
 

 

 

 

 

VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 

Nr.184027/3.12.2021 
       

 
 

REFERAT 

Având în vedere: 

-Citația emisă de Tribunalul Bacău la 23 noiembrie 2021 prin care Consiliul Local BACĂU este 

chemat in instanță in data de 09.12.2021  , in dosarul nr.3468/110/2021; 

   - Prevederileart. 129 alin. (1) și ale alin. (14) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, care 

precizează: 

” Art.129 (1) Consiliul local are initiativa si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de 

interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati ale administratiei 

publice locale sau centrale  

(14) Consiliul local indeplineste orice alte atributii, in toate domeniile de interes local, cu exceptia 

celor date in mod expres in competenta altor autoritati publice, precum si orice alte atributii stabilite prin 

lege, 

propunem promovarea unui proiect de hotărâre prin care Consiliul Local Bacau va împuternici 

un mandatar care să reprezinte Consiliul Local al Mun.Bacau în dosarul nr. 3468/110/2021 aflat pe rolul 

Tribunalului Bacau secţia a II a civila si de contencios administrativ şi fiscal pana la pronunţarea unei 

hotarari definitive. 

 

   VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

   LIVIU –ALEXANDRU MIROȘEANU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

Nr. 184030/3.12.2021 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

La proiectul de hotărâre prin care Consiliul Local Bacau va împuternici un mandatar,  

în vederea reprezentării intereselor proprii în dosarul nr. 3468/110/2021 

 

Având în vedere Citația emisă la 23 noiembrie 2021 prin care Consiliul Local BACĂU este 

chemat in instanță in data de 09.12.2021  , in dosarul nr.3468/110/2021, supunem spre dezbatere 

prezentul proiect de hotărâre motivat de faptul că apărarea şi reprezentarea Consiliului Local Bacau 

trebuie organizata cu celeritate şi în mod calificat de către o persoana care are calitatea de avocat. 

Astfel , prin prezentul proiect se are in vedere: 
 

- reprezentarea Consiliul Local al Mun.Bacau în dosarul nr. 3468/110/2021 aflat pe rolul 

Tribunalului Bacau secţia a II a civila si de contencios administrativ şi fiscal pana la pronunţarea unei 

hotarari definitive; 

- semnarea tuturor actelor procedurale care se emit în numele şi pe seama Consiliului Local 

Bacau în dosarul 3468/110/2021; 

Faţă de cele mai sus prezentate, solicităm autorităţii deliberative să hotărască.  

VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
Lliviu-Alexandru Miroșeanu 

 

 

 

 

 



 

      ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

Nr   184028/3.12.2021 

PROIECT AVIZAT, 

SECRETARUL GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BACĂU, 

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI 

         PROIECT DE HOTĂRÂRE 

prin care Consiliul Local Bacau va împuternici un mandatar în vederea reprezentării intereselor 

proprii în dosarul nr. 3468/110/2021 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

Având în vedere: 

-Citația emisă de Tribunalul Bacău la 23 noiembrie 2021 prin care Consiliul Local BACĂU este chemat 

in instanță in data de 09.12.2021  , in dosarul nr.3468/110/2021 

-Referat nr. 

-Expunerea de motive a domnului Viceprimar al Municipiului Bacău; 

-Raportul Direcţiei Juridice, înregistrat cu nr.  

- Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196  alin. (1)  lit. ”a”, ale art. 197 (1) ,ale art. 243 alin. (1) 

lit. ”a” și ”b”, din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 În temeiul art. 129 alin. (1) și alin.(14) din O.U.G nr. 57/ 2019 privind codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare v, cu modificările și completările ulterioare ulterioare, 

 

                                                               HOTĂRĂŞTE 

Art.1 Se desemnează ca mandatar al Consiliului Local Bacau doamna/domnul Consilier Local 

_____________ sa reprezinte Consiliul Local al Municipiului Bacău în dosarul nr.3468/110/2021, aflat 

pe rolul Tribunalului Bacău secţia a II a civila si de contencios administrativ şi fiscal, pana la pronunţarea 

unei hotarari definitive. 

