
         REPUBLICA MOLDOVA                                                                      РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
CONSILIUL ORĂŞENESC CAHUL                                                    КАГУЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 
 

Întocmit: Şt.Mîndru 
Coordonat: N.Dandiş 

 
din 30 septembrie 2015                                                               nr.2/25-XXV 
  
Cu privire la desemnarea reprezentantului 
Consiliului orăşenesc Cahul în instanţele de 
judecată. 
 
 În conformitate cu art.56, 60, 75, 76, 79, 81 CPC R.Moldova,art.14 alin.2 lit.w) din Legea 
R.Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, în conformitate cu 
decizia Consiliului orăşenesc Cahul nr.1/4-XXV din 28.07.2015 “Cu privire la împuternicirea 
exercitării atribuţiilor de secretar al Consiliului orăşenesc Cahul”, luînd în consideraţie avizul 
comisiilor consultative de specialitate, Consiliul orăşenesc Cahul   

 
D E C I D E : 

 
1. Se desemnează dl Mîndru Ştefan, jurist al Primăriei oraşului Cahul, să reprezinte 

interesele Consiliului orăşenesc Cahul în toate instanţele de judecată ale R.Moldova, în litigiile 
privind legalitatea deciziilor adoptate şi în cele care rezultă din raporturile cu alte autorităţi 
publice. 

2. Se aprobă textul procurii Consiliului orăşenesc Cahul (se anexează). 
 
 

Preşedintele şedinţei  
Consiliului orăşenesc Cahul        Sergiu RENŢA  
 
Secretarul-intermar 
al Consiliului orăşenesc Cahul                              Larisa NISTIRENCO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexă 

la decizia Consiliului orăşenesc Cahul 
nr.2/25-XXV din 30.09.2015 

 
 

 

P R O C U R Ă 
 
 

Conform art.56, 60, 75, 76, 79, 81 CPC R.Moldova,art.14 alin.2 lit.w) al Legii 

R.Moldova privind administraţia publică locală, nr.436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc 

Cahul împuterniceşte juristul Primăriei oraşului Cahul, dl Mîndru Ştefan, domiciliat: r-l Cahul, 

s.Taraclia de Salcie, să reprezinte interesele Consiliului orăşenesc Cahul în toate instanţele de 

judecată ale R.Moldova, în litigiile privind legalitatea deciziilor adoptate şi în cele care rezultă 

din raporturile cu alte autorităţi publice, să semneze şi să înainteze, din numele Consiliului 

orăşenesc Cahul, acţiunile, apelurile şi recursurile cu toate drepturile prevăzute de lege pentru 

reclamant, pîrît, persoană terţă, pătimaş în toate cauze civile, inclusiv va intenta acţiunea şi o va 

semna, a înainta şi susţine dovezi, să participe la dezbaterile judiciare, să susţină sau să retragă 

acţiunea, va putea modifica temeiul şi obiectul acţiunii, cu dreptul de a încheia judecata cu pace, 

face cunoştinţă cu materialele dosarului, a face copiile documentelor necesare, va primi toate 

actele de procedură, inclusiv hotărîrile judecătoreşti, a reprezenta Consiliul orăşenesc Cahul în 

instanţele care vor judeca cauza, atît la fond, cît şi în căi de atac ordinare şi extraordinare. 

 
Procura este valabilă pe termen de un an. 

 
 

              
Preşedintele şedinţei  
Consiliului orăşenesc Cahul        Sergiu RENŢA  
 
Secretarul-intermar 
al Consiliului orăşenesc Cahul                              Larisa NISTIRENCO 

 


	al Consiliului orăşenesc Cahul                              Larisa NISTIRENCO
	P R O C U R Ă


