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          R O M Â N I A 
         JUDEŢUL ALBA 
  ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 
         CONSILIUL  LOCAL 
 
 

HOTĂRÂREA  NR. 6 
 
        CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ORDINARĂ la data 
de 31.01.2012, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.18/19.01.2012, de către primarul 
oraşului Ocna Mureş. 
 
          Luând în dezbatere: Proiectul de hotărâre pentru aprobarea formulării şi depunerii la Dosarul 
nr.12255/107/2011 aflat pe rolul Tribunalului Alba în care Consiliul local Ocna Mureş are calitatea de 
reclamant, a unei precizări şi completări la acţiunea introductivă, prin care se va solicita instanţei de 
judecată să constate nulitatea actelor subsecvente Hotătârii nr.76/31.05.2011, respectiv :Contractul de 
asociere în participaţiune din data de 01.06.2011; Contractul de comodat din data de 02.06.2011; 
Procesul verbal de predare primire din 29.06.2011 - anexă la Contractul de comodat încheiat la data  
02.06.2011,  proiect iniţiat şi înaintat spre aprobare de către domnii Leahu Ioan Mircea şi Podariu 
Pavel Gligor – consilieri locali ai oraşului Ocna Mureş; 
          Văzând: expunerea de motive nr.612/19.01.2012 întocmită de către domnii Leahu Ioan Mircea 
şi Podariu Pavel Gligor – consilieri locali ai oraşului Ocna Mureş;  
 
         Având în vedere - dispozitiile cuprinse la art.36 din Legea nr.215/23.04.2001 privind 
administratia publică locală, republicată in anul 2007, cu modificările ulterioare, Codul de prodecura 
civila, 
 
         În temeiul dispoziţiilor art.45 din Legea nr. 215/23.04.2001 - legea administratiei publice locale, 
republicată; 
 

H O T Ã R Ã S T E : 
 

         Art.1: - Ia act de faptul că actele subsecvente Hotărârii nr.76/31.05.2011, respectiv: Contractul 
de asociere în participaţiune din data de 01.06.2011; Contractul de comodat din data de 02.06.2011; 
Procesul verbal de predare primire din 29.06.2011 - anexă la Contractul de comodat încheiat la data  
02.06.2011 au fost încheiate, în numele şi pe seama Consiliului local al oraşului Ocna Mureş, de către 
domnul primar al oraşului Ocna Mureş, fără a exista mandat din partea consiliului local ca autoritate 
publică cu competenţă exclusivă pentru administrarea domeniului public şi privat al localităţii, în 
conformitate cu prevederile cuprinse în legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  
 
          Art. 2: - Aprobă formularea şi depunerea, la Dosarul nr.12255/107/2011 aflat pe rolul 
Tribunalului Alba în care Consiliul local Ocna Mureş are calitatea de reclamant, a unei precizări şi 
completări la acţiunea introductivă, prin care se va solicita instanţei de judecată să constate nulitatea 
actelor subsecvente Hotătârii nr.76/31.05.2011, respectiv :Contractul de asociere în participaţiune din 
data de 01.06.2011; Contractul de comodat din data de 02.06.2011; Procesul verbal de predare primire 
din 29.06.2011 - anexă la Contractul de comodat încheiat la data  02.06.2011.  
 
          Art.3: - Se revocă mandatul acordat primarului oraşului Ocna Mureş conform Hotărârii 
nr.139/06.09.2011 de a reprezenta Consiliul local al oraşului Ocna Mureş în Dosarul nr. 
12255/107/2011 aflat pe rolul Tribunalului Alba. 
 
         Art.4: - Se mandatează domnii Leahu Ioan Mircea – consilier local al oraşului Ocna Mureş şi 
Pandor Simion Nicuşor – funcţionar public la Primăria oraşului Ocna Mureş să reprezinte, începând 
cu data adoptării prezentei hotărâri, Consiliul local al oraşului Ocna Mureş în unele litigii în care 
acesta are calitate procesuală, după cum urmează: 
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- Dosarul nr. 12255/107/2011 aflat pe rolul Tribunalului Alba; 
- Dosarul nr. 12493/107/2011  aflat pe rolul Tribunalului Alba; 
- Dosarul nr. 12498/107/2011  aflat pe rolul Tribunalului Alba; 
- Dosarul nr. 13465/107/2011  aflat pe rolul Tribunalului Alba; 

 
Se comunică la: 
 Instituţia Prefectului -  Judeţul Alba; 
 Primarul oraşului Ocna Mureş; 
 Domnii Leahu Ioan Mircea şi Pandor Simion Nicuşor; 
 Serviciul administraţia publică locală, secretariat, juridic, relaţia cu societatea civilă;  

           
Ocna Mures, la 31.01.2012 

 

       PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                 CONTRASEMNEAZA, 
              CONSILIER LOCAL,                                                           SECRETAR ORAŞ 
      DR. ING. GLIGOR OLTEAN-DAN                                       JR. FLORINEL  NICOARĂ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PSN/PSN 
EX:7;ANEXE:0;                           NOTA:Consilieri in functie:17; Prezenti:16; Voturi ,,pentru”:16. 
 


