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Cu privire la eliberarea procurii

în conformitate cu Codul de Procedură Civilă al Republicii Moldova, art. 80-81, Legea
privind administraţia publică locală nr. 436 din 28.12.2006, art. 14, p. 2, în scopul apărării
intereselor Consiliului orăşenesc Orhei în instanţa de judecată,
CONSILIUL ORĂŞENESC D E C I D E :
1. Se eliberează procura d-nei Luchianova Zinaida, precum-că este împuternicită cu toate
drepturile în toate instanţele de judecată, indiferent de gradul de jurisdicţie de a face din numele
Consiliului orăşenesc Orhei toate actele procedurale, de a semna cererea şi de a o depune în
judecată, 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 modifica temeiul sau obiectul
acţiunii, de a recunoaşte, de a încheia tranzacţii de împăcare, de a înainta acţiune reconvenţională,
de a ataca hotărîrea judecătorească, de a-i schimba modul de executare, de a amîna sau eşalona
executarea ei, de a prezenta un titlu executoriu spre urmărire (se anexează).
2. Se eliberează prezenta procură pe termen de 3 ani (ani) conform art. 254 CC al Republicii
Moldova, inclusiv pentru perioada de activitate în funcţia de jurist al Primăriei oraşului Orhei.

Preşedintele şedinţei

Iurie LUPACESCU

Secretarul Consiliului

Ala BURACOVSCHI

Anexa
la d e c iz i a Co ns il i ul ui o ră şen es c Orhei
nr. 3.49 din 10. 04.2014

PROCURA

A devărata p ro cu ră se eliberează d-nei L u c h ia n o v a Zinaida, precum -că este
îm puternicită cu toate drepturile în toate instanţele de ju d ecată, indiferent de gradul de
jurisdicţie de a face din num ele Consiliului orăşenesc Orhei toate actele procedurale, de
a semna cererea şi de a o depune în judecată, de a străm uta pricina la o jud ecată
arbitrală, 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 încheia tranzacţii de îm păcare, de a înainta acţiune reconvenţională, de a ataca
hotărîrea jud ecăto rească, de a-i schim ba m odul de executare, de a am îna sau eşalona
executarea ei, de a prezenta un titlu executoriu spre urm ărire.
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