
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 
MUNICIPIUL VATRA - DORNEI 

CONSILIUL LOCAL 
  

HOTĂRÂRE 
privind acordarea unui mandat general primarului Municipiului Vatra 

Dornei, in vederea reprezentarii Consiliului local al Municipiului Vatra 
Dornei in fața instanțelor judecatorești 

 
                                                                     Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei , 
                                                                   intrunit in sedinta ordinara   in data de 24  iunie  2021 
 

Având în vedere  referatul de aprobare nr.1555/21.01.2021 prezentat de Viceprimarul 
municipiului, raportul  compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de 
specialitate din cadrul Consiliului Local; 
        In conformitate cu prevederile art.80 si urmatoarele,  art.155, art.194 din codul de 
prcedura civila, ale art.2009 si urmatoarele din codul civil, art.109, art.152 si art.154 alin.(6 ) 
din OUG nr.57/2019 ; 
      În temeiul prevederilor  art.129 alin.(1) si alin.(14), art.139,  art. 196 alin (1) lit. a) din 
Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, 

HOTĂRĂȘTE: 
 

       Art.1 Se mandateaza Primarul Municipiului Vatra Dornei, sa reprezinte Consiliul local al 
Municipiului Vatra Dornei, in toate litigiile viitoare, în care acesta din urmă este parte. 
       Art.2 În executarea mandatului dat conform art.1, primarul Municipiului Vatra Dornei, 
poate delega pe viceprimarul Municipiului  
     Art.3 În executarea mandatului dat conform art.1,  primarul Municipiului Vatra Dornei 
sau viceprimarul delegat al  Municipiului Vatra Dornei, va semna toate actele procedurale 
care vor fi emise în numele și pe seama Consiliului local al Municipiului Vatra Dornei. 
      Art.3 Mandatul dat in condițiile prezentei hotărâri este dat pentru actele judecății , 
inclusiv formularea  de cereri de chemare in judecata, întâmpinări, excepții, concluzii scrise, 
cereri de probatoriu, căi de atac ordinare și extraordinare, acte de renuntare la judecată, 
tranzacții, cereri de legalizare, executare silită si alte asemenea, precum simpentru 
formularea răspunsurilor în cadrul procedurii prealabile reglementate de Legea nr.554/2004 
privind contenciosul administrativ.  
     Art.4 În acțiunea de reprezentare a Consiliului local al Municipiului Vatra Dornei, 
Primarul sau Viceprimarul delegat al Municipiului Vatra Dornei,  va împuternici la rândul 
său un consilier juridic din aparatul de specialitate al primarului, care să reprezinte 
interesele Consiliului local al Municipiului Vatra Dornei, in justiție.    
       Art.5 Primarul Municipiului Vatra Dornei, prin  Compartimentul  Locativ, vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale. 
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