
 Proiect 
                                          CONSILIUL RAIONAL UNGHENI 
                                                              DECIZIE 
     nr._____                                                                                                din ___________2021 
  
  
 
 

Cu privire la desemnarea reprezentantului 
 în instanţa de judecată 

 
 

    În temeiul art.80 alin. 1), alin. 3), 81 alin. 1) din Codul de procedură civilă al Republicii 
Moldova; 
art. 43 alin. 1) lit. m) din Legea privind administraţia publică locală Nr.436 din 28.12.2006, 

 
 
 

                                                Consiliul raional Ungheni 
 

                                                              D E C I D E: 

1. Se desemnează dna Mariana Pisarciuc, șef Secție juridică și resurse umane, în cadrul 
Aparatului preşedintelui raionului Ungheni, 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 Mariana Pisarciuc să reprezinte interesele 
Consiliului raional Ungheni în instanţele de judecată, conform anexei la prezenta decizie.  
3. Prezenta decizie este valabilă pe termen de 1 (un) an. 
4. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie preşedintelui  raionului Ungheni.  
 
 
 
 
 

 
            Preşedintele şedinţei                                                   ___________________ 
 
 
 Contrasemnează: 
 Secretarul Consiliului raional                         Rodica  LIȚCAN 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Aprobată 
prin Decizia Сonsiliului raional Ungheni  

Nr. ______________ 
 din __________2021 

 
 
  

                                                    P R O C U R Ă 
 
 

   Prin prezenta se atestă împuternicirea de reprezentare a Сonsiliului raional Ungheni în 
instanţele de judecată din Republica Moldova de toate nivelele, acordată dnei Mariana Pisarciuc, 
șef Secție juridică și 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 alin. 1)  din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova, 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  07.06.2021,  
 
 
 __________________ 
 
 

 
 
 
 



Proiect 
                                         CONSILIUL RAIONAL UNGHENI 
                                                             DECIZIE 
    nr._____                                                                                                din ___________2021 
 
 
 
Cu privire la desemnarea reprezentantului                               
 

    În temeiul art. 79 alin.alin. 1-2), art. 80 alin.alin. 1-6) din Codul de procedură penală al 
Republicii Moldova; 
art. 43 alin. 2) din Legea privind administraţia publică locală Nr. 436 din 28.12.2006, 

 
                                                       Consiliul raional Ungheni 

 
                                                                D E C I D E: 

1. Se desemnează dna Mariana Pisarciuc, șef Secție juridică și resurse umane în cadrul Aparatului 
președintelui raionului, pentru a reprezenta Consiliul raional Ungheni în calitate de parte vătămată, 
parte civilă, în toate fazele procesului penal, avînd dreptul de a cunoaşte esenţa învinuirii, de a 
participa la efectuarea acţiunilor procesuale la propunerea organului de urmărire penală, de a cere 
recuzarea persoanei care efectuează urmărirea penală, a judecătorului, procurorului, expertului, 
interpretului, traducătorului, grefierului, de a rezenta documente şi alte mijloace de probă pentru a fi 
anexate la dosarul penal şi cercetate în şedinţa de judecată, de a face explicaţii, de a înainta cereri, 
de a face obiecţii împotriva acţiunilor organului de urmărire penală, de a cere includerea obiecţiilor 
sale în procesul-verbal al acţiunii respective, de a lua cunoştinţă de procesele-verbale ale acţiunilor 
procesuale la care el a participat, de a cere completarea lor sau includerea obiecţiilor sale în 
procesul-verbal respectiv, de a lua cunoştinţă de materialele cauzei penale din momentul terminării 
urmăririi penale, inclusiv în cazul clasării procesului penal, de a nota orice date din dosar privind 
interesele Consiliului raional Ungheni, să participe la şedinţele de judecată, să pledeze în dezbateri 
judiciare, să depună plîngeri împotriva acţiunilor şi hotărîrilor organului de urmărire penală şi să 
atace hotărîrile instanţei în limitele competenţei sale, de a retrage orice cerere depusă de el, de a 
face obiecţii la plîngerile altor participanţi la proces, care i-au fost aduse la cunoştinţă de către 
organul de urmărire penală sau despre care a aflat în alte împrejurări, în cazul în care aceste plîngeri 
se referă la interesele Consiliului raional Ungheni. În şedinţa de judecată, să-şi expună opinia 
referitor la cererile şi propunerile altor participanţi la proces, precum şi la chestiunile ce se 
soluţionează de către instanţă, în măsura în care ele ating interesele Consiliului raional Ungheni, să 
facă obiecţii împotriva acţiunilor nelegitime ale altor participanţi la proces în măsura în care ele 
ating interesele Consiliului raional Ungheni, să facă obiecţii împotriva acţiunilor preşedintelui 
şedinţei de judecată cînd acestea se referă la interesele Consiliului raional Ungheni, de a exercita 
căile de atac împotriva hotărîrilor instanţei, de a prezenta un titlu executoriu spre urmărire. 
2. Prezenta decizie este valabilă pe termen de 1 (un) an. 
3. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie preşedintelui raionului Ungheni.  
                      
 
 
          
          Preşedintele şedinţei                                                      ___________________ 
 
 Contrasemnează: 
Secretarul Consiliului raional                         Rodica  LIȚCAN 



                                                                                                                                 Proiect 

                                          CONSILIUL RAIONAL UNGHENI 

                                                              DECIZIE 

     nr._____                                                                                      din ___________2021 

  

Cu privire la desemnarea reprezentantului fondatorului  
în comisia de concurs pentru ocuparea funcției vacante 
 de conducător al IMSP Spitalul raional Ungheni 
 
 
 
În temeiul Legii privind administrația publică locală nr.436-XV din 28.12.2006,  
Conform Regulamentului privind numirea în funcție pe bază de concurs a conducătorilor 
instituțiilor medico-sanitare publice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 1016/2016, 
Avînd în vedere  demersul Ministerului Sănătății,  Muncii, și Protecției Sociale nr. 23/3012 
din31.05.2021, 
 
 

                                            Consiliul Raional Ungheni 

                                                      D E C I D E : 

 

 

1. Se ia act de demersul Ministerului Sănătății Muncii, și Protecției Sociale nr. 23/3012 din 
31.05.2021, se anexează. 

2. Se desemnează dl Vasile  Lupu, vicepreședintele raionului, reprezentantul fondatorului- 
Consiliul raional Ungheni, în componența comisiei de concurs  pentru ocuparea funcției 
vacante de conducător  al IMSP Spitalul raional Ungheni. 

3. Prezenta decizie se va remite  Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al 
Republicii Moldova. 

4. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dlui Ghenadi Mitriuc, 
președintele raionului. 

 
 
 
                        

                  Preşedintele şedinţei                              ______________________ 
 
Contrasemnează: 
        Secretarul Consiliului raional                                          Rodica LIȚCAN   
  


