REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL NISPORENI

DECIZIE nr. 9/10

din 24 decembrie 2019

or. Nisporeni

„Cu privire la desemnarea împuternicirilor
atribuite preşedintelui raionului”
În conformitate cu prevederile art. 43, 52, 53 a Legii „privind administraţia
publică locală, art. 45 din Codul administrativ al Republicii Moldova, Consiliul
raional,
Decide:
1. Se împuterniceşte preşedintele raionului Vasile Mărcuță cu dreptul de a
semna cererea şi a o depune în judecată în litigiile privind legalitatea
deciziilor adoptate de Consiliul raional şi în cele ce rezultă din raporturile cu
alte autorităţi publice, de a strămuta pricina la o altă judecată, de a renunţa
total sau parţial la pretenţiile din acţiune, de a modifica temeiul sau obiectul
acţiunii, de a recunoaşte, de a încheia tranzacţii, de a intenta o acţiune
reconvenţională, de a atăca hotărîrea /încheerea/, decizia judecătorească
inclusiv pe cauzele, unde Consiliul participă ca parte în proces sau
intervenient accesoriu.
2. Împuternicirile desemnate întră în vigoare la momentul adoptării deciziei şi
sunt valabile pînă la finele mandatului preşedintelui Vasile Mărcuță sau pînă
la anularea lor.
3. Controlul executării prezentei decizii se atribuie secretarului Consiliului
raional.
Preşedintele şedinţei
Consiliului raional

Simion Stici

Secretar interimar al
Consiliului raional

Sergiu Zmeu

Proiectul deciziei date a fost elaborat la propunerea Președintelui raionului Vasile
Mărcuță și întocmit de secretarul interimar al Consiliului raional, Sergiu Zmeu,
persoana ce înaintează problema vizată.
_________________

Aviz
asupra proiectului de decizie ,,Cu privire desemnarea împuternicirilor atribuite
președintelui raionului”
Serviciul juridic a examinat proiectul de decizie propus spre examinare în ședința
Consiliului raional pentru data de 24 decembrie curent.
Proiectul dat are caracter public, obligatoriu, general și impersonal, cu efect
juridic ce permite integrarea organică în cadrul normativ în vigoare.
Proiectul deciziei date este corelat cu prevederile actelor normative de nivel
superior și de același nivel cu care se află în conexiune.
Proiectul deciziei date nu depășește atribuțiile Consiliului raional,
corespunde principiilor activității de elaborare și categoriei actelor administrației
publice locale de nivelul doi.
Avînd în vedere cele expuse supra, Serviciul juridic susține conceptual
proiectul deciziei înaintat.

Serviciul juridic

Sergiu Zmeu

