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HOTĂRÂREA NR. 47 

Din 29 august 2014 

 

Privind insusirea cererilor de chemare in judecata ce fac obiectul dosarelor aflate pe rolul 

Tribunalului Mures – Sectia contencios administrativ si fiscal    

 

Consiliul Local al oraşului Ungheni, întrunit în şedinţa ordinara din data de 29 august 

2014, 

Avand in vedere :  

- Initiativa  Primarului orasului Ungheni, exprimata in expunerea de motive inregistrata cu 

nr.5374/25.08.2014, 

- Raportul de specialitate nr. 5375/25.08.2014  intocmit de Serviciul Administratie Publica 

din cadrul Primariei orasului Ungheni 

- Cererile de chemare in judecata formulate de Orasul Ungheni, reprezentat prin Primar si 

Consiliul Local Ungheni  

Si tinand cont de prevederile : 

- art. 80(1) , 84(1) si 86 din Codul de procedura civila ; 

- art.21 alin.( 2,3) din Legea  nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata , 

In temeiul prevederilor art. 45 alin. 2, lit.c) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice 

locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 Insusirea cererilor de chemare in judecata a numitilor : 

BUCȘA MARIA MONICA 

NEGREA IULIAN MARCEL 

NAGY ȘUTEU ELENA 



PAP MARTHA 

formulate de Orasul Ungheni, reprezentata prin Primar si Consiliul Local, ce fac obiectul 

dosarelor nr. 2829/102/2014,2827/102/2014 ,2830/102/2014 si dosarul …(numar necomunicat 

de catre instanta), aflate pe rolul Tribunalului Mures – Sectia contencios administrativ si fiscal, 

conform anexei nr. 1 parte integranta din prezenta hotarare . 

 Art.2 Se mandateaza Primarul Orasului Ungheni, sa procedeze in conformitate  cu 

prevederile art. 21(2,3)  din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, in sensul imputernicirii unei persoane sa reprezinte 

interesele Consiliului Local Ungheni si a Orasului Ungheni . 

            Art. 3  Prezenta hotarare se comunica: 

- Institutiei Prefectului judetului Mures, 

- Primarului orasului Ungheni, judetul Mures, 

- Serviciului financiar contabil din cadrul Primariei orasului Ungheni, 

                      -    Se afiseaza la sediul Primariei orașului Ungheni. 

 

 

Adoptata in Ungheni, la data de 29 august 2014 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ          CONTRASEMNEAZĂ p.SECRETAR   

NYARADI  IOAN                                                        PLATON MIHAIL 

  ________________________                                  ________________________ 

 

 

 


