
   

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREŞ 

 

H O T Ă R Â R E A   nr. 25 

din  27  ianuarie 2022 

 

privind acordarea unui mandat  Directorului executiv al Direcţiei de Asistenţă 

Socială Târgu Mureş să reprezinte Consiliul local al Municipiului în faţa instanţelor 

judecătoreşti în Dosar nr. 2764/102/2021 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru, 

 

 Având în vedere: 

a) Referatul de aprobare nr. 1368/221DAS/07.01.2022 inițiat de Primar prin Direcția de 

Asistență Socială Târgu Mureș privind acordarea unui mandat general Directorului 

executiv al Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș în vederea reprezentării 

Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș în fața instanțelor judecătorești în toate 

litigiile prezente și viitoare, în cauzele care au ca obiect asistența socială; 

b) Raportul de specialitate nr. 3914/18.01.2022 al Direcţiei juridice, contencios 

administrativ şi administraţie  publică locală,   

c) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgu Mureș; 

d) Amendamentul formulat în plenul  Consiliului local,  

În conformitate cu prevederile: 

 Art. 80, art. 81, art. 82, art. 151, art. 155, art. 194 din Legea nr. 134/2010 privind Codul 

de procedură civilă, cu modificările și completările ulterioare; 

 Art. 2009 și urm. din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și 

completările ulterioare;  

 Art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 

republicată, 

 art. 129 alin. (1), alin. (14), art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 243 alin. (1) lit. „a”  și ale art. 

139 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

Art. 1 Se mandatează Directorul executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială Târgu Mureş 

să reprezinte Consiliul local al Municipiului în faţa instanţelor judecătoreşti în Dosar nr. 

2764/102/2021. 

    Art. 2 În temeiul mandatului de reprezentare acordat conform art. 1, Directorul executiv 

al Direcției de Asistență Socială va semna toate actele procedurale care vor fi emise în numele și 

pe seama Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș. 

 Art. 3 Mandatul acordat în condițiile prezentei hotărâri este dat pentru actele judecății, 

inclusiv formularea de cereri de chemare în judecată, întâmpinări, excepții, concluzii scrise, 

cereri de probatoriu, căi de atac ordinare și extraordinare, acte de renunțare la judecată, 

tranzacții, cereri de legalizare, executare silită și asemenea, precum și pentru formularea 

răspunsurilor în cadrul procedurii prealabile reglementate de Legea nr. 554/2004 a 

contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 



Art. 4  Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează 

Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș. 

Art. 5   În conformitate cu prevederile art. 252 alin. 1 lit. c și ale art. 255 din OUG nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ și ale art. 3 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, privind 

contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru 

exercitarea controlului de legalitate.                                                              

Art. 6  Prezenta hotărâre se comunică: 

- Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș; 

- Directorului executiv al Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș. 

 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă, 

                                         Kelemen Atilla-Márton 

                                  Contrasemnează,    

   Secretarul General al  Municipiului  Târgu Mureş, 

                               Bâta Anca Voichița 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Hotărârea a  fost   adoptată  cu  16  voturi  „pentru”,  3 voturi „ împotrivă” și 3 voturi „abținere”)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


