
 

 

HOTĂRÂREA NR. 151 

din 30 octombrie 2014 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.150/2014 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr.18.802/30.10.2014 a Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică, 

precum și avizul Comisiei tehnico-economice, 

Având în vedere prevederile 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, coroborat cu prevederile art.55, alin.(1) din 

Regulamentul Consiliului Județean Mureș aprobat prin HCJM nr.87/2012 cu modificările şi 

completările ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.I. Aliniatele (1) şi (2) ale art.1 din Hotărârea nr.150/2014 pentru stabilirea unor măsuri în 

vederea asigurării reprezentării intereselor Consiliului Judeţean Mureş şi ale Judeţului Mureş, 

se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

„ (1) Se mandatează domnul Ciprian Dobre – Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, pentru 

promovarea, în numele şi pe seama Consiliului Judeţean Mureş, a oricăror acţiuni judiciare şi 

extrajudiciare 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 izvorât din 

executarea/neexecutarea contractului menţionat la alin.(1), inclusiv cele 

procesuale/procedurale în legătură cu orice litigiu, prezent sau viitor.” 

Art.II. Articolul 2 din Hotărârea nr.150/2014 menţionată la art. I, se modifică şi va avea 

următorul cuprins: „Art.2. Se însuşesc și se confirmă toate actele semnate de Preşedintele 

Consiliului Judeţean Mureş în numele şi pe seama autorităţii publice judeţene şi care sunt 

izvorâte din executarea/neexecutarea Contractului de execuţie de lucrări 

nr.14021/5C/23.08.2011, inclusiv cele de procedură semnate atât personal cât şi prin avocatul 

desemnat, în cauzele ce fac obiectul dosarelor nr.671/1371/2014, 6681/320/2014, 

2797/102/2014 şi nr.9455/320/2014.” 

Art.III. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei de Dezvoltare Regională, Implementare 

Proiecte şi Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică, care răspund de aducerea sa la 

îndeplinire. 

 

PREŞEDINTE                                        Contrasemnează 

Ciprian Dobre                                                                                                         SECRETAR  

                                                          Paul Cosma 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.150/2014 a 

Consiliului Judeţean 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, acesta a fost reziliat de către autoritatea 

publică judeţeană, fapt ce a determinat  promovarea unor acţiuni în justiţie de 

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

Edile Appennino SCRL. 

În sensul mai sus arătat şi în considerarea prevederilor art.21, 87 şi 102 din Legea 

nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi a dispoziţiilor art.56 alin.(2) din Codul de 

procedură civilă, prin Hotărârea nr.150/2014 Consiliul Judeţean Mureş şi-a 

mandatat în mod expres Preşedintele să îl reprezinte, asigurându-şi astfel 

apărarea intereselor legitime în raport de  executarea/neexecutarea contractului 

de lucrări nr.14021/5C/23.08.2011. 

Întrucât, natura litigiilor aflate pe rolul instanţelor de judecată este una 

complexă, iar imprevizibilitatea demersurilor întreprinse de către partea adversă 

în cadrul acestora este mare, pentru asigurarea posibilităţii  intervenţiei diligente, 

la recomandarea avocatului desemnat să ne reprezinte, se impune modificarea 

Hotărârii nr.150/2014, în sensul completării mandatului dat Preşedintelui şi la 

situaţiile extrajudiciare, în care am putea fi puşi să luăm măsuri – în timp util, 

atât în numele şi pe seama judeţului cât şi a autorităţii publice deliberative, 

conform proiectului de hotărâre alăturat. 
 

PREŞEDINTE 

Ciprian Dobre  

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeş 
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