
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA

D E C I Z I E
Proiect

din 20 decembrie 2019                                                                             nr. 07/14

Cu privire la desemnarea reprezentantului
Consiliului raional Cimişlia în instanţele de judecată

În conformitate  cu prevederile  Legii  privind  descentralizarea  administrativă  nr.
435-XVI din 28.12.2006 art. 3, Legii privind Administraţia publică locală nr.436-XVI
din 28.12.2006 art. art. 39 lit. (q), 43 lit.(m) , 46, Codul Civil al Republicii Modova, art.
art. 252, 254, Codul de Procedură Civilă al Republicii Moldova art. art. 80, 81, Consiliul
raional Cimişlia DECIDE:

1. Se  desemnează  avocatul  Casap  Anatolie  numărul  licenței  3399  din  24.06.2019
eliberată de Ministerul Justiției al Republicii Moldova în calitate de reprezentat al
Consiliului raional Cimişlia, în faţa tuturor instanţelor de judecată cu toate drepturile
acordate părţilor în proces, conform art. 80, 81 Cod de Procedură Civilă a Republicii
Moldova şi art.78, 79 Cod de Procedură Penală al Republicii Moldova şi anume cu
dreptul de a depune cereri, demersuri, interpelări, etc. în instanţa de judecată, de a
modifica  temeiul  sau  obiectul  acţiunii,  de  a  intenta  acţiuni  reconvenţionale,  de  a
renunţa total sau parţial la pretenţiile din acţiune, de  a formula orice cale de atac, de
a  primi  toate  actele  de  procedură,  de   a  încheia  tranzacţii,  de  a  ataca  hotărîrea
judecătorească, de ai schimba modul de executare. 

2. Se împuterniceşte președintele raionului, dl. Mihail Olărescu, de a încheia contractul
de asistență juridică cu reprezentantul desemnat și  a semna împuternicirile necesare
în  acest  sens  pentru  acordarea  drepturilor  de  reprezentare  indicate  în  pct.1  al
prezentei decizii.

3. Controlul  executării  prezentei  decizii  se  pune  în  sarcina  Preşedintelui  raionului
Cimişlia, dl Mihail Olărescu.

Preşedintele şedinţei                                            
Secretarul Consiliului Spînu Vasile 

Coordonat: Președintele raionului Mihai Olărescu

Avizat: Vasile Spînu

Elaborat Anatol Casap



Notă informativă

Cu privire la desemnarea reprezentantului
Consiliului raional Cimişlia în instanţele de judecată

În  legătura  cu  faptul  expirării  mandatului  Consiliului  raional  precedent,  se  propune
Consiliului  raional  Cimișlia  aprobarea  prezentului  proiect  de  decizie  prin  care  se  va
desemna  în  continuare,  drept  reprezentant  al  Consiliului  raional  Cimișlia,  dl.  Casap
Anatolie, în calitate de avocat,  cu încheierea în acest sens, a contractului de asistență
juridică.

Astfel se propune, desemnarea avocatului  Casap Anatolie, în calitate de reprezentat al
Consiliului  raional Cimişlia,  în faţa  tuturor  instanţelor  de  judecată cu toate drepturile
acordate părţilor în proces, conform art.  80, 81 Cod de Procedură Civilă a Republicii
Moldova  şi  art.78,  79  Cod de  Procedură  Penală  al  Republicii  Moldova  şi  anume cu
dreptul  de  a  depune  cereri,  demersuri,  interpelări,  etc.  în  instanţa  de  judecată,  de  a
modifica temeiul sau obiectul acţiunii, de a intenta acţiuni reconvenţionale, de a renunţa
total sau parţial la pretenţiile din acţiune, de  a formula orice cale de atac, de a primi toate
actele de procedură, de  a încheia tranzacţii, de a ataca hotărîrea judecătorească, de ai
schimba modul de executare.  și a împuternici președintele raionului, dl. Mihail Olărescu,
de  a  încheia  contractul  de  asistență  juridică  cu  reprezentantul  desemnat  și  a  semna
împuternicirile  necesare  în  acest  sens  pentru  acordarea  drepturilor  de  reprezentare
indicate în pct.1 al prezentei decizii.

Cu respect,
A.Casap
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