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Cu privire la desemnarea reprezentantului
in instanlele judecdtoreqti gi abrogarea deciziilor

in temeiul prevederilor Codului de Procedur6 Civili al Republicii Moldova, Codului de
Procedurd PenalS, Legii nr.l260 din 19.07.2002 cu privire la avocaturd, art.l4 din Legea privind
administrafia publicd locald nr.436-XVI din 28.12.2006, in vederea protecliei gi reprezentdrii
eficiente a Consiliului municipal Orhei in fafa organelor de drept,

CONSILIUL MUNICIPAL D E C I D E:

1. Se desemneazd avocatul Maxim SIDORENCO, titular al licenlei pentru exercitarea
profesiei de avocat nr.2637 din 13.01 .2014,IDNP 2004002155629, in calitate de reprezentant al
Consiliului municipal Orhei in instanlele de judecatd de orice nivel gi in fala executorilor
judecdtoregti din Republica Moldova in toate cauzele civile in judecatd, inclusiv qi in cele in
contencios administrativ, indiferent de natura acestora gi calitatea procesuald a Consiliului
municipal Orhei cu dreptul de a exercita in numele reprezentatului toate actele procedurale,
prevdzute in Codul de procedura civild al Republicii Moldova, inclusiv dreptul de a semna
cererea de chemare in judecatd pi alte documente procesuale posibile qi de a le depune in
judecatd, de a majora cuantumul pretenliilor in acfiune, de a modifica temeiul gi obiectul acfiunii,
de a strdmuta pricina la o judecatd arbitrald, de aataca hot[rdrea judecdtoreascd, de aprezenta
titlul executoriu spre urmirire, de a exercita toate drepturile de creditor qi debitor, prevazute de
art.44 al Codului de executare al Republicii Moldova, inclusiv dreptul de a contesta acliunile
executorilor judecdtoregti pe cale judiciard, precum gi de a efectua toate acfiunile irierente
procesului de executare, cu exceplia dreptului de a renunla la executare, de a receptiona bunuri,
de a incheiatranzaclii, de a schimba modul de executare a documentului executoriu, de a amdna
sau egalona executarea acestuia.

Totodati, avocatul Maxim SIDORENCO se desemneazd, in calitate de reprezentant al
Consiliului municipal Orhei in fala organelor Procuraturii, organelor de urmarire penal6,
agentilor constatatori gi instanlelor de judecatd ?n procedurd penald (inclusiv in ordinea art.313
CPP RM) gi contravenlionald in exerciliul drepturilor de victimd qi parte vdtdmata cu acordarea
tuturor drepturilor prevdzute de art.58 gi art.60 ale Codului de procedurd penald al Republicii
Moldova gi art.387 al Codului contravenfional al Republicii Moldova, precum in eierciliul
drepturilor de partea civil6, previzute la art.62 al Codului de procedurd penald, cu excepfia
dreptului de a renunfa la acliunea civild inaintatd, precum qi de a primi bunuri gi probe transmise
anterior organelor de drept.

2. Se abiliteazd secretarul Consiliului mun. Orhei, Ala BURACOVSCHI cu dreptul de a
semna mandatele reprezentantului Consiliului mun. Orhei pentru instantele judecdtoregti.

3. Se pune in sarcina autoritdlii executive si negocieze gi semneze contractul de asistenla
juridicd cu o valoare lunard de la 2000,00 - 5000.00 lei.



4. Se abrogd deciziile nr.7.l4 din 10.09.2015 ,,Cu privire la desemnarea reprezentantului
in instantele judecdtoregti", nr.8.3 din 08.10.2015 ,,Cu privire la modificarea deciziei nr.7.l4 din
10.09.2015" gi nr.8.4.3 din22.09.2016 ,,Cu privire la modificarea deciziei Consiliului ordqenesc
Orhei nr.1.l4 din 10.09.2015".

5. Sursa de acoperire a cheltuielilor de asistenld juridicd se determind din contul
alocafiilor prevdzute in bugetul autoritdtii executive a mun. Orhei pentru anul 2018.

6. Controlul asupra execut[rii prezentei decizii se pune in sarcina primarului dl Ilan SOR.

Pregedintele gedi Evsheni PISOV

Contrasemnat:
Secretar al
Consiliului munici Ala BURACOVSCHI


