
 

          

HOTĂRÂREA NR. 150 

din 20 octombrie 2014 

pentru stabilirea unor măsuri în vederea asigurării reprezentării intereselor 

Consiliului Judeţean Mureş şi ale Judeţului Mureş 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr. 18.111/17.10.2014 a Direcției Juridice şi Administraţie 

Publică, precum și avizul comisiilor de specialitate,  

Având în vedere prevederile art. art.21 alin.(2) şi (21) şi ale art.104, alin.(1) lit. „f” din 

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art.91, alin. (1) lit. „f”, precum şi cele ale art. 97 din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

hotărăşte: 

Art. 1. (1)  Se mandatează domnul Ciprian Dobre – Preşedintele Consiliului Judeţean 

Mureş, pentru promovarea, în numele şi pe seama Consiliului Judeţean Mureş, a 

oricăror acţiuni în justiţie în legătură cu Contractul de execuţie de lucrări 

nr.14021/5C/23.08.2011, încheiat de Consiliul Judeţean Mureş cu SC CEA Cooperativa 

Edile Appennino SCRL, sucursala Ploieşti. 

(2) În aplicarea prevederilor alin.(1), Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş va putea 

întocmi şi semna, în numele şi pe seama Consiliului Judeţean Mureş, orice act 

procesual/procedural în legătură cu orice litigiu, prezent sau viitor, izvorât din 

executarea/neexecutarea contractului menţionat la alin.(1). 

(3) Prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr. 93/2014 privind achiziţionarea 

unor servicii de asistenţă juridică şi reprezentare rămân aplicabile.  

Art. 2. Se însuşesc toate actele de procedură semnate de Preşedintele Consiliului 

Judeţean, în numele şi pe seama autorităţii publice judeţene, atât personal cât şi prin 

avocatul desemnat, în cauzele ce fac obiectul dosarelor nr.671/1371/2014,  

6681/320/2014 şi nr.9455/320/2014.   

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică, care 

răspunde de aducerea sa la îndeplinire. 

 

PREŞEDINTE 

Ciprian Dobre 

 

Contrasemnează 

SECRETAR 

Paul Cosma 

 



 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

pentru stabilirea unor măsuri în vederea asigurării reprezentării intereselor 

Consiliului Judeţean Mureş şi ale Judeţului Mureş 

 

În cadrul proiectului „Parc auto pentru sporturi cu motor”, finanţat prin Programul 

Operaţional Regional 2007-2013, Axa 5 - „Dezvoltarea durabilă şi promovarea 

turismului”, Domeniul major de intervenţie 5.2 – „Crearea, dezvoltarea, modernizarea 

infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii 

serviciilor turistice”, urmare a derulării procedurilor legale de atribuire, Consiliul 

Judeţean Mureş a încheiat contractul de execuţie de lucrări nr.14021/5C/23.08.2011, 

cu Antreprenorul SC CEA Cooperativa Edile Appennino SCRL, cu sediul social în 

MONGHIDORO (BOLOGNA) VIA DEGLI ARTIGIANI, 6, COD POŞTAL 40063, ITALIA şi sediul 

operativ în strada Bacciliera 10/12, Calderara di Reno (BO), Sucursala COOPERATIVA 

EDILE APPENNINO MONGHIDORO SUCURSALA PLOIEŞTI, cu sediul în Ploieşti, str. 

Cerceluş, nr.23.  

Datorită întârzierilor în executarea lucrărilor şi disfuncţionalităţilor intervenite în 

derularea contractului mai sus amintit, au fost promovate acţiuni în justiţie de către 

ambele părţi contractante – Consiliul Judeţean Mureş şi SC CEA Cooperativa Edile 

Appennino SCRL, acţiuni ce fac obiectul dosarelor nr.671/1371/2014  6681/320/2014 şi 

nr.9455/320/2014. 

Potrivit prevederilor art. 21 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare „unităţile administrativ-

teritoriale sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate juridică deplină şi 

patrimoniu propriu" […]. Unităţile administrativ-teritoriale sunt titulare ale 

drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor 

care aparţin domeniului public şi privat în care acestea sunt parte, precum şi din 

raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii”. 

De asemenea, potrivit alin. (2)  al art. 21 din lege, „în justiţie, unităţile administrativ-

teritoriale sunt reprezentate, după caz, de primar sau de preşedintele consiliului 

judeţean", iar art. 102 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 prevede că  „preşedintele 

reprezintă judeţul în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau 

juridice române sau străine, precum şi în justiţie”. 

Astfel, Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş reprezintă de drept în justiţie şi în 

relaţiile cu terţii unitatea administrativ teritorială, respectiv Judeţul Mureş. 

   Nr. 18111/17.10.2014 

   Dosar VI/D/1 

 

 



 

Pe de altă parte, potrivit  prevederilor art. 87 din acelaşi act normativ, autoritatea 

publică judeţeană – Consiliul Judeţean Mureş, nu are personalitate juridică, însă 

raportat la dispoziţiile art.56 alin.(2) din Codul de procedură civilă, acesta poate sta în 

judecată, respectiv poate avea calitate de parte în litigiile deduse judecăţii.   

Astfel, întrucât partea semnatară a contractului de execuţie de lucrări 

nr.14021/5C/23.08.2011 este Consiliul Judeţean Mureş, în vederea evitării oricăror 

confuzii cu privire la reprezentarea autorităţii publice judeţene în cadrul litigiilor la 

care am făcut mai sus referire, se impune mandatarea Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Mureş pentru promovarea oricăror acţiuni în justiţie în legătură cu 

executarea/neexecutarea Contractului de execuţie de lucrări nr.14021/5C/23.08.2011.  

În sensul celor de mai sus, mandatul de reprezentare a intereselor Consiliului Judeţean 

Mureş va permite Preşedintelui să întocmească, respectiv să semneze, în numele şi pe 

seama autorităţii publice judeţene, orice act procesual sau procedural în legătură cu 

orice litigiu, prezent sau viitor, izvorât din executarea/neexecutarea contractului mai 

sus amintit. 

De asemenea, din perspectiva acordării acestui mandat de reprezentare a intereselor 

Consiliului Judeţean Mureş, apare ca necesară confirmarea actelor de procedură 

semnate de Preşedintele Consiliului Judeţean, în numele şi pe seama autorităţii publice 

judeţene, în cauzele ce fac obiectul dosarelor la care am făcut mai sus referire, atât 

personal cât şi prin avocatul desemnat, urmare a Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş 

nr. 93/2014, prin care s-a aprobat achiziţionarea unor servicii de asistenţă juridică şi 

reprezentare a Judeţului Mureş şi a Consiliului Judeţean Mureş, act administrativ ale 

cărui prevederi rămân aplicabile şi ulterior adoptării prezentului proiect de hotărâre. 

Prin prisma aspectelor mai sus arătate, având în vedere dispoziţiile art.91 alin. (1) lit. 

„f” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, propunem spre 

aprobare stabilirea unor măsuri în vederea asigurării reprezentării intereselor 

Consiliului Judeţean Mureş şi ale Judeţului Mureş, conform proiectului de hotărâre 

alăturat. 

 

PREŞEDINTE 

Ciprian Dobre  

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeş 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


