
PROIECT DE HOTĂRÂRE 
DIN  6.08 2019 

privind neexercitarea caii de atac a recursului   referitoare la  Hotărârea civilă nr. 337/2019 pronunțată 
la data de 26.06.2019 de către Tribunalul Mureș, secția contencios administrativ și fiscal, în dosarul nr. 
597/102/2019, 

 

 
    Avand in vedere Hotărârea civilă nr. 337/2019 pronunțată la data de 26.06.2019 de către 
Tribunalul Mureș, secția contencios administrativ și fiscal, în dosarul nr. 597/102/2019,obiectul  
dosarului-actiune prefect-tutela administrativa  si inregistrata la noi la nr 1994 din 5.08 2019   

Analizând Raportul de specialitate   şi având în vedere expunerea de motive a Primarului 
comunei Sincai ,  

Ţinând cont de prevederile art.129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c), alin. (7) lit. k), art.139 alin. (3) lit. e), 

art.196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 

                                              H O T Ă R Ă Ş T E: 

          Art. 1. Consiliul local  decide neexercitarea caii de atac a recursului   referitoare la  
Hotărârea civilă nr. 337/2019 pronunțată la data de 26.06.2019 de către Tribunalul Mureș, secția 
contencios administrativ și fiscal, în dosarul nr. 597/102/2019,obiectul  dosarului-actiune 
prefect-tutela  administrativa  si inregistrata la noi la nr 1994 din 5.08 2019  . 

          Art. 2.. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei 
Sincai si secretarul comunei..  

           Art.3. Prezenta se comunică  primarului  , precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului 
Mures. şi se aduce la cunoştinţă publică.        

                                                                                                                                           

                                                                                                    PRIMAR 

                                                                                              HUZA GRIGORE  

 

 
Avizat legalitate  

Secretar  

Suciu Ludovica  Emilia  

 

 

 
 

 

 
Comuna ŞINCAI, localitatea Şincai, str.Principală  nr. 156  

Judeţul Mureş, cod poştal  547595   
Telefon/Fax:  0265 –427 201    e-mail: sincai@cjmures.ro 

 PRIMAR 

     



 

 HOTĂRÂREA  NR   
DIN  13.08 2019 

privind neexercitarea caii de atac a recursului   referitoare la  Hotărârea civilă nr. 337/2019 pronunțată 

la data de 26.06.2019 de către Tribunalul Mureș, secția contencios administrativ și fiscal, în dosarul nr. 

597/102/2019, 

 

    Avand in vedere Hotărârea civilă nr. 337/2019 pronunțată la data de 26.06.2019 de către Tribunalul 
Mureș, secția contencios administrativ și fiscal, în dosarul nr. 597/102/2019,obiectul  dosarului-actiune 
prefect-tutela administrativa  si inregistrata la noi la nr 1994 din 5.08 2019   

      Având în  vedere  Referatul de aprobare a Primarului comunei Sincai ,  si Raportul de  

specialitae,Avizul comisiilor de specialitate. 

      Ţinând cont de prevederile art.129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c), alin. (7) lit. k), art.139 alin. (3) lit. e), 

art.196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

          Art. 1. Consiliul local  decide neexercitarea caii de atac a recursului   referitoare la  Hotărârea civilă 

nr. 337/2019 pronunțată la data de 26.06.2019 de către Tribunalul Mureș, secția contencios administrativ 
și fiscal, în dosarul nr. 597/102/2019,obiectul  dosarului-actiune prefect-tutela  administrativa  si 
inregistrata la noi la nr 1994 din 5.08 2019  . 

          Art. 2.. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei Sincai si 
secretarul comunei..  

           Art.3. Prezenta se comunică  primarului  , precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Mures. şi se 
aduce la cunoştinţă publică.        

                                                                                                                                    

                                                                                                    PRESEDINTE DE SEDINTA 

                                                                                                                 FARCAS PETRU  

 

CONTRASEMNEAZA 

 P.Secretar    

KIS IZABELLA  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

CONSILIUL LOCAL SINCAI  
Comuna ŞINCAI, localitatea Şincai, str.Principală  nr. 156  

Judeţul Mureş, cod poştal  547595   
Telefon/Fax:  0265 –427 201    e-mail: sincai@cjmures.ro 

  

     



 

 

COMUNA SINCAI  

 PRIMAR 

Nr. 2012 /6.08 2019  

 

 

REFERAT DE APROBARE  

la Proiectul de hotărâre 
privind neexercitarea caii de atac a recursului   referitoare la  Hotărârea civilă nr. 337/2019 pronunțată 
la data de 26.06.2019 de către Tribunalul Mureș, secția contencios administrativ și fiscal, în dosarul nr. 

