
Republica M oldova

Consiliul 
orăşenesc Orhei

PecnySjiHKa MojwoBa

OpxeiiCKMn 

ropoflCKon CoBeT

D E C I Z I E

07.07.2015 5.6
_______________  nr._______

or.Orhei
r. Opxen

Cu privire la desem narea reprezentantului 
în instanţele judecătoreşti

în  tem eiul art.75 şi 81 al Codului de Procedură Civilă al Republicii M oldova, art.14 al 
Legii privind adm inistraţia publică locală nr.436-X VI din 28.12.2006, pct.65 al Hotărîrii 
Guvernului nr.317-X V  din 18.07.2003 privind actele norm ative ale G uvernului şi ale altor 
autorităţi ale adm inistraţiei publice centrale şi locale, în scopul apărării intereselor Consiliului 
orăşenesc Orhei în instanţa de judecată,

CO N SILIU L ORĂŞENESC ORHEI D E C I D E :

l.S e  desem nează dl Denis ULANO V, avocat. în calitate de reprezentant al Consiliului 
orăşenesc Orhei în instanţa de judecată, în litigiile privind legalitatea deciziilor adoptate şi în 
cele care rezultă  din raporturile cu alte autorităţi publice, cu dreptul de a exercita în numele 
reprezentantului toate actele procedurale, inclusiv dreptul de a sem na cererea şi de a o depune 
în judecată, de a străm uta pricina la o judecată  arbitrară, de a renunţa total sau parţial la 
pretenţiile din acţiune, de a m ajora sau reduce cuantum ul acestor pretenţii, de a m odifica 
tem eiul sau obiectul acţiunii, de a recunoaşte, de a intenta acţiune reconvenţională, de a ataca 
hotărîrea judecătorească, de a-i schim ba m odul de executare, de a am îna sau eşalona executarea 
ei, de a prezenta un titlu executoriu spre urmărire.

2. Prezentele îm puterniciri sunt acordate dlui D enis ULA N O V  pentru o perioadă de 3 
(trei) ani.

3. Se abrogă decizia Consiliului orăşenesc Orhei nr.6.41 din 19.07.2013 „Cu privire la 
eliberarea p rocurii'’ şi decizia Consiliului orăşenesc Orhei nr.7.41 din 24.10.2014 „Cu privire la 
desem narea reprezentantului în instanţele judecătoreşti”
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