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         R O M Â N I A 

        JUDETUL ALBA 

    ORASUL OCNA MURES 

      CONSILIUL LOCAL  

 

HOTARAREA NR 155   

Privind imputernicirea Primarului orasului Ocna Mures, jr. Vinteler Silviu, sa reprezinte 

Consiliul Local al orasului Ocna Mures in toate litigiile aflate pe rolul instantelor judecatoresti 

de orice nivel, inclusiv litigiile aflate pe rolul instamtelor judecatoresti de orice nivel inclusiv 

litigiile care se vor naste pe viitor pe durata prezentului mandat. 

        CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinara  la 

data de 25.10.2012,  ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.875 din 17.10.2012, de 

către primarul oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu Vinţeler. 

        Avand in vedere: referatul si raportul nr.14608/23.10..2012 al compartimentului juridic, 

rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orasului Ocna Mures coroborate cu 

dispozitiile cuprinse in   Legea 213/17.11.1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al 

acesteia ; 

        În temeiul: art 45 p-ctul 1 din Legea nr.215/23.04.2001 privind administraţia publică 

locală, republicată in anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

           Art.1: Se imputerniceste Primarul orasului Ocna Mures, jr Vinteler Siviu sa reprezinte 

Consiliul Local al orasului Ocna Mures in toate litigiile aflate pe rolul instantelor judecatoresti 

de orice nivel in care acesta are calitate procesuala, inclusiv litigiile care se vor naste pe viitor, 

pe durata prezentului mandat. 

           Art.2: In vederea indeplinirii mandatului stabilit conform art. precedent, primarul va 

putea formula actiuni in instanta in numele si pe seama Consiliului local, intampinari, cereri de 

interventie si orice alte acte de procedura, va putea solicita si depune probe, inclusiv investirea 

sentintelor si executarea acestora.  

          Art.3: Primarul orasului Ocna Mures va informa in prealabil si in timp util Consiliul 

local asupra fiecarei cauze in care acesta este parte.  

          Cu  ducerea  la  îndeplinire  a  prevederilor  prezentei  hotărâri  se  împuterniceşte  

primarul  oraşului  Ocna  Mureş,  jr. Silviu Vinţeler.        

          Se comunică la: 

       - Institutia Prefectului - judeţul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

       - Compartimentul  juridic, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Ocna 

Mures.   

   Ocna Mureş, 25.10.2012 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA ,                                                       CONTRASEMNEAZA                                        

VINTELER ION                                                                               SECRETAR ORAŞ 

                                                                                              JR. FLORINEL  NICOARĂ 

 

 

REDACTAT,  

EC TIUCA ORIAN MIHAELA 
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