597/102/2019, 

 

 
 

Prin Hotărârea civilă nr. 337/2019 pronunțată la data de 26.06.2019 de către Tribunalul Mureș, secția 

contencios administrativ și fiscal, în dosarul nr. 597/102/2019,prin care s  admis in parte  actiunea 

formulate de reclamantul Prefectul  Judetului Mures  in contradictoriu  cu Consiliul local Sincai,anuleaza  

in parte  Hotarare  nr 5/15.01 2019  adoptata de Consiliul local Sincai ,in ceea  ce priveste  cuprinderea in 

nomenclatorul stradal  a denumirilor in limba  maghiara.Cu drept de recurs   in termen de  15 zile de la 

comunicare . 

 Cu toate acestea, considerăm că hotărârea pronunțată de instanța de contencios 
administrativ este corectă din punct de vedere juridic, iar interpretarea oferită textelor legale 
incidente și motivele avute în vedere pentru pronunțarea hotărârii sunt întemeiate, sens în care 
apreciem că exercitarea căii de atac a recursului nu va putea conduce la o altă soluție decât cea 
pronunțată de prima instanță, însă un asemenea demers judiciar va atrage costuri suplimentare în 
sarcina comunei, care vor reverbera asupra bugetului acesteia.  

Având în vedere faptul că parte în acest dosar este Consiliul Local al Comunei Șincai, 
considerăm că în termen de 15 zile de la primirea hotărârii judecătorești Consiliul local  trebuie  

să decidă, printr-o hotărâre de Consiliu Local, dacă mai este oportun să se promoveze calea de 
atac a recursului.  

Odată cu prezentarea hotărârii civile , va mai aducem la cunostiinta  faptul că 
raționamentul primei instanțe, avut în vedere atunci când a pronunțat respectiva hotărâre, este 

legal și temeinic, așa încât, pentru a evita costurile suplimentare ocazionate de formularea unei 
cereri de recurs pe care instanța de control judiciar ar putea-o să le respingă ca neîntemeiată, 
propun emiterea unei hotărâri de consiliu local prin care să se decidă neexercitarea căii de atac a 
recursului.  
 

Faţă de cele arătate mai sus, propunem spre analiză şi aprobare Consiliului Local al comunei 
Sincai prezentul proiect de hotărâre,  
 
                                                  PRIMAR, 
                                        HUZA GRIGORE  
 



 

 

COMUNA SINCAI  

 PRIMAR 

Nr. 2013 /6.08 2019  

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE  

la Proiectul de hotărâre 
privind neexercitarea caii de atac a recursului   referitoare la  Hotărârea civilă nr. 337/2019 pronunțată 
la data de 26.06.2019 de către Tribunalul Mureș, secția contencios administrativ și fiscal, în dosarul nr. 

597/102/2019, 

 

 
 

Prin Hotărârea civilă nr. 337/2019 pronunțată la data de 26.06.2019 de către Tribunalul Mureș, secția 

contencios administrativ și fiscal, în dosarul nr. 597/102/2019,prin care s  admis in parte  actiunea 

formulate de reclamantul Prefectul  Judetului Mures  in contradictoriu  cu Consiliul local Sincai,anuleaza  

in parte  Hotarare  nr 5/15.01 2019  adoptata de Consiliul local Sincai ,in ceea  ce priveste  cuprinderea in 

nomenclatorul stradal  a denumirilor in limba  maghiara.Cu drept de recurs   in termen de  15 zile de la 

comunicare . 

 Cu toate acestea, considerăm că hotărârea pronunțată de instanța de contencios 
administrativ este corectă din punct de vedere juridic, iar interpretarea oferită textelor legale 
incidente și motivele avute în vedere pentru pronunțarea hotărârii sunt întemeiate, sens în care 
apreciem că exercitarea căii de atac a recursului nu va putea conduce la o altă soluție decât cea 
pronunțată de prima instanță, însă un asemenea demers judiciar va atrage costuri suplimentare în 
sarcina comunei, care vor reverbera asupra bugetului acesteia.  

Având în vedere faptul că parte în acest dosar este Consiliul Local al Comunei Șincai, 
considerăm că în termen de 15 zile de la primirea hotărârii judecătorești Consiliul local  trebuie  

să decidă, printr-o hotărâre de Consiliu Local, dacă mai este oportun să se promoveze calea de 
atac a recursului.  

Odată cu prezentarea hotărârii civile , va mai aducem la cunostiinta  faptul că 
raționamentul primei instanțe, avut în vedere atunci când a pronunțat respectiva hotărâre, este 

legal și temeinic, așa încât, pentru a evita costurile suplimentare ocazionate de formularea unei 
cereri de recurs pe care instanța de control judiciar ar putea-o să le respingă ca neîntemeiată, 
propun emiterea unei hotărâri de consiliu local prin care să se decidă neexercitarea căii de atac a 
recursului.  
 

Faţă de cele arătate mai sus, propunem spre analiză şi aprobare Consiliului Local al comunei 
Sincai prezentul proiect de hotărâre,  
 
                                                  SECRETAR 
                                          Suciu Ludovica Emilia  
 



 


