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PROIECT DE HOTARARE 
din  5.04 2019  

privind mandatarea domnului primar al Comunei Șincai de a reprezenta în justiție 
interesele Consiliului Local al Comunei Șincai, în cauza nr. 597/102/2019 aflată pe rolul 
Tribunalului Mureș, precum și pentru acordarea unui mandat general Primarului comunei 
Șincai în vederea reprezentării Consiliului Local al comunei Șincai în faţa instanţelor 
judecătoreşti în alte cauze viitoare.  
 

Consiliul Local al comunei Şincai, judeţul Mureş,  
Întrunit în şedinţa extraordinară din data de 12.04 2019, urmare a dispoziţiei de convocare 

nr.43 din 8.04 2019, conform prevederilor art.39, alin.2 și alin.3 din Legea nr.215/2001 privind 
Administraţia Publică Locală şi ale art.80 din Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative; 

Având în vedere: 
 - Expunerea de motive a Primarului Comunei Şincai nr. 1059 din 5.04 2019, prin care s-a 

supus analizei Consiliului Local al Comunei Șincai Proiectul de Hotărâre privind acordarea unui 
mandat Primarului comunei Șincai, judeţul Mureş, în vederea reprezentării Consiliului Local al 
comunei Șincai în cauza nr. 597/102/2019 aflată pe rolul Tribunalului Mureș, precum și în 
vederea acordării unui mandat general Primarului Comunei Șincai în vederea reprezentării 
Consiliului Local al comunei Șincai în faţa instanţelor judecătoreşti și în alte cauze viitoare. 

- Analizând raportul de specialitate privind necesitatea mandatării primarului comunei 
Șincai atât pentru cauza care face obiectul dosarului nr. 597/102/2019 aflată pe rolul 
Tribunalului Mureș, cât și pentru alte cauze viitoare aflate pe rolul instanțelor judecătorești, 
întocmit de Secretarul comunei Şincai, 

- Văzând avizul comisiei juridice şi de disciplină, protecţie mediu şi turism; 
În conformitate cu prevederile: 
- Ordonanţei de Urgenţă nr. 26 din 6 iunie 2012 (*actualizată*) privind unele măsuri de 

reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a 
unor acte normative 

- Art.6, al.1, art.19 din O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii, cu modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul prevederilor art. 36, alin.1 şi alin.9 şi a art. 45 din Legea nr. 215 din 23 aprilie 
2001 a administraţiei publice locale, Consiliul local al comunei Şincai, judeţul Mureş adoptă 
următoarea,  

 
HOTĂRÂRE: 

 
Art.1. Se mandatează Primarul Comunei Șincai, Huza Grigore, să reprezinte interesele 

Consiliului Local al comunei Șincai în cauza nr. 597/102/2019 aflată pe rolul Tribunalului 
Mureș, secția contencios administrativ, în contradictoriu cu Prefectul Judeţului Mureş. 

 
 
 



 
 
Art.2. Se mandatează Primarul Comunei Șincai, Huza Grigore să reprezinte interesele 

Consiliului Local al comunei Șincai în toate litigiile viitoare în care acesta este parte, aflate pe 
rolul instanţelor judecătoreşti. 

Art.3. Primarul comunei Șincai, în vederea exercitării mandatului său, este împuternicit să 
formuleze cereri de chemare în judecată, întâmpinări, precum și orice alte acte procesuale sau 
procedurale prin care se formulează apărări în justiție și să semneze orice acte procesuale 
necesare exercitării mandatului.  

Art. 4. Primarul comunei Sincai va putea împuternici la rândul său o persoană cu studii 
superioare juridice de lungă durată din cadrul aparatului de specialitate al primarului sau un 
avocat care să reprezinte interesele Consiliului Local al comunei Șincai în justiţie. 

Art. 5. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează primarul Comunei Șincai și 
secretarul UAT Comună Șincai.  

Art.6 Prezenta hotărâre se comunică în copie: 
Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
Primarului Comunei Şincai pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţă 

publică prin publicarea pe pagina de internet www.sincai.ro 
 
 

 
 

 
PRIMAR 

HUZA GRIGORE 
 
 

 
  Contrasemnează          
      Secretar 
  Suciu Ludovica Emilia 
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HOTĂRÂREA NR.___ 
din 12 APRILIE 2019 

 
 

privind mandatarea domnului primar al Comunei Șincai de a reprezenta în justiție 
interesele Consiliului Local al Comunei Șincai, în cauza nr. 597/102/2019 aflată pe rolul 
Tribunalului Mureș, precum și pentru acordarea unui mandat general Primarului comunei 
Șincai în vederea reprezentării Consiliului Local al comunei Șincai în faţa instanţelor 
judecătoreşti în alte cauze viitoare.  
 

