REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL EDINEŢ
DECIZIE nr. 3/18
din 18 august 2016
Cu privire la delegarea unor împuterniciri
dnei Natalia Timotin, specialist principal
Serviciul juridic
În baza art. 252 alin.1 Cod Civil al Republicii Moldova, Consiliul raional
Edineţ DECIDE:
1. Se împuterniceşte dna Timotin Natalia, specialist principal Serviciul juridic al
Aparatului preşedintelui raionului Edineţ, identificat prin buletinul de identitate
seria A nr.14031135, eliberat la data de 23.04.2002, Oficiul 14 Edineţ, să
reprezinte interesele Consiliului raional Edineţ, cu sediul la adresa or. Edineţ,
str. Indepedenţei, 33, în organele de drept, în toate instanţele de judecată ale
Republicii Moldova, fiind împuternicită cu toate drepturile prevăzute de
legislaţie, cu drept de a participa pe cauze civile, administrative, economice şi
altele, în calitate de pîrît sau reclamant, ca intervenient principal şi accesoriu,
cu drepturile prevăzute în art. 81 Cod Procedură Civilă al Republicii Moldova
şi art. 49 Cod de Executare al Republicii Moldova, ca parte civilă, inclusiv şi
dreptul de a semna şi a inainta cereri, inclusiv judecătoreşti (de apel, de recurs,
de revizuire, de eliberare a ordonanţei judecătoreşti), demersuri, plîngeri,
intepelări, şi de a le depune în organele abilitate, de a strămuta pricina la o
judecată arbitrară, de a renunţa total sau parţial la pretenţiile din acţiune, de a
modifica temeiul sau obiectul acţiunii, de a recunoaşte acţiunea, de a încheia
tranzacţii de împăcare, de a intenta acţiuni reconvenţionale, de a ataca hotărîrea
judecătorească, de a cere schimbarea modului de executare, de amînare sau
eşalonare a executării ei, de a prezenta titluri executorii spre urmărire şi de a
retrage titlurile executorii de la executare.
2. Se aprobă modelul procurii (anexa nr.1).
Preşedintele şedinţei

Galina MOSORIC

Contrasemnat:

Secretarul Consiliului raional
Specialist principal Serviciul juridic

nr. 3/18
or. Edineț, 18 august 2016

Ion SAMSON

Natalia TIMOTIN

Anexa nr.1
la decizia Consiliului raional Edineț
nr.3/18 din 18 august 2016

PROCURĂ
Prin prezenta se împuterniceşte în baza art.252 alin.(1) al Codului Civil,
deciziei consiliului raional Edineţ nr.3/18 din 18 august 2016, dna Natalia
TIMOTIN, specialist principal în Serviciul juridic al Aparatului preşedintelui
raionului Edineţ, să reprezinte interesele Consiliului raional Edineţ, cu sediul la
adresa or. Edineţ, str. Independenţei 33, în organele procuraturii, poliţiei, alte organe
de drept, cît şi autorităţi publice, fiind împuternicită cu toate drepturile prevăzute de
legislaţie, în toate instanţele de judecată ale Republicii Moldova, cu drept de a
participa pe cauze civile, administrative, economice şi altele în calitate de pîrît sau
reclamant, ca intervenient principal şi accesoriu, cu drepturile prevăzute în art.81 Cod
Procedură Civilă şi art.49 Cod de Executare, precum şi ca parte civilă, inclusiv şi
dreptul de a semna şi înainta cereri, inclusiv judecătoreşti (de apel, de recurs, de
revizuire, de eliberare a ordonanţei judecătoreşti) demersuri, plîngeri, interpelări şi de
a le depune în organele abilitate, de a strămuta pricina la o judecată arbitrară, de a
renunţa total sau parţial la pretenţiile din acţiune, de a modifica temeiul sau obiectul
acţiunii, de a recunoaşte acţiunea, de a încheia tranzacţii de împăcare, de a intenta
acţiuni reconvenţionale, de a ataca hotărîrea judecătorească, de a cere schimbarea
modului de executare, de amînare sau eşalonare a executării ei, de a prezenta titluri
executorii spre urmărire şi de a retrage titlurile executorii de la executare.
Procura este valabilă pe 12 luni din ziua eliberării.

Preşedintele şedinţei
Secretarul Consiliului raional

Galina MOSORIC
Ion SAMSON

