
Republica Moldova                                                         Республика Молдова 
Consiliul Raional                                                                 Районный Совет 
    STRĂŞENI                                                                         СТРЭШЕНЬ  
                                                                                  
                                 DECIZIE nr. 3/  
                    din   25   august    2017 
 
                                                                                                                          Proiect 
 
Cu privire la desemnarea reprezentanților 
Consiliului raional în instanţa de judecată   
 
 În conformitate cu prevederile art. 43 (1) lit. m) al Legii nr. 436-XVI din 28 
decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, art. 75, 
80, 81 din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova, art. 252-254 din Codul civil 
al Republicii Moldova, examinînd nota informativă, Consiliul raional DECIDE: 

 
1. Se desemnează reprezentanții Consiliului raional în instanțele de judecată  

Malic Ion, șeful Serviciului juridic, Ispas Tatiana, specialist principal și ceilalți specialiști 
ai serviciului juridic din cadrul Consiliului raional Strășeni  în litigiile privind legalitatea 
deciziilor adoptate şi în cele ce rezultă din raporturile cu alte autorităţi publice. 

2. Se aprobă textul procurii privind împuternicirile reprezentanților Consiliului 
raional în instanțele de judecată, conform anexei. 

3. Se împuternicește președintele raionului Strășeni (M. Popa) cu dreptul de a semna 
și elibera procurile, în numele Consiliului raional Strășeni, persoanelor nominalizate în 
punctul 1 al prezentei decizii. 

4. Se împuternicesc reprezentanții desemnați să reprezinte interesele Consiliului 
raional, direcțiilor, secțiilor din subordinea Consiliului raional  în instanțele de judecată 
de orice nivel din Republica Moldova, să exercite în numele Consiliului raional și a 
subdiviziunilor acestuia toate actele procedurale,   inclusiv dreptul de a semna cererea şi 
de a o depune în judecată, de a strămuta pricina la o judecată arbitrală, de a renunţa total 
sau parţial la pretenţiile din acţiune, de a majora sau reduce cuantumul acestor pretenţii, 
de a modifica temeiul sau obiectul acţiunii, de a o recunoaşte, de a încheia tranzacţii, de a 
intenta acţiune reconvenţională, de a transmite împuterniciri unei alte persoane, de a ataca 
hotărîrea judecătorească, de a-i schimba modul de executare, de a amîna sau eşalona 
executarea ei, de a prezenta un titlu executoriu spre urmărire, de a primi bunuri sau bani 
în temeiul hotărîrii judecătoreşti.  

5. Se abrogă deciziile Consiliului raional nr.6/9 din 25 august 2015 „Cu privire la 
desemnarea reprezentanților Consiliului raional în instanța de judecată” și decizia nr.3/12 
din 24 august 2016 „Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului nr.6/9 din 25 august 
2015. 
 
Preşedinte al şedinţei  
 
Contrasemnat: 
Secretar al Consiliului raional                                                      Nina RUSU 
 
      VIZAT:  
      Serviciul juridic                                I. Malic 



                                                                                                                                          
                                                                                                              Anexă   
                                                                       la   Decizia Consiliului raional Strășeni 
                                                                       nr.3/       din  25 august  2017 
                                                                                                                                                                   

 

 

PROCURĂ 

 

      Se împuternicește dl (dna)___________________________(funcția), să 

reprezinte interesele Consiliului raional, direcțiilor, secțiilor din subordinea 

Consiliului raional  în instanțele de judecată de orice nivel din Republica 

Moldova, să exercite în numele Consiliului raional și a subdiviziunilor acestuia 

toate actele procedurale,   inclusiv dreptul de a semna cererea şi de a o depune în 

judecată, de a strămuta pricina la o judecată arbitrală, , de a majora sau reduce 

cuantumul acestor pretenţii, de a modifica temeiul sau obiectul acţiunii, de a o 

recunoaşte, de a încheia tranzacţii, de a intenta acţiune reconvenţională, de a ataca 

hotărîrea judecătorească, de a-i schimba modul de executare, de a amîna sau 

eşalona executarea ei, de a prezenta un titlu executoriu spre urmărire.  

     Procura este valabilă pe un termen de 12 luni.   

 

     

Președinte al raionului                                                           Popa Mihail 
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