 
Consiliul Local al comunei Şincai, judeţul Mureş,  
Întrunit în şedinţa extraordinară din data de 12.04 2019, urmare a dispoziţiei de convocare 

nr.43 din 8.04 2019, conform prevederilor art.39, alin.2 și alin.3 din Legea nr.215/2001 privind 
Administraţia Publică Locală şi ale art.80 din Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative; 

Având în vedere: 
 - Expunerea de motive a Primarului Comunei Şincai nr. ____ din 5.04 2019, prin care s-a 

supus analizei Consiliului Local al Comunei Șincai Proiectul de Hotărâre privind acordarea unui 
mandat Primarului comunei Șincai, judeţul Mureş, în vederea reprezentării Consiliului Local al 
comunei Șincai în cauza nr. 597/102/2019 aflată pe rolul Tribunalului Mureș, precum și în 
vederea acordării unui mandat general Primarului Comunei Șincai în vederea reprezentării 
Consiliului Local al comunei Șincai în faţa instanţelor judecătoreşti și în alte cauze viitoare. 

- Analizând raportul de specialitate privind necesitatea mandatării primarului comunei 
Șincai atât pentru cauza care face obiectul dosarului nr. 597/102/2019 aflată pe rolul 
Tribunalului Mureș, cât și pentru alte cauze viitoare aflate pe rolul instanțelor judecătorești, 
întocmit de Secretarul comunei Şincai, 

- Văzând avizul comisiei juridice şi de disciplină, protecţie mediu şi turism; 
În conformitate cu prevederile: 
- Ordonanţei de Urgenţă nr. 26 din 6 iunie 2012 (*actualizată*) privind unele măsuri de 

reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a 
unor acte normative 

- Art.6, al.1, art.19 din O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii, cu modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul prevederilor art. 36, alin.1 şi alin.9 şi a art. 45 din Legea nr. 215 din 23 aprilie 
2001 a administraţiei publice locale, Consiliul local al comunei Şincai, judeţul Mureş adoptă 
următoarea,  
 

 
HOTĂRÂRE 

 
Art.1. Se mandatează Primarul Comunei Șincai, Huza Grigore, să reprezinte interesele 

Consiliului Local al comunei Șincai în cauza nr. 597/102/2019 aflată pe rolul Tribunalului 
Mureș, secția contencios administrativ, în contradictoriu cu Prefectul Judeţului Mureş. 



 
 
 
Art.2. Se mandatează Primarul Comunei Șincai, Huza Grigore să reprezinte interesele 

Consiliului Local al comunei Șincai în toate litigiile viitoare în care acesta este parte, aflate pe 
rolul instanţelor judecătoreşti. 

Art.3. Primarul comunei Șincai, în vederea exercitării mandatului său, este împuternicit să 
formuleze cereri de chemare în judecată, întâmpinări, precum și orice alte acte procesuale sau 
procedurale prin care se formulează apărări în justiție și să semneze orice acte procesuale 
necesare exercitării mandatului.  

Art. 4. Primarul comunei Sincai va putea împuternici la rândul său o persoană cu studii 
superioare juridice de lungă durată din cadrul aparatului de specialitate al primarului sau un 
avocat care să reprezinte interesele Consiliului Local al comunei Șincai în justiţie. 

Art. 5. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează primarul Comunei Șincai și 
secretarul UAT Comună Șincai.  

Art.6 Prezenta hotărâre se comunică în copie: 
Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
Primarului Comunei Şincai pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţă 

publică prin publicarea pe pagina de internet www.sincai.ro 
 
 

 
 
 

 
                                                                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA 
                                                                                        Balazs Levente  
 
 
  Contrasemnează          
      Secretar 
   Suciu Ludovica Emilia 
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 Nr.  1059   Din 5. 04     2019      

 

                                                  EXPUNERE DE MOTIVE  
privind mandatarea domnului primar al Comunei Șincai de a reprezenta în justiție 

interesele Consiliului Local al Comunei Șincai, în cauza nr. 597/102/2019 aflată pe rolul 
Tribunalului Mureș, precum și pentru acordarea unui mandat general Primarului comunei 
Șincai în vederea reprezentării Consiliului Local al comunei Șincai în faţa instanţelor 
judecătoreşti în alte cauze viitoare.  

