
R O M A N I A 

JUDETUL GORJ 

COMUNA DANESTI 

CONSILIUL LOCAL 

 

                                                HOTARAREA  NR.10 

 

Privind  acordarea unui mandat general Primarului Comunei Dănești în 

vederea reprezentării Consiliului Local al Comunei Dănești în fața 

instanțelor judecătorești 

 

Consiliul Local al  Comunei Dăneşti judeţul Gorj, 

 Având in vedere : 

 -Proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei, 

 - Raportul de specialitate la proiectul de hotarare initiat, întocmit de 

 către consilierul juridic - dna Iliuță Alexandra-Corina, 

 -Referatul de aprobare la acest proiect, 

 -Avizul comisiilor de specialitate, 

          -Cererea de chemare în judecată a Consiliului Local Dănești ce 

formează obiectul dosarului cu nr. 184/95/2021, înregistrat pe rolul 

Tribunalului Gorj- Secția Contencios Administrativ și fiscal, 

       - Prevederile art 109, art 154, art. 155 din OUG 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

        - Prevederile art 80 și următoarele, art 151, art 155 și art 194 

din Legea 134/2010, repuplicată, privind Codul de Procedură Civilă, cu 

modificările și completările ulterioare, precum și art 2009 și următoarele din 

Codul civil 

           În temeiul  art 129, art 139 și art.196 din OUG 57/2019 privind Codul 

administrativ                            

HOTARASTE : 

 

                 Art.1. Se mandatează Primarul Comunei Dănești să reprezinte 

Consiliul Local al U.A.T. Dănești în toate litigiile prezente și viitoare, în 

care acesta din urmă este parte, aflate pe rolul instanțelor judecătorești. 

 



 Art. 2 În executarea mandatului acordat conform art 1, primarul 

comunei poate împuternici consilierul juridic din cadrul aparatului de 

specialitate care să reprezinte interesele Consiliului Local al Comunei 

Dănești. 

 

 Art.3 Împuternicirea consilierului juridic se va semna de către primar. 

Actele procedurale întocmite de către consilierul juridic se vor semna de 

către primar. 

 

 Art.4 Mandatul acordat în condițiile prezentei hotărârii este dat pentru 

toate actele procedurale, înclusiv formularea de cereri de chemare în 

judecată, întâmpinări, excepții, concluzii scrise, cereri de probatoriu, căi de 

atac ordinare și extraordinare, cereri de legalizare, executare silită și alte 

asemenea, precum și formularea răspunsurilor  în cadrul procedurii 

prealabile reglementată de Legea 554/2004 a Contenciosului Administrativ. 

 

Art.5. Hotărârea va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei 

Dăneşti, şi consilierul juridic.  

 

Art.6.Hotărârea se va comunica Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, 

Primarului şi compartimentului juridic şi se va aduce la cunoştiinţă publică 

prin afişare la sediul primăriei comunei Dăneşti. 

 

 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Comunei Dănești județul 
Gorj în ședința extraordinară-de îndată din data de 17.02..2021 cu un număr de 
12 voturi pentru , voturi – contra și -  abțineri din totalul de 12 consilieri prezenți 
din 13 consilieri în funcție. 
 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ        CONTRASEMNEAZĂ 
CONSILIER LOCAL      SECRETAR COMUNĂ 
BÎZU MARCEL              POPA CLAUDIA-RODICA 
 
 


