Proiect de decizie:7

DECIZIA

nr. din

iunie 2021
,,Cu privire la desemnarea reprezentan{ilor consiliului local in Instanfa de
Judecata" Raportor, dna Elena Barburas, secretarul consiliului local
Avizare: Comisia consultativa buget, economie, finanfe.
in temeiul afi.14(2),w din Legea privind Administratia Publicd Local6 rcA36
din28 decembrie 2006, in conformitate cu prevederile Legii nr.100 din
22.l2.20l7privind actelenormative, cu prevederile art.l03 (1) din Codul Civil al
Republicii Moldova, av6nd in vedere necesitatea reprezentarii drepturilor qi
intereselor Consiliului local Dub6sarii Vechi in instantele judecatoresti in legatura cu
examinarea cauzei intentatd in baza cererii de chemare in judecata de SRL
,,Agronovsem ", catre Primaria satului, avizvl comisiei de specialitate, Consilliul sStesc
Dubdsarii Vechi,
DECIDE :
1.Se desemneazd, dl.Andrei Briceac, avocat-coordonator al biroului de avocati ,,PBP"gi
dl.Dionis Pascari, avocat in calitate de reprezentan{i al Consiliuluilocal in instantele
judecatoreqti la examinarea cauzei intentata inbaza cererii dechemare in judecata de
SRL,,Agronovsem" catre Consiliul local gi Primaria satdlui, la dosarul admnistrativ nr.3-46
/21 SRL Agronovsem -contestarcaDeciziei consiliului sdtesc din 16.03.2016,(Anexi)
acordandu-i urmatoarele drepturi:
- sa faca cunostinta cu materialele cauzei;
- sa faca extrase qi copii din materialele cauzei;
- sa solicite recuzari;
- sa prezinte probe qi sa participe la cercetarea lor;
- sa puna intrebari la alti participanti la proces;
- sa formuleze cercri;
- sa reclame probe;
- sa dea instantei explicatii orale si in scris;
- sa expuna argumente;
- sa inainteze obiectii impotriva demersurilor;
- sa exercite toate drepturile din numele reprezentantului;
- sa renunte total sau partial la pretentiile din actiune;
- sa majoreze sau reduca cuantumul pretentiilor;
- sa modifice temeiul sau obiectul actiunii sau sa-l recunoas
- sa Incheie tranzactii;
- sa intenteze actiuni reconventionale;
- sa prezinte titlul executoriu spre urmarire;
- sa atace hotarareajudecatoreasca;
- sa atace actelejudiciare 5i sa exercitetoate drepturile procedurale
acordate de legislatia procedurals civila,
2.Se desemneazddna Elena Barburas, secretarul consiliului local qi dl.Vitalie Casian,
primar, cu dreptul de a semna contractul de asistentd juridicd qi mandatul.
3. Prezenta decizie intrd in vigoare la data adoptirii qi publicirii in Registrul de stat al
actelor locale, responsabil Elena Barburas

Preqedintele gedintei CL
Secretarul gedinlei CL

Noti informativE la proiectul de decizie:
,,Cu privire la desemnarea reprezentanfilor consiliului local in Instan
1. Denumirea autorului si, dupI caz) a participantilor Ia elaborarea proiectului

de Judecata"

Primdria s.Dubasarii Vechi , secretarul consiliului local Elena Barburas
2. Condifiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ gi finalit[{ile urmflrite

In temeiul art.l4(2),w din Legea privind Administratia Publicd Local6 nr.436 din 28 decembrie 2006,
in conformitate cu prevederile Legii nr.100 din 22.12.2017 privind actele normative, cu prevederile
art.103 (1) din Codul Civil al Republicii Moldova, avdnd in vedere necesitatea reprezentarii
drepturilor gi intereselor Consiliului local Dubdsarii Vechi in instantele judecatoresti in legatura cu
examinarea cauzei intentat6 in baza cererii de chemare in judecata de SRL ,,Agronovsem ",
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislafiei
na{ionale cu legislafia Uniunii Europene Nu este aplicabil
4. Principalele prevederi ale proiectului gi eviden{ierea elementelor noi

Principala prevedere a proiectului de deciziei este necesitatea reprezentarii drepturilor gi
intereselor Consiliului local Dubdsarii Vechi in instantele judecatoresti in legatura cu
examinarea cauzei intentatd in baza cererii de chemare in judecata de SRL
,,Agronovsem catre Consiliul local gi Primaria satului, la dosarul admnistrativ nr.3-46121 SRL
Agronovsem-contestarea Deciziei consiliului sStesc din 16.03.2016 , desemnarea avocatiilor
dl.Andrei Briceac, avocat-coordonator al biroului de avocali ,,PBP",gi dl.Denis Pascari in
calitate de reprezentanfi al Consiliuluilocal in instantele judecatoregti
5. Fundamentarea economico-financiarl implementarea proiectului de decizie prevede cheltuieli
suplimentare, sursele financiare adaugdtoare pentru achitarea servicilor care sunt prevAzute de la institutia
admnistralia prim6riei cod eco 222950

6. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare
Proiectul se incorporeazb in conformitate cu prevederilor actelor normative art.29 alin.3 al Legii nr.397 /2003 privind
finanfele publice locale, art. 14 alin.2lit. (n) al Leeii 43612006 privind administratia public6.
7. Avizarea gi consultarea publici a trroiectului
Conform art.32 alLegii nr.10012017 cu privire Ia actele normative in vigoare, proiectul de decizie a fost avizat de cdtre
primarul satului gi secretaraul consiliului local
In scopul respect6rii prevederilor Legii nr.23912008, proiectul de decizie cu actele de rigoare au fost plasate pe
pagina web a primiriei:wwwduhasaliivechi, cu inaintarea ulterioar6 pentru avizare la comisiile de specialitate ale
gg4q{iului local gi spre aprobare in cadrul qedintei consiliului local.
8. Constatirile expertizei anticoruptie
Expertiza nu a fost efectuatE. Nu sunt prezenfi factori de risc ce ar determina aparitia riscurilor de coruptie.
9. Constatflrile expertizei de compatibilitate Nu este aplicabil
10. Constatirile expertizei iuridice
Proiectul de decizie a fost elaborat conform prevederilor legislatiei in vigoare gi respectarea normelor de tehnicl
legislativE. Constat6rile expertizei juridice fi ind efectuate de cdtre
subdiviziunea de specialitate din cadrul APL in conformitate cu art. 37 alin (6) din Legea nr.l00/2017 Ei inaintat spre
avizare Comisiei consultative de specialitate a consiliului local.
11. Constatflrile altor expertize Nu este aplicabil

Proiectul de decizie se prezintd comisiilor consultative
pentru examinare qi aprobare in qedin!6.
De cdtre secretarul consiliului

local

de specialitate spre avizare qi

Elena Barburas

consiliului local

