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HOTĂRÂREA NR. 7  
privind opinia Consiliului local al oraşului Ocna Mureş referitoare la introducerea UAT Oraşul Ocna 

Mureş în calitate de pârât, în cauza ce formează obiectul Dosarului nr.1457/107/2014 aflat pe rolul 

Judecătoriei Alba Iulia, cu termen de judecată stabilit pentru data de 06.02.2015. 
 

 

 

        CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ,întrunit în şedinţă ordinară  la data de 

30.01.2015,  ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.201/23.01.2015, de către primarul 

oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 

        Având în vedere Expunerea de motive nr.1047/27.01.2015 a Primarului oraşului Ocna Mureş 

şi referatul de necesitate nr.1046/27.01.2015 al Direcţiei juridice coroborate cu prevedrile cuprinse 

în Noul Cod de Procedur[ Civil[, HCLOM nr.155/25.10.2012 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 mandate, OUG nr.162/12.11.2008, modificată şi completată,  HG nr.529/02.06.2010, 

actualizată şi HG nr.610/2013, 

         În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (3) lit.c), art.45 alin.(2) lit.c) şi art. 115 alin.(1) lit. b) din 

Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, actualizată,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

        Art. 1: (1) Se respinge solicitarea reclamantei S.C. PREGO S.A. depusă în Dosarul 

nr.1457/107/2014 aflat pe rolul Judecătoriei Alba Iulia, privitoare la introducerea în această cauză, 

în calitate de pârât, a UAT oraşul Ocna Mureş. 
 

        (2) Opinia exprimată conform alineatului precedent va fi comunicată la dosarul cauzei pentru 

termenul de judecată stabilit pe data de 06.02.2015 şi va fi susţinută de către Primarul oraşului Ocna 

Mureş în calitate de împuternicit al Consiliului local Ocna Mureş în baza HCLOM 

nr.155/25.10.2012, prin funcţionarul public delegat. 
 

        Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul 

oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler.        
 

          Se comunică la: 

       - Institutia Prefectului - judeţul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

       - Direcţia juridică, administraţie publică ; 
 

Ocna Mureş, 30.01.2015 
              

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                  CONTRASEMNEAZĂ, 

        PROF. JURJ CLAUDIA DACIANA                                            SECRETAR ORAŞ 

                                                                                            JR. FLORINEL  NICOARĂ 
 

 

 

 

 

 

PSN/PSN; EXPL.3; ANEXE.0;     NOTĂ:      Consilieri în funcţie: 17;  Prezenţi:16-; Voturi “pentru”:16.  


