
 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

  

 

 

H O T Ă R Â R E A   nr. 140 

  din 6 aprilie 2017 

 
 

privind modificarea art.1 din HCL nr. 341/27.11.2014, referitoare la angajarea unui 

mandatar judiciar în cauzele generate urmare declanşării procedurii de executare silită în 

dos. execuţional al BEJ Giunca Maria Cristina 

 

 

Consiliul local municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru, 

 

Văzând expunerea de motive nr. 16.360  din 22.03. 2017 iniţiată de Direcţia juridică, 

contencios administrativ şi administraţie publică locală, privind modificarea art.1 din HCL 

nr.341/27.11.2014,  

Legea nr.115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, 

pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea 

şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, 

Hotărârea nr.3/24.06.2016, privind constituirea Consiliului Local al municipiului Tg-

Mureş, 

În temeiul art. 36, alin. (1) şi alin. (9), art. 45, alin. (1), art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea 

nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 

 

H o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1  Se aprobă modificarea art.1 al Hotărârii Consiliului Local Municipal 

nr.341/27.11.2014, care va avea următorul conţinut: 

„Comisia constituită, pentru negocierea cuantumului onorariului avocaţial în 

contractele de asistenţă juridică, aprobată prin art. 2 al Hotărârii Consiliului Local 

nr.106/26.03.2013, va fi compusă din următoarele persoane: 

 

- Dr. Dorin Florea- Primarul municipiului Tg-Mureş; 

- Peti Andrei -consilier local; 

- Papuc Sergiu-Vasile – consilier local.” 

Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

Executivul MunicipiuluiTîrguMureş  prin  Direcţia Economică, precum şi  Direcţia juridică, 

contencios administrativ şi administraţie publică locală. 

Art. 4.  În conformitate cu prevederile art. 19, alin. 1, lit. e, din Legea nr. 340/2004, 

republicată, privind Instituţia Prefectului şi art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, legea 

contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş, pentru 

exercitarea controlului de legalitate.   
 

 

                        Preşedinte de şedinţă 

   Contrasemnează                                         dr. Benedek Theodora Mariana Nicoleta 

 Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş 

             jrs. Szövérfi  Vasile  


