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 HOTĂRÂREA NR. 21 

din 27 APRILIE 2018 
privind acordarea unui mandat general Primarului comunei Cozma, judeţul Mureş, în 

vederea reprezentării Consiliului Local al comunei Cozma în faţa instanţelor judecătoreşti 

 

Consiliul local al comunei  Cozma , Judeţul  Mureş întrunit în şedinţă ordinară 

Având în vedere Expunerea de motive nr. 983/25.04.2018 cât şi Raportul nr. 

983/1/25.04.2018, prin care s-a supus analizei consiliului local al Comunei Cozma Proiectul de 

Hotarare privind acordarea unui mandat general Primarului comunei Cozma, judeţul Mureş, în 

vederea reprezentării Consiliului Local al comunei Cozma în faţa instanţelor judecătoreşti 

În baza solicitării transmise de către Tribunalul Mureş -Secţia Contencios Administrativ şi 

Fiscal, în dosarul nr. 4350/102/2017,prin care se solicită printre altele să facem dovada calităţii de 

reprezentant al Consiliului Local al Comunei Cozma, conform prevederilor art. 82 alin. 1 din 

Codul de procedură civilă  

În conformitate cu prevederile art. 7, alin. 13 din Legea 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică locală. 

Potrivit dispoziţiilor art. 36 alin. 1, art. 45 alin. 1 şi a art. 62 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1.  Se mandatează Primarul comunei Cozma să reprezinte interesele Consiliului Local 

al comunei Cozma în toate litigiile prezente şi viitoare în care acesta este parte, aflate pe rolul 

instanţelor judecătoreşti. 

Art. 2 (1) În temeiul mandatului de reprezentare, Primarul comunei Cozma va semna toate 

actele procedurale care se vor emite în numele şi pe seama Consiliului Local al comunei Cozma, 

iar Secretarul UAT Cozma le va contrasemna pentru legalitate. 

(2)   Mandatul este dat pentru actele judecăţii, inclusiv formularea de cereri de chemare în 

judecată, căi de atac ordinare şi extraordinare, acte de renunţare la judecată, tranzacţii, executare 

silită şi alte asemenea. 

Art. 3 Primarul comunei Cozma va putea împuternici la rândul său o persoană  cu studii 

superioare juridice de lunga durata din cadrul aparatului de specialitate al primarului, sau un 

avocat care sa reprezinte interesele Consiliului Local al comunei Cozma în justiţie. 

 Art. 4 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţeaza Primarul comunei Cozma, 

Secretarul UAT Cozma. 

Art. 5 . Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului la: Instituţia Prefectului 

jud.Mureş, Primarul comunei Cozma, Instantă, Afisare, Dosar. 
 

 

       Presedinte de sedinţă,                                                Contrasemnează pentru legalitate  

                                                                                                      Secretarul Comunei Cozma 

       Gălăţan Vasile                                                  Crăciun Adrian   

 

 

 

 