 

Informaţii de bază 

Pentru a asigura asistenţa juridică, respectiv asistarea şi reprezentarea Consiliului 

Local Sincai , a Primarului comunei Sincai  şi a comunei Sincai  în cauzele care sunt 

de competenţa Judecătoriei Tg. Mureş, este necesară şi oportună iniţierea unui 

proiect de hotărâre privind încheierea contractului de asistenţă juridică.  

Temeiul legal: art. I alin. (2) din O.U.G. nr. 26/2012, conform căruia în situaţii 

temeinic justificate, în care activităţile juridice de consultanţă, de asistenţă 

şi/reprezentare, necesare autorităţilor şi instituţiilor publice (...) nu se pot asigura 

de către personalul de specialitate juridică angajat în aceste entităţi, pot fi 

achiziţionate servicii de această natură, în condiţiile legii, numai cu aprobarea 

consiliilor locale. Este cunoscut faptul că instituţia noastră nu are personal de 

specialitate. 

   

Propunerea spre aprobare 

Stimaţi consilieri,  

Având în vedere cele expuse, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul 

de hotărâre privind  mandatarea domnului primar al Comunei Șincai de a 
reprezenta în justiție interesele Consiliului Local al Comunei Șincai, în 
cauza nr. 597/102/2019 aflată pe rolul Tribunalului Mureș, precum și pentru 
acordarea unui mandat general Primarului comunei Șincai în vederea 
reprezentării Consiliului Local al comunei Șincai în faţa instanţelor 
judecătoreşti în alte cauze viitoare.  
 

 
  

Semnătura 

reprezentantului legal 

 
  PRIMAR      Huza  Grigore    
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 Nr.  1060    Din 5. 04     2019      

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind mandatarea domnului primar al Comunei Șincai de a reprezenta în justiție 
interesele Consiliului Local al Comunei Șincai, în cauza nr. 597/102/2019 aflată pe rolul 
Tribunalului Mureș, precum și pentru acordarea unui mandat general Primarului comunei 
Șincai în vederea reprezentării Consiliului Local al comunei Șincai în faţa instanţelor 
judecătoreşti în alte cauze viitoare.  
 

              Avand in vedere  ca pe rolul instantei  de Contencios administrativ   avem   proces cu 

Institutia prefectului Mures,actiune prefect-tutela Dosar  nr 597/102/2019 anularea HCL NR 5 

DIN 15 .01 2019 privind  aprobarea Nomenclatorului stradal 

             Pentru a asigura asistenţa juridică, respectiv asistarea şi reprezentarea Consiliului Local 

Sincai , a Primarului comunei Sincai  şi a comunei Sincai  în cauzele care sunt de competenţa 

Judecătoriei Tg. Mureş, este necesară şi oportună iniţierea unui proiect de hotărâre privind 

încheierea contractului de asistenţă juridică.  

       Temeiul legal: art. I alin. (2) din O.U.G. nr. 26/2012, conform căruia în situaţii temeinic 

justificate, în careactivităţile juridice de consultanţă, de asistenţă şi/reprezentare, necesare 

autorităţilor şi instituţiilor publice (...) nu se pot asigura de către personalul de specialitate 

juridică angajat în aceste entităţi, pot fi achiziţionate servicii de această natură, în condiţiile 

legii, numai cu aprobarea consiliilor locale. – 
 Art.6, al.1, art.19 din O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 

publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii, cu modificările şi completările ulterioare. 
Este cunoscut faptul că instituţia noastră nu are personal de specialitate. 

Propun mandatarea domnului primar al Comunei Șincai de a reprezenta în justiție 
interesele Consiliului Local al Comunei Șincai, în cauza nr. 597/102/2019 aflată pe rolul 
Tribunalului Mureș, precum și pentru acordarea unui mandat general Primarului comunei 
Șincai în vederea reprezentării Consiliului Local al comunei Șincai în faţa instanţelor 
judecătoreşti în alte cauze viitoare.  
           Temeiul legal: art. I alin. (2) din O.U.G. nr. 26/2012, conform căruia în situaţii temeinic 

justificate, în care activităţile juridice de consultanţă, de asistenţă şi/reprezentare, necesare 

autorităţilor şi instituţiilor publice (...) nu se pot asigura de către personalul de specialitate juridică 

angajat în aceste entităţi, pot fi achiziţionate servicii de această natură, în condiţiile legii, numai cu 

aprobarea consiliilor locale. 

 

 

Secretar, 

Suciu Ludovica Emilia  

 

 
 


