
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
      CONSILIUL  RAIONAL   РАЙОННЫЙ  СОВЕТ
                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ
           
                                                                          
                                                     DECIZIE nr. 8/ 

       din   18  august   2020
                                                                                                                       Proiect
Cu  privire  la  desemnarea  reprezentantului
Consiliului raional în instanţa de judecată 

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) lit. m) al Legii nr. 436/2006 privind
administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, art. 75, art. 80, art.
81 din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova,  examinând nota informativă,
Consiliul raional DECIDE:

1. Se  împuternicește  avocatul  Igor  Hlopețchi  să  reprezinte  interesele  Consiliului
raional, Aparatului președintelui raionului  în instanțele de judecată de orice nivel din
Republica Moldova, să exercite   toate actele procedurale prevăzute de lege,   inclusiv cu
dreptul 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
recurge la mediere,  de a încheia tranzacţii,  de a intenta acţiune reconvenţională,  de a
ataca  hotărârea  judecătorească,  de  a-i  schimba  modul  de  executare,  de  a  amâna  sau
eşalona executarea ei, de a prezenta un titlu executoriu spre urmărire.

2. Se împuternicește președintele raionului (P. Tamaciuc)   cu dreptul de a semna și
elibera procurile în numele Consiliului raional Strășeni,  avocatului Igor Hlopețchi  și
încheierea Contractului de asistență juridică.

3. Se  stabilește  cuantumul  onorariului  pentru  serviciile  de  asistență  juridică  în
mărime de 5000 lei pentru  litigiile de muncă, 5% din valoarea obiectului litigiului cu
suma de până la 500000 lei și 3%  din valoarea obiectului litigiului cu suma mai mare de
1000000 lei.

4. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul  de stat al actelor 
locale. 

Președintele ședinței 

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional                                                     Nina RUSU

AVIZAT: 
Serviciul juridic                                                 I. Malic
Vicepreședinte al raionului                                I. Ursu
Vicepreședinte al raionului                                V. Croitor
Direcția finanțe                                                   V. Manoli  
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NOTA  INFORMATIVĂ
la proiectul  deciziei Consiliului raional 

„Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului raional în instanţa de judecată”
 

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 
Președintele raionului, vicepreședinții raionului.
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite
Proiectul  deciziei  a fost elaborat în temeiul art. 43 alin. (1) lit. m) al Legii nr. 436/2006 privind
administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, art. 75, art. 80, art. 81 din
Codul  de  procedură  civilă  al  Republicii  Moldova  în   vederea  realizării  în  conformitate  cu
exigențele legislației procesual-civile, procesual-penale și execuționale. Proiectul are drept scop
organizarea  reprezentării  intereselor  legitime  ale  autorității  publice  pentru  a  asigura  calitatea
defensivei procesuale în actul de justiție, transparența și celeritatea derulării judiciare.
3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Proiectul  prevede  stabilirea  împuternicirilor,  onorariul  avocatului  Igor  Hlopețchi  pentru
reprezentare a intereselor Consiliului raional în instanțele de judecată. 
4. Fundamentarea economico-financiară
Implementarea prezentului proiect  va necesita alocarea mijloacelor financiare pentru achitarea
serviciilor de asistență juridică.
5. Modul de înсоrроrаrе а actului în cadrul normativ in vigoare 
Proiectul  deciziei  se  încorporează  în  sistemul  actelor  normative  în  vigoare  și  nu  necesită
abrogarea/mоdifiсаrеа altor decizii.
6. Avizarea și consultarea publică a proiectului
 În baza celor expuse și în conformitate cu prevederile art. 32 al Legii nr.100/2017 cu privire la
actele normative,  proiectul de decizie a fost avizat de către Serviciul juridic din cadrul Consiliului
raional, vicepreședinții raionului, Direcția finanțe, secretarul Consiliului raional.
Totodată,  în scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul
decizional  proiectul  a  fost  plasat  pe  pagina web a  Consiliului  raional   www.crstraseni.md, la
directoriul Transparența decizională, secțiunea Proiecte de decizii.
7. Constatările expertizei anticorupție
În temeiul prevederilor art. 35 al Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art. 28 alin. (3)
al  Legii  integrității  nr.  82/2017,  proiectul  a  fost  supus  expertizei  anticorupție  de  către  autor.
Proiectul  de  decizie  corespunde  normelor  juridice  și  exclude  orice  element  care  ar  favoriza
corupția.
8. Constatările expertizei juridice
Prezentul  proiect  de  decizie  este  în  concordanță  cu  Legea  nr.  436/2006 privind  administrația
publică locală, cu modificările și completările ulterioare.
Structura și conținutul actului corespund normelor de tehnică legislativă.

Prin urmare, proiectul deciziei se prezintă Comisiilor consultative de specialitate pentru avizare şi
Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.

Șeful  Serviciului juridic                                     Ion  Malic
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