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Cu privire la m odificarea deciziei Consiliului
orăşenesc Orhei nr.7.14 din 10.09.2015
în tem eiul art.61, 62 şi 63 din Legea nr. 317-XV din 18.07.2003 privind actele normative
ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale adm inistraţiei publice centrale şi locale, art.14 din Legea
privind adm inistraţia publică locală nr.436-X V l din 28.12.2006, exam inînd N ota informativă
prezentată de reprezentantul Consiliului orăşenesc Orhei în instanţa de judecată,
CO NSILIU L O RĂŞEN ESC

DECIDE:

1.
Se m odifică decizia Consiliului orăşenesc Orhei nr.7.14 din 10.09.2015 „Cu privire la
desemnarea reprezentantului în instanţele judecătoreşti” şi anume p ct.l al deciziei nominalizate
va avea un nou conţinut, după cum urm ează :
„Se desem nează juristul Serghei Labliuc, titular al IDNP 0981803010868, în calitate de
reprezentant al Consiliului orăşenesc Orhei în instanţele de judecată de orice nivel şi în faţa
executorilor judecătoreşti din Republica M oldova în toate cauzele civile în judecată, inclusiv şi
în cele în contencios adm inistrativ, indiferent de natura acestora şi calitatea procesuală a
Consiliului or. Orhei cu dreptul de a exercita în numele reprezentatului toate actele procedurale,
prevăzute în Codul de procedură civilă al RM, inclusiv dreptul de a sem na cererea de chemare în
judecată şi alte docum ente procesuale posibile şi de a le depune în judecată, de a majora
cuantumul pretenţiilor în acţiune, de a m odifica tem eiul şi obiectul acţiunii, de a strămuta pricina
la o judecată arbitrală, de a ataca hotărârea judecătorească, de a prezenta titlul executoriu spre
urmărire, de a exercita toate drepturile de creditor şi debitor, prevăzute de art. 44 al Codului de
executare al RM, precum şi de a efectua toate acţiunile inerente procesului de executare, cu
excepţia dreptului de a renunţa la executare, de a recepţiona bunuri, de a încheia tranzacţii, de a
schimba modul de executare a docum entului executoriu, de a am âna sau eşalona executarea
acestuia.
Totodată, juristul Serghei Labliuc se desem nează, în calitate de reprezentant al
Consiliului orăşenesc Orhei în faţa organelor Procuraturii, organelor de urmărire penală,
agenţilor constatatori şi instanţelor de judecată în procedură penală şi contravenţională în
exerciţiul drepturilor de victim ă şi parte vătăm ată cu acordarea tuturor drepturilor prevăzute de
art.58 şi art.60 ale Codului de procedură penală al RM şi art. 387 al Codului contravenţional al
RM, precum în exerciţiul drepturilor de partea civilă, prevăzute la art.62 al Codului de
procedură penală, cu excepţia dreptului de a renunţa la acţiunea civilă înaintată, precum şi de a
primi bunuri şi probe transm ise anterior organelor de drept.”
2.Reprezentantul Consiliului orăşenesc în instanţa de judecată va prezenta consilierilor
lunar note inform ative privind desfăşurarea litigiilor de judecată pe fiecare cauză separat prin
intermediul secretarului Consiliului orăsen f gp
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