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Cu privire la desemnarea reprezentantului
in instan{ele j udecitoregti

in temeiul prevederilor Codului de Procedurd Civild al Republicii Moldova, Codului de
Procedurd PenalS, Legiittr.l260 din 19.07.2002 cu privire la avocaturd, art.T4 din Legea privind
administralia publicd locald nr.436-XVl din 28.t2.2006, in vederea protecliei qi reprezentdrii
eficiente a Consiliului municipal Orhei in fata organelor de drept,

CONSILruLMUNICIPALORHEI D EC I D E:

' 1. Se desemneazl, avocatul Vadim BANARU, titular al licenlei pentru exercitarea
profesiei de. avocat Nr.2530 din 2l iunie 2013, IDNP 2003022021114, in calitate de

rcprezentant al Consiliului municipal Orhei in instantele de judecatd de orice nivel qi in fala
executorilor judecdtoregti din Republica Moldova in toate cauzele civile in judecatd, inclusiv in
cele de contencios administrativ, indiferent de natura acestora qi calitatea procesuald a
Consiliultri municipal Orhei cu dreptul de a exercita in numele reprezentatului toate actele
procedurale, prevdzute in Codul de procedurd civild al Republicii Moldova, inclusiv dreptul
de a semna cererea de chemare in judecatS qi alte documente procesuale posibile gi de a le
depune in judecatd, de a majora cuantumul pretenJiilor in acliune, de a modifica temeiul Ei
obiectul acliunii, de a intenta acliunea reconvenfionald, de a strdmuta pricina la o judecatd
arbrtrald, de a ataca hotdrdrea judecdtoreascd, de aprezenta titlul executoriu spre urmdrire, de a
exercita toate drepturile de creditor gi debitor, prevdzute afi..44 al Codului de executare al
Republicii Moldova, inclusiv dreptul de a contesta actiunilelactele ale executorilor.iudecatoreSti
pe cale judiciard, precum qi de a efectua toate acliunile inerente procesului de executare. cu
exceplia dreptului de a renunta la executare, de a receptiona bunuri,"de a incheia tranzaclii, de a
schimba modul de executare a documentului executoriu, de a amdna sau eqalona executarea
acestuia.

2. Se desemneazd avocatul Vadim BANARU in calitate de reprezentant al Consiliurlui
municipal Orhei in fata organelor Procuraturii, organelor de urmdrire penald, agen{ilor
constatatori gi instantelor de judecatd in procedurd penald (inclusiv in ordinea aft.313 CPP RM)
qi contraventionald in exerciliul drepturilor de victimd qi parte vdtdmatd cu acordarea tuturor
drepturilor prevdzute de art.58 gi ar1.60 ale Codului de procedurd penald al Republicii Moldova
gi art.387 al Codului contraven{ional al Republicii Moldova, precum in exerciJiul drepturilor
de partea civild, prevdzute Ia art.62 al Codului de procedurd penald, cu excepfia dreptului de a
renunla la acfiunea civild inaintatd, prccum qi de a primi bunuri gi probe transmise anterior
organelor de drept.

3. Se abiliteazd secretarul Consiliului mun. Orhei Ala BURACOVSCHI cu dreptul de a
semna mandatele reprezentantului Consiliului mun. Orhei pentru instanlele judecatoreqti.



4. Se pune in sarcina autoritiJii executive sd negocieze condifiile gi sd semneze contractul de

asistentd jtridicd cu o valoare lunard de la 2000,00 - 5000,00 lei.

5.Sursa de acoperire a cheltuielilor de asistenld juridicd se determind din contul alocaliilor
prevdzute tn bugetul autoritdfii executive a mun. Orhei pentru anul 2019.

6. Controlul asupra executdrii prezentei deciziise pune in sarcina Primarului municipiului
Orhei.

T.Prczentadecizie intrd in vigoare din data includerii in Registrul de Stat al actelor locale.
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Contrasemnat:
Secretar al
Consiliului municipal Orhei BURACOVSCHI


