
   
 
           REPUBLICA MOLDOVA                                  РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
            RAIONUL  SOROCA                                                         СОРОКСКИЙ РАЙОН                                                           
CONSILIUL MUNICIPAL SOROCA                          МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ   СОРОКА             
                          
            Proiect 

DECIZIE nr.________ 
din “____” _____________ 2020 

 
Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului  
municipal Soroca în instanţele judecătoreşti,  
organele de urmărire penală,  instituţii şi organizaţii  
de stat şi obşteşti. 
 
 
 În temeiul art. 75, 80 şi  81 din Codul de procedură civilă a RM, art. 254 
din Codul Civil,  art. 46 – 47, Cod administrativ al Republicii Moldova, art. 79 – 
80 din Codul de procedură penală a RM, art. 14 (2) w) al Legii privind 
administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliul municipal 
DECIDE: 
 1. Se desemnează juristul Primăriei mun. Soroca Vladimir Cojocaru să 
reprezinte în instanţele de judecată şi în organele de urmărire penală, interesele 
Consiliului Municipal Soroca. 
 Împuternicirea de reprezentare în judecată şi organele de urmărire penală  
acordă reprezentantului dreptul de a exercita în numele reprezentantului toate 
actele procedurale, inclusiv dreptul de a semna cererea şi de a o depune în 
judecată, de a strămuta pricina la o judecată arbitrală, 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 ataca hotărârea 
judecătorească, de a-i schimba modul de executare, de a prezenta un titlu 
executoriu spre urmărire. În scopul acumulării probelor pentru instanţa de 
judecată se acordă dreptul de a solicita de la instituţiile şi organizaţiile de stat şi 
obşteşti informaţiile necesare sau a cere copii de pe actele pe care le deţin. 
 2. Primarul municipiului Soroca d-na Lilia Pilipeţchi va semna procura în 
modul stabilit. 
 3. Procura dată este  valabil pe un  termen de 3 ani. 
 
 
 
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI     
 
SECRETARUL C/M     MARCEL BUŞAN 
 
 
Elaborat: M. Buşan 
 
Coordonat: 
 
____________ L. Pilipeţchi, primar 
 
Avizat: 
___________ M. Buşan, secretarul C/m 
 
__________ V. Cojocaru, jurist 



 
 
 

Nota informativă 
la proiectul de decizie „Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului 

municipal Soroca în instanţele judecătoreşti, organele de urmărire penală,  
instituţii şi organizaţii de stat şi obşteşti” 

 
 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 
Primăria mun. Soroca, Cojocaru Vladimir, jurist 
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite: 
Elaborarea proiectului de decizie în temeiul art. 75, 80 şi  81 din Codul de procedură 
civilă a RM, art. 254 din Codul Civil,  art. 46 – 47, Cod administrativ al Republicii 
Moldova, art. 79 – 80 din Codul de procedură penală a RM, art. 14 (2) w) al Legii privind 
administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006. 
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea 
legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene:  
Nu e cazul 
4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 
Desemnarea reprezentantului Consiliului municipal Soroca în instanţele judecătoreşti, 
organele de urmărire penală,  instituţii şi organizaţii de stat şi obşteşti. 
5. Fundamentarea economico-financiară: 
Nu e cazul 
 6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 
Art. 75, 80 şi  81 din Codul de procedură civilă a RM, art. 254 din Codul Civil,  art. 46 – 
47, Cod administrativ al Republicii Mooldova, art. 79 – 80 din Codul de procedură penală 
a RM, art. 14 (2) w) al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 
28.12.2006. 
7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului: 
Prezentul proiect de decizie se aduce la cunoştinţa publică prin publicarea pe  site-ul 
oficial al primăriei mun. Soroca www.primsoroca.md; www.primsoroca.eu. 
 
8. Constatările expertizei anticorupție 
Nu e cazul 
9. Constatările expertizei de compatibilitate 
Nu e cazul 
10. Constatările expertizei juridice: 
Corespunde cerinţelor prevederilor legale. 
11. Constatările altor expertize 
Nu e cazul 

 
 
 
 
 
 
 
       Vladimir Cojocaru, jurist 
 

 
 
 

http://www.primsoroca.md/
http://www.primsoroca.eu/
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