
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

VICEPREŞEDINTE 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea promovării unei  acţiuni civile având ca obiect pretenţii reprezentând 

daunele solicitate în Dosar nr. 9780/117/2013*, Dosar nr. 8539/117/2013* şi Dosar nr. 

8538/117/2013 ce decurg din Sentinţa civilă a Tribunalului Cluj nr. 3965/2012 

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna februarie 2016; 

  Luând în dezbatere : 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea promovării unei acțiuni 

civile având ca obiect pretenții reprezentând daunele solicitate în Dosar nr. 9780/117/2013*, 

Dosar nr. 8539/117/2013* și Dosar nr. 8538/117/2013 ce decurg din  Sentinţa civilă a 

Tribunalului Cluj nr. 3965/2012; 

- raportul de specialitate nr. 3201/24 februarie 2016 comun al Direcţiei juridică și relații 

publice și Direcției dezvoltare și bugete din aparatul de specialitate al Consiliului județean Alba; 

Ținând cont de : 

- Sentința civilă a Tribunalului Cluj nr. 3965/2012 pronunțată în dosar nr. 3836/107/2008, 

definitivă; 

 - acţiunea în contencios administrativ formulată de Man Tours S.R.L. astfel cum a fost 

completată prin cereri adiționale, ce formează obiectul Dosarului nr. 8539/117/2013* al 

Tribunalului Cluj; 

 - acţiunea în contencios administrativ formulată de Arion Trans S.R.L. astfel cum a fost 

completată prin cereri adiționale, ce formează obiectul Dosarului nr. 8538/117/2013 al 

Tribunalului Cluj; 

 - acţiunea în contencios administrativ formulată de Transgilyen S.R.L. ce formează 

obiectul Dosarului nr. 9780/117/2013* al Tribunalului Cluj; 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 21 alin. 1 și art. 91 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-  art. 1349, art. 1357, art. 1381, art. 1382, art. 1383 și art. 1384 din Noul Cod Civil 

(Legea nr. 287/2009 republicată, cu modificările și completările ulterioare); 

- art. 30, art. 33 din Noul Cod de procedură civilă (Legea nr. 134/2010 republicată, cu 

modificările și completările ulterioare); 

În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea: 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă promovarea unei acțiuni civile având ca obiect pretenții reprezentând 

daunele solicitate în Dosar nr. 9780/117/2013*, Dosar nr. 8539/117/2013* și Dosar nr. 

8538/117/2013 ce decurg din  Sentinţa civilă a Tribunalului Cluj nr. 3965/2012. 

 Art. 2. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri şi va face demersurile de reprezentare în faţa instanţelor de judecată.  

 

 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de 

internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului judeţului Alba,  direcțiilor din  

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

    VICEPREŞEDINTE,                                               

  Florin Claudiu ROMAN                                            AVIZAT 

                                                                                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                                                                                            Vasile BUMBU  

Înregistrat sub nr. 40 

Alba Iulia, 24 februarie 2016 


