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PROIECT 

DECIZIE  Nr.3/__  

 

din ___ iulie  2022 

 

"Cu privire la desemnarea reprezentantului  

Consiliului orăşenesc în instanţele de judecată”. 

 

 În temeiul art.14 alin. (2) lit.w)  a Legii nr.436-XVI din 28.12.2006  privind 

administraţia publică locală cu modificările ulterioare,  conform art.56, 60, 75, 79, 81 ale 

Codului de procedură civilă al R.Moldova, avizul pozitiv al comisiei de specialitate din 29 

martie 2021, Consiliul orăşenesc Teleneşti 

 

DECIDE: 

 

1. Se desemnează  dl Zară Mihail și Rusu Olesea, specialiști la primărie, de a reprezenta 

interesele Consiliului orăşenesc Teleneşti în instanţele de judecată a Republicii 

Moldova. 

2. Se aprobă lista împuternicirilor oferite reprezentanților (se anexează). 

3. Primarul oraşului dl Vadim Lelic va duce controlul asupra îndeplinirii prevederilor 

prezentei decizii 

              

 

 

Preşedinte de şedinţă                                

 

Secretar al Consiliului     Nicolae  NASTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

  

Anexa nr.1  

la decizia Consiliului orăşenesc Teleneşti   

nr.3/__  din __ 07. 2022  

  

P R O C U R Ă 

 

 În conformitate cu art.14 alin.(2) lit.w) al Legii R.Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 

„Privind administraţia publică locală”, art.56, 60, 75, 79, 81 ale Codului de procedură 

civilă al R.Moldova, Consiliul orăşenesc Teleneşti împuterniceşte pe dl Zară Mihail   

s.Mihalașa raionul Teleneşti să prezinte interesele Consiliului orăşenesc Teleneşti  , în 

toate instanţele judiciare ale R.Moldova, să semneze şi să înainteze din numele Consiliului 

orăşenesc acţiunile, apelurile şi recursurile cu toate drepturile prevăzute de lege pentru 

reclamant, pârât, persoană terţă, pătimaş în toate cauze civile, inclusiv va intenta acţiunea 

şi o va semna, va înainta şi susţine dovezi, să participe la dezbaterile judiciare, să susţină 

sau să retragă acţiunea, va putea modifica temeiul şi obiectul acţiunii, va face cunoştinţă cu 

materialele dosarului, va face copiile documentelor necesare, va primi toate actele de 

procedură, inclusiv hotărârile judecătoreşti, va prezenta Consiliul orăşenesc  Teleneşti în 

instanţele care vor judeca cauza, atât la fond, cât şi în căi de atac ordinare şi extraordinare.  

Procura este valabilă pe termen de un an și șase luni de zile, până la 31 decembrie 2023.  

  

  

Preşedintele şedinţei                                                                       

Consiliului orăşenesc                                                                      

 

 

     Secretarul  

     Consiliului orăşenesc                                       Nicolae NASTAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Anexa nr.2  

la decizia Consiliului orăşenesc Teleneşti   

nr.3/__  din __ 07. 2022  

  

P R O C U R Ă 

 

 În conformitate cu art.14 alin.(2) lit.w) al Legii R.Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 

„Privind administraţia publică locală”, art.56, 60, 75, 79, 81 ale Codului de procedură 

civilă al R.Moldova, Consiliul orăşenesc Teleneşti împuterniceşte pe dna Olesea Rusu   or. 

Teleneşti str.Petru Rareș nr. 3/49 să prezinte interesele Consiliului orăşenesc Teleneşti  , în 

toate instanţele judiciare ale R.Moldova, să semneze şi să înainteze din numele Consiliului 

orăşenesc acţiunile, apelurile şi recursurile cu toate drepturile prevăzute de lege pentru 

reclamant, pârât, persoană terţă, pătimaş în toate cauze civile, inclusiv va intenta acţiunea 

şi o va semna, va înainta şi susţine dovezi, să participe la dezbaterile judiciare, să susţină 

sau să retragă acţiunea, va putea modifica temeiul şi obiectul acţiunii, va face cunoştinţă cu 

materialele dosarului, va face copiile documentelor necesare, va primi toate actele de 

procedură, inclusiv hotărârile judecătoreşti, va prezenta Consiliul orăşenesc  Teleneşti în 

instanţele care vor judeca cauza, atât la fond, cât şi în căi de atac ordinare şi extraordinare.  

Procura este valabilă pe termen de un an și șase luni de zile, până la 31 decembrie 2023.  

  

  

Preşedintele şedinţei                                                                       

Consiliului orăşenesc                                                                      

 

 

     Secretarul  

     Consiliului orăşenesc                                       Nicolae NASTAS 
 

 