 

         Art.2 Doamna/Domnul  Consilier Local , _________________ în calitate de mandatar al 

Consiliului Local Bacău, va semna toate actele procedurale care se emit în numele şi pe seama 

mandantului. 

 

       Art. 3 Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică , în 

termenul legal, Instituției Prefectului-Județul Bacău, pentru verificarea legalității 

                            VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU  

                                        Liviu-Alexandru Miroșeanu  

 
Red .  C .S /d s . I . A.1 / ex .  
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

NR. 184031/03.12.2021 
 

 

CĂTRE 

DIRECȚIA JURIDICĂ  

 

 

 Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3), alin. (4) și alin. (5) din OUG 

nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, modificată și completată, vă informăm că v-a 

fost transmis pe e-mail proiectul de hotarare prin care Consiliul Local Bacau va 

împuternici un mandatar în vederea reprezentării intereselor proprii în dosarul nr. 

3468/110/2021, în vederea analizării şi întocmirii rapoartelor de specialitate. Vă rugăm ca 

până la data de 03.12.2021 să le depuneți în format letric la Secretarul General al 

Municipiului Bacău. 

 

 

          PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU                        SECRETARUL GENERAL  

         LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU                      AL MUNICIPIULUI BACĂU 

                                                                                       NICOLAE OVIDIU POPOVICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

    ROMÂNIA 

   JUDEŢUL BACĂU 

    MUNICIPIUL BACĂU 

   PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU     

   DIRECȚIA JURIDICĂ  

           Nr. 184031/1/3,12.2021 

RAPORT 

al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului  la proiectul de 

hotarare prin care Consiliul Local Bacau va împuternici un mandatar în vederea reprezentării 

intereselor proprii în dosarul nr. 3468/110/2021 

 

Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza : 
-Prevederilor art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1), lit. a), ale art. 197 (1), ale art. 243 alin. (1), lit. a) și b) 

din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, modificată și completată, care precizează: 
Art. 140 (1) După desfăşurarea şedinţei, hotărârile consiliului local se semnează de către preşedintele de şedinţă şi se 

contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 

(3) Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu contrasemnează hotărârea în cazul în care 

consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, în următoarea şedinţă  

a consiliului local, depune în scris şi expune în faţa acestuia opinia sa motivată, care se consemnează în procesul-

verbal al şedinţei. 

Art. 196 (1)  In exercitarea atributiilor ce le revin, autoritatile administratiei publice locale adopta sau emit, dupa caz, 

acte administrative cu caracter normativ sau individual, dupa cum urmeaza: 

 a) consiliul local si consiliul judetean adopta hotarari 

Art. 197 (1) Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunica actele 

administrative prevazute la art. 196 alin. (1) prefectului in cel mult 10 zile lucratoare de la data adoptarii, 

respectiv emiterii 

Art. 243 (1) Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale indeplineste, in conditiile 

legii, urmatoarele atributii: 

  a) avizeaza proiectele de hotarari si contrasemneaza pentru legalitate dispozitiile primarului, respectiv ale 

presedintelui consiliului judetean, hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean, dupa caz; 

  b) participa la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean. 

- Prevederilor art. 129 alin. (1) și ale alin. (14) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, care 

precizează: 

Art. 129 (1) Consiliul local are initiativa si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de interes local, 

cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati ale administratiei publice locale sau 

centrale  

(14) Consiliul local indeplineste orice alte atributii, in toate domeniile de interes local, cu exceptia celor date 

in mod expres in competenta altor autoritati publice, precum si orice alte atributii stabilite prin lege 

și poate fi supus spre dezbatere 

 

 

- şi poate fi supus spre dezbatere. 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

CIPRIAN FANTAZA 
 

 
 
 
 
 



 
 
 


