REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL UNGHENI
MD-3600, or.Ungheni, str.Naţională, 11
tel/fax (236) 2-27-26, e-mail: contact@crungheni.md

DECIZIE
nr. 6/14

din 25.07.2019

Cu privire la desemnarea reprezentantului
în instanţa de judecată
În temeiul art.80, 81 al Codului de procedură civilă;
art. 43 al. 1) lit. m) a Legii Nr.436 din 28.12.2006, privind administraţia publică locală,

Consiliul raional Ungheni

D E C I D E:
1. Se desemnează dna Irina Toader, şef Serviciu Juridic şi Resurse Umane în cadrul Aparatului
preşedintelui raionului, pentru a reprezenta Consiliul raional Ungheni în instanţele de judecată din
Republica Moldova de toate nivelele, în litigiile privind legalitatea deciziilor adoptate şi în cele care
rezultă din raporturile cu alte autorităţi publice.
2. Se aprobă procura ce atestă împuternicirile dnei Irina Toader să reprezinte interesele Consiliului
raional Ungheni în instanţele de judecată (se anexează).
3. Prezenta decizie este valabilă pe termen de 1 (un) an.
4. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dlui Alexandru Ciuvaga, preşedintele
raionului.

Preşedintele şedinţei
Contrasemnează:
Secretarul Consiliului raional

Oleg BELBAS

Rodica LIȚCAN

Aprobată prin Decizia Сonsiliului raional Ungheni
Nr. 6/14 din 25.07.2019

PROCURĂ
Prin prezenta se atestă împuternicirea de reprezentare a Сonsiliului raional Ungheni în instanţele
de judecată din Republica Moldova de toate nivelele, acordată dnei Irina Toader, şef Serviciu
Juridic şi Resurse Umane din cadrul Aparatului preşedintelui raionului Ungheni, cu drept de a
exercita în numele Consiliului raional Ungheni toate actele procedurale prevăzute de art. 81 din
Codul de procedură civilă, inclusiv de a semna cererea şi de a o depune în judecată, de a recurge la
arbitraj pentru soluţionarea litigiului, 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 o
recunoaşte, de a încheia tranzacţii, de a intenta acţiune reconvenţională, de a transmite împuterniciri
unei alte persoane, de a ataca hotărârea judecătorească, de a-i schimba modul de executare, de a
amîna sau eşalona executarea ei, de a prezenta un titlu executoriu spre urmărire.
Prezenta procură este valabilă timp de 1 (un) an din momentul aprobării.

Reprezentat,
Consiliul raional Ungheni, în persoana preşedintelui şedinţei din 25.07.2019,
Oleg BELBAS

