
 1 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL ALBA 

ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL     

                  

 

 HOTĂRÂREA NR.210 

privind mandatarea primarului orașului Ocna Mureș, domnul Vințeler Silviu să reprezinte 

interesele Consiliului local al orașului Ocna Mureș în toate litigiile în care acesta este parte și în 

toate stadiile procesuale în care s-ar afla respectivele cauze, precum și în toate cauzele care se vor 

ivi, pe durata actualului mandat, inclusiv în fața executorilor judecătorești, în faza de executare 

silită, dacă va fi cazul  

 

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

de 27.10.2016 ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.1031/20.10.2016, de către primarul 

oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu; 

 

Având în vedere  referatul și raportul de specialitate nr. 17638/27.10.2016 ale Direcției 

juridice, Compartiment juridic și contencios administrativ, avizele favorabile ale  comisiilor de 

specialitate ale Consiliului local al oraşului Ocna Mureş coroborate cu art.2009 și următoarele din 

Codul Civil; 

 

            În temeiul  art.36 alin.(1), art.45 şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

            Art. 1:  Se aprobă mandatarea primarului orașului Ocna Mureș, domnul Vințeler Silviu să 

reprezinte interesele Consiliului local al orașului Ocna Mureș în toate litigiile în care acesta este parte 

și în toate stadiile procesuale în care s-ar afla respectivele cauze, precum și în toate cauzele care se vor 

ivi pe durata actualului mandat, inclusiv în fața executorilor judecătorești, în faza de executare silită, 

dacă va fi cazul. 

 

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

oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu. 

  

                    Se comunică la: 

        - Instituţia Prefectului- judeţul Alba; 

        - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

        -Direcția juridică. 

 

                                                             Ocna Mureş, 27.10.2016 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                          AVIZEAZĂ, 

       BACIU IOAN                                                                                       SECRETAR ORAȘ 

                                                                                                                    PANDOR NICUȘOR 
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EXP:4;ANEXE:0;           Nota: consilieri in functie:17; prezenţi:  17 ; voturi ,,pentru”:17;  .voturi ,,contra”: 0 .abţineri:0  .    

 


