale  şi  a  altor  fluxuri  de  deşeuri  şi  operarea  staţiei  de
transfer  Bălăușeri,  componente ale  serviciului  de salubrizare al  judeţului
Mureş, nr. 983 din 16.04.2019, zona 6 Bălăușeri, judeţul Mureş

75 30.07.2020 cu privire la trecerea suprafeței de teren cu categoria de folosință „drum”,
înscrisă  în  C.F.53455-Sovata,  din  domeniul  privat  în  domeniul  public  al
Orașului Sovata

76 30.07.2020 cu privire la aprobarea realizării pe domeniul public al UAT Oraș Sovata,
obiectivul  de  investiții  Conectare  site-uri  BR0074,  BR0210,  BR0089,
BR00211, BR0632, BR0051, BR0368, BR0019 cu un cablu de fibră optică,
județul Mureș”

77 30.07.2020 cu privire la aprobarea participării orașului Sovata la realizarea proiectului
Via Transilvanica (Calea Transilvaniei)

78 30.07.2020 cu privire la aprobarea documentației topo cadastrale de înscriere în cartea
funciară  a  unui  teren  cu  categoria  de  folosință  “drum”  situat  în  Orașul
Sovata și atestarea apartenenţei la domeniul public al orașului Sovata

79 30.07.2020 cu privire la aprobarea actualizării  Proiectului tehnic „Extindere rețea de
alimentare cu apă potabilă și stația de ridicare a presiunii – zona str. Lungă,
orașul Sovata, județul Mureș”

80 30.07.2020 privind  acordarea  unor  facilități  la  plata  impozitului  și  taxei  pe  clădire,
datorat de persoane fizice și persoane juridice, precum și scutirea de la plata
taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice

81 30.07.2020 cu privire la aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții al
aparatului de specialitate al Primarului Orașului Sovata

82 12.08.2020 cu  privire  la  aprobarea  completării  Strategiei  de  dezvoltare  durabilă  al
Orașului Sovata 2014-2020

83 12.08.2020 cu privire la instrumentarea proiectului  “Achiziție  mașini  și  echipamente
pentru întreținerea drumurilor locale în Orașul Sovata”

84 12.08.2020 cu privire la rectificarea Bugetului Local al Orașului Sovata, pe anul 2020

85 12.08.2020 cu  privire  la  predarea  către  Ministerul  Lucrărilor  Publice,  Dezvoltării  şi
Administraţiei,  prin  Compania  Națională  de  Investiții  „C.N.I.”  S.A.,  a
amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului
de investiții Proiect tip – „Construire Bazin de înot didactic în oraș Sovata,
Str. Gara Mică, județul Mureș”

86 27.08.2020 cu privire la aprobarea Contului de execuţie al Bugetului Local al Oraşului
Sovata la data de 30.06.2020



87 27.08.2020 cu  privire  la  aprobarea  situației  financiare  anuale  al  UAT Oraș  Sovata
întocmită pe anul 2019

88 27.08.2020 cu  privire  la  modificarea  art.73  din  H.C.L.  nr.73/26.11.2015  privind
aprobarea Regulamentului de desfășurare a activităților comerciale în orașul
Sovata

89 27.08.2020 privind solicitarea transmiterii unui imobil – Vila Scriitorilor (Vila nr.38) cu
terenul  aferent  din  domeniul  public  al  statului  și  din  administrarea
Ministerului Culturii în domeniul public al Orașului Sovata

90 27.08.2020 privind  darea  acordului  de  principiu  în  vederea  amplasării  unei  cruci
religioase pe domeniul public al Orașului Sovata

91 27.08.2020 cu privire la rectificarea Bugetului Local al Orașului Sovata, pe anul 2020

92 23.09.2020 cu  privire  la  aprobarea  Studiului  de  fezabilitate  actualizat  al  proiectului
“Amenajare centru cultural și zona pietonală centrală în orașul Sovata”

93 23.09.2020 cu  privire  la  aprobarea  proiectului  “Amenajare  centru  cultural  și  zona
pietonală centrală în orașul Sovata” și a cheltuielilor legate de proiect

94 23.09.2020 cu privire la rectificarea Bugetului Local al Orașului Sovata, pe anul 2020

95 23.09.2020 cu privire la modificarea HCL nr. 79/2015 privind aprobarea scutirii de la
plata chiriei pentru suprafața locativă cu destinație de locuință ANL, situată
în Sovata, cart. Bekecs, bl. G, sc. 2, et.1, ap.7, având ca titular de contract
pe numitul Ilyes-Simofi Szabolcs

96 23.09.2020 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economică a investiției „Hală
și Grup Sanitar în cartierul Mihai Eminescu, oraș Sovata, județul Mureș”

97 23.09.2020 cu  privire  la  aprobarea  documentației  tehnico-economică  a  investiției
“Asfaltare strada Fagului și Restad, Oraș Sovata, jud. Mureș”

98 23.09.2020 cu  privire  la  aprobarea  documentației  tehnico-economică  a  investiției
“Asfaltare strada Căprioarei, Oraș Sovata, jud. Mureș”

99 23.09.2020 cu  privire  la  aprobarea  Documentației  de  avizare  pentru  lucrări  de
intervenții  – DALI aferentă investiției  „Asfaltare  rețea stradală  în  orașul
Sovata, județul Mureș”

100 23.09.2020 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Creșei
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sovata

101 23.09.2020 cu  privire  la  aprobarea  Regulamentului  de  organizare  și  funcționare  al
Piețelor din Orașul Sovata

102 23.09.2020 cu  privire  la  aprobarea  scoaterii  din  evidența  fiscală  respectiv,  scăderea
creanțelor fiscale datorate de persoanele juridice radiate de la ONRC


