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R O M Â N I A 

JUDEŢUL BACĂU 
MUNICIPIUL ONEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E 

privind acordarea unui mandat general preşedintelui de şedinţă în exerciţiu  
în vederea reprezentării intereselor Consiliului Local al Municipiului Oneşti  

în justiţie 
 

         Consiliul Local Oneşti, întrunit în şedinţă ordinară în data de 13 decembrie 2012;  
 
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Oneşti – Victor 

Laurenţiu Neghină, Raportul de specialitate al Biroului Juridic, Avizul Comisiei pentru 
administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 
libertăţilor cetăţenilor şi disciplinei;  

 
În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.35/2002 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale şi art.13, alin.(3)-(4) 
din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local Oneşti aprobat prin HCL 
nr.42/28.06.2011, modificat prin HCL nr.51/15.07.2011; 
  

În temeiul art.36, alin.(1), art.45, alin.(1) şi art.115 alin.(1), lit.b) din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, Republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,  

 
H O T Ă R Ă Ş T E :  

 
Art.1 – Se mandatează preşedintele de şedinţă în exerciţiu să reprezinte în justiţie 

interesele Consiliul Local al Municipiului Oneşti în litigiile prezente şi viitoare în care 
acesta este/va fi parte. 

 
Art.2 – (1) Întinderea mandatului de reprezentare priveşte semnarea cererilor, 

apărărilor şi actelor procedurale care se emit în numele şi pe seama Consiliului Local 
Oneşti, iar Secretarul Municipiului Oneşti le va contrasemna pentru legalitate. 

(2) Mandatul de apărare a drepturilor procedurale este dat pentru toate 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 – Pentru litigiile în care Consiliul Local este parte şi care se află pe rolul 

instanţelor judecătoreşti în curs de soluţionare, Consiliul Local al Municipiului Oneşti îşi 
însuşeşte toate actele procedurale întocmite/efectuate în numele său de către Primarul 
Municipiului Oneşti . 
 

Art.4 – Preşedintele de şedinţă în exerciţiu va putea împuternici o persoană cu studii 
superioare juridice de lungă durată din cadrul aparatului permanent de lucru al consiliului 
local sau din cadrul aparatului de specialitate al primarului, care să reprezinte interesele 
Consiliului Local al Municipiului Oneşti în justiţie. 

 
 



 2 

 
 
 
Art.5 – Preşedintele de şedinţă în exerciţiu va informa lunar Consiliul Local al 

Municipiului Oneşti despre stadiul soluţionării litigiilor în care acesta este parte. 
 
Art.6 – în cazul în care preşedintele de şedinţă în exerciţiu refuză sau nu poate să 

semneze documentele prevăzute la art.2, se mandatează preşedintele Comisiei pentru 
administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 
libertăţilor cetăţenilor şi disciplinei din cadrul Consiliului Local Oneşti să semneze 
documentele menţionate. 

  
Art.7 – Art.38, alin.2 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 

Local al Municipiului Oneşti aprobat prin HCL nr.42/28.06.2012 şi modificat prin HCL 
nr.51/15.07.2011 se abrogă. 
 

Art.8 – Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către preşedintele de şedinţă în 
exerciţiu, Secretarul Municipiului Oneşti, Direcţia Administraţiei Publice-Juridic şi se 
comunică Instituţiei Prefectului Judeţul Bacău pentru controlul legalităţii. 

 
 
 

Preşedinte de şedinţă, 
Tofan Ioan 

 
        Contrasemnează, 

Secretarul municipiului,  
Cons.jur. Daniel Spânu  
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