
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL           СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2018 

 

Proiect 

 

Cu privire la desemnarea dnei Olga Savciuc,  

auditor intern al Serviciului audit intern al primăriei  

municipiului Bălţi în calitate de reprezentant al  

Consiliului municipal Bălţi în proces penal şi 

proces contravenţional 

 

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. w) din Legea RM privind administraţia publică locală nr. 

436-ХVI din 28.12.2006, art. 80 din Codul de procedură penală RM nr. 122 din 14.03.2003, art. 

387 al  Codului contravenţional RM nr. 218 din 24.10.2008, având în vedere necesitatea 

desemnării reprezentantului Consiliului municipal Bălţi în proces penal şi proces 

contravenţional, - 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se desemnează în calitate de reprezentant al Consiliului municipal Bălţi în proces penal şi 

proces contravenţional dna Olga Savciuc, auditor intern al Serviciului audit intern al 

primăriei municipiului Bălţi. 

2. Se aprobă procura ce atestă împuternicirile dnei Olga Savciuc să reprezinte interesele 

Consiliului municipal Bălţi în proces penal şi proces contravenţional (se anexează). 

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina сomisiei consultative de 

specialitate pentru drept şi disciplină. 

 

 

 

 

 

Preşedintele şedinţei a XI 

ordinară a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi          Irina Serdiuc 

  



       Aprobată  

prin decizia Consiliului municipal Bălţi  

nr. _____din _________ 

 

 

 

 

 

P R O C U R Ă 
 

Prin prezenta, se atestă împuternicirea de reprezentare a Consiliului municipal Bălţi în 

proces penal şi contravenţional, acordată auditorului intern al Serviciului audit intern al primăriei 

municipiului Bălţi dnei Olga Savciuc, cu drept de a exercita în numele Consiliului municipal 

Bălţi toate actele procedurale prevăzute de art. 80 din Codul de procedură penală nr. 122 din 14 

martie 2003, art. 387 Cod Contravenţional nr. 218 din 24.10.2008, inclusiv de a semna cererea şi 

a o depune în judecată, organului de urmărire penală şi organului de constatare a contravenţiilor; 

să retragă cererea despre săvîrşirea infracţiunii sau contravenţiei împotriva persoanei 

reprezentate; să încheie tranzacţii de împăcare cu bănuitul, învinuitul, inculpatul; să renunţe la 

acţiunea intentată de către persoana reprezentată; să primească bunurile care îi revin persoanei 

reprezentate în baza hotărîrii judecătoreşti; să primească despăgubirea pentru prejudiciul cauzat 

de acţiunile nelegitime ale organului de urmărire penală sau ale instanţei; să fie informat de către 

organul de urmărire penală despre hotărîrile adoptate referitor la persoana reprezentată, să 

primească, la cerere, copiile de pe aceste hotărîri; să conteste hotărîrea judecătorească, actele 

organului de urmărire penală şi agentului constatator, în limitele competenţei. 

 

Prezenta procură este valabilă timp de 1 (un) an din momentul emiterii. 

 

 

 

Reprezentant         _____________ Olga Savciuc 

 

Adeverită: 

 

Reprezentat  

 

Consiliul municipal Bălţi  

în persoana preşedintelui şedinţei a XI 

ordinare a Consiliului municipal Bălţi  

din ____________      _____________   

 

  



 


