REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CĂUŞENI
CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI
DECIZIA Nr.1/13
din 24 ianuarie 2020

Cu privire la desemnarea reprezentanţilor
Consiliului orăşenesc Căuşeni în instanţele de judecată

Avînd în vedere:
Raportul de specialitate al compartimentului de resort al Primăriei or. Căuşeni;
în conformitate cu art. 80, 81 din Codul de Procedură Civilă al Republicii
Moldova nr.225-XV din 30 mai 2003;
în temeiul art. 3, 5 (1), 7, 10, 14 alin.l), 2), lit. w, 19 (3), 20 (5), (7) din Legea
privind administraţia publică locală nr. 436 - XVI din 28.12.2006, Consiliul,
orăşenesc Căuşeni, DECIDE:

1.

Se desemnează consilierul Ciontoloi Ion şi consilierul Babin Sergiu în

calitate de reprezentant al Consiliului orăşenesc Căuşeni în instanţele de judecată
naţionale în litigiile privind legalitatea deciziilor adoptate şi în cele care rezultă din
rapoarturile cu alte autorităţi publice.

2.

Se stabilesc domnului Ciontoloi Ion şi domnului Babin Sergiu toate

împuternicirile prevăzute de art. 81 din Codul de Procedură Civilă al Republicii
Moldova şi anume:
- dreptul de a exercita în numele Consiliului orăşenesc Căuşeni toate actele
procedurale prevăzute de lege, de a strămuta pricina la o judecată arbitrală, de a
renunţa total sau parţial la pretenţiile din acţiune, de a majora sati reduce cuantumul
acestor pretenţii, de a depune referinţă, de a modifica temeidl/a^japie^wKacţiunii,
de a încheia tranzacţii, de a intenta acţiune reconvenţionăla, cJdHâ^atadă h|(Stări rea
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revizuire de a-i schimba modul de executare, de a amina sau eşalona executarea ei,
de a prezenta un titlu executoriu spre urmărire.

3. Se împuterniceşte Secretarul Consiliului orăşenesc Căuşeni de a elibera procura
reprezentantului în instanţele judecătoreşti conform anexei nr.l, parte integrantă a
prezentei decizii.

4.Se stabileşte durata prezentei Decizii şi împuternicirilor formulate pînă la data de
31.12.2020.

5. Primarul va asigura retribuirea cheltuielilor de transport şi diurne în scopul
utilizării lor pentru deplasare în instanţele de judecată în afara razei or. Căuşeni.

6.Prezenta Decizie se comunică:
- Primarului or. Căuşeni Anatolie Dontu;
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- Reprezentantului Consiliului orăşenesc Căuşeni;
- Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova şi se
aduce la cunoştinţă publică prin intermediul afişării.

PREŞEDINTELI
ŞEDINŢEI
Sergiu Gogu
EREŢARUL CONSILIULUI ORĂŞENESC

Anexa nr. 1
la Decizia Consiliului
orăşenesc Căuşeni nr.1/13
din 24.01.2020

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CĂUŞENI
CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI
M D 4300, str.M. Radu, 3 or. Căuşeni

PROCURA

Eliberată domnului Ciontoloi Ion, buletin de identitate A 18060247, eliberat la
data de 14.11.2005, of. 18, IDNP 0951210899910, care este împuternicit în baza
Deciziei nr.1/13 din 24.01.2020 să participe în caliatate de reprezintant al
Consiliului orăşenesc Căuşeni avînd împuternicirile prevăzute de art. 81 din Codul
de Procedură Civilă al Republicii Moldova şi anume: dreptul de a exercita în numele
Consiliului orăşenesc Căuşeni toate actele procedurale prevăzute de lege, 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 depune
referinţă, de a modifica temeiul sau obiectul acţiunii, de a încheia tranzacţii, de a
intenta acţiune reconvenţională, de a ataca hotărîrea judecătorească fie prin apel, fie
prin recurs inclusiv prin înaintarea cererilor de revizuire de a-i schimba modul de
executare, de a amîna sau eşalona executarea ei, de a prezenta un titlu executoriu
spre urmărire.
Prezenta procură este valabilă pînă la 31.12.2020.

Preşedintele şedinţei

Sergiu Gogu

Secretarul Consiliului orăşenesc

Ala Cucoş - Chiseliţa

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CĂUŞENI
CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI
M D 4300, str.M. Radu, 3 or. Căuşeni

PROCURĂ

Eliberată domnului Babin Sergiu, buletin de identitate B 01131018, eliberat la
data de 28.12.2017, of.18, IDNP 2003018037141, care este împuternicit în bâza
Deciziei nr.1/13 din 24.01.2020 să participe în caliatate de reprezintant al
Consiliului orăşenesc Căuşeni avînd împuternicirile prevăzute de art. 81 din Codul
de Procedură Civilă al Republicii Moldova şi anume: dreptul de a exercita în numele
Consiliului orăşenesc Căuşeni toate actele procedurale prevăzute de lege, 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 depune
referinţă, de a modifica temeiul sau obiectul acţiunii, de a încheia tranzacţii, de a
intenta acţiune reconvenţională, de a ataca hotărîrea judecătorească fie prin apel, fie
prin recurs inclusiv prin înaintarea cererilor de revizuire de a-i schimba modul de
executare, de a amîna sau eşalona executarea ei, de a prezenta un titlu executoriu
spre urmărire.
Prezenta procură este valabilă pînă la 31.12.2020.

