
    Republica Moldova                               Республика Молдова  

             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ 14/33 

от 27.09.2022 г. 

Перевод 

 

О назначении представителей 

Совета муниципия Бэлць в  

судебных инстанциях  

 

На основании ст. 14 части (2) п. w) Закона  о местном публичном управлении № 436-ХVI 

от 28.12.2006 г., ст. 81 Гражданско-процессуального кодекса № 225-ХV от 30.05.2003 г., 

принимая во внимание необходимость представления Совета муниципия Бэлць в судебных 

инстанциях для разрешения споров о законности принятых решений и споров, возникающих 

из отношений с другими органами публичной власти, - 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 

1. Назначить представителями Совета муниципия Бэлць в судебных инстанциях работников 

Юридического управлении Примэрии муниципия Бэлць. 

2. Утвердить доверенности, подтверждающие полномочия на представление Совета 

муниципия Бэлць в судебных инстанциях, предоставленные следующим лицам: 

Виталие Балан – начальник Юридического управления, согласно приложению № 1; 

Олег Ляху – заместитель начальника Юридического управления, согласно 

приложению № 2; 

Ярославна Самотугина – главный специалист Юридического управления, согласно 

приложению № 3; 

Лина Андриеш – главный специалист Юридического управления, согласно 

приложению № 4; 

Ана Гылкэ – главный специалист Юридического управления, согласно приложению 

№ 5; 

Роман Тышкевич – главный специалист Юридического управления, согласно 

приложению № 6. 

3. Настоящее решение может быть оспорено в суде Бэлць (местонахождение Центр, ул. 

Хотинская, 43) в 30-дневный срок со дня сообщения, согласно положениям 

Административного кодекса Республики Молдова № 116/2018. 

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на специализированную 

консультативную комиссию по праву и дисциплине. 

 

 

Председательствующий на XIV          Николай Корниец 

очередном заседании Совета 

муниципия Бэлць              

 

 

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета 

муниципия Бэлць                                        Ирина Сердюк 



 

Приложение № 1 

к решению Совета мун. Бэлць 

№ 14/33 от 27.09.2022 г. 

 

 

 

 

 

P R O C U R Ă 
 

 

Prin prezenta se atestă împuternicirea de reprezentare a Consiliului municipal 

Bălţi în instanţele judecătoreşti, acordată șefului Direcţiei juridice a Primăriei 

municipiului Bălţi dlui Vitalie Balan cu drept de a exercita în numele Consiliului 

municipal Bălţi toate actele procedurale prevăzute de art. 81 din Codul de procedură 

civilă nr. 225-XV din 30 mai 2003, inclusiv de a semna cererea şi de a o depune în 

judecată, de a recurge la arbitraj pentru soluţionarea litigiului, de a majora cuantumul 

pretenţiilor, de a modifica temeiul acţiunii, de a intenta acţiune reconvenţională, de 

a ataca hotărârea judecătorească, de a prezenta un titlu executoriu spre urmărire. 

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

 

 

 

Reprezentant             _____________  Vitalie Balan 

 

 Adeverită: 

Reprezentat 

Consiliul municipal Bălţi  

în persoana preşedintelui  

şedinţei a XIV ordinară a  

Consiluilui municipal Bălţi  

din 27.09.2022                       _____________  Nicolai Cornieț 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение № 2 



к решению Совета мун. Бэлць 

№ 14/33 от 27.09.2022 г. 

 

 

 

 

 

P R O C U R Ă 
 

 

Prin prezenta se atestă împuternicirea de reprezentare a Consiliului municipal 

Bălţi în instanţele judecătoreşti, acordată șefului adjunct al Direcţiei juridice a 

Primăriei municipiului Bălţi dlui Oleg Leahu cu drept de a exercita în numele 

Consiliului municipal Bălţi toate actele procedurale prevăzute de art. 81 din Codul 

de procedură civilă nr. 225-XV din 30 mai 2003, inclusiv de a semna cererea şi de a 

o depune în judecată, de a recurge la arbitraj pentru soluţionarea litigiului, de a 

majora cuantumul pretenţiilor, de a modifica temeiul acţiunii, de a intenta acţiune 

reconvenţională, de a ataca hotărârea judecătorească, de a prezenta un titlu 

executoriu spre urmărire. 

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

 

 

 

Reprezentant              _____________  Oleg Leahu 

 

 Adeverită: 

Reprezentat 

Consiliul municipal Bălţi  

în persoana preşedintelui  

şedinţei a XIV ordinară a  

Consiluilui municipal Bălţi  

din 27.09.2022                      _____________  Nicolai Cornieț 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 3 



к решению Совета мун. Бэлць 

№ 14/33 от 27.09.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

P R O C U R Ă 
 

 

Prin prezenta se atestă împuternicirea de reprezentare a Consiliului municipal 

Bălţi în instanţele judecătoreşti, acordată specialistului principal al Direcţiei juridice 

a Primăriei municipiului Bălţi dnei Iaroslavna Samotughina cu drept de a exercita 

în numele Consiliului municipal Bălţi toate actele procedurale prevăzute de art. 81 

din Codul de procedură civilă nr. 225-XV din 30 mai 2003, inclusiv de a semna 

cererea şi de a o depune în judecată, de a recurge la arbitraj pentru soluţionarea 

litigiului, de a majora cuantumul pretenţiilor, de a modifica temeiul acţiunii, de a 

intenta acţiune reconvenţională, de a ataca hotărârea judecătorească, de a prezenta 

un titlu executoriu spre urmărire. 

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

 

 

 

Reprezentant              _____________  Iaroslavna Samotughina 

 

 Adeverită: 

Reprezentat 

Consiliul municipal Bălţi  

în persoana preşedintelui  

şedinţei a XIV ordinară a  

Consiluilui municipal Bălţi  

din 27.09.2022                          _____________  Nicolai Cornieț 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 4 



к решению Совета мун. Бэлць 

№ 14/33 от 27.09.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

P R O C U R Ă 
 

 

Prin prezenta se atestă împuternicirea de reprezentare a Consiliului municipal 

Bălţi în instanţele judecătoreşti, acordată specialistului principal al Direcţiei juridice 

a Primăriei municipiului Bălţi dnei Lina Andrieș cu drept de a exercita în numele 

Consiliului municipal Bălţi toate actele procedurale prevăzute de art. 81 din Codul 

de procedură civilă nr. 225-XV din 30 mai 2003, inclusiv de a semna cererea şi de a 

o depune în judecată, de a recurge la arbitraj pentru soluţionarea litigiului, de a 

majora cuantumul pretenţiilor, de a modifica temeiul acţiunii, de a intenta acţiune 

reconvenţională, de a ataca hotărârea judecătorească, de a prezenta un titlu 

executoriu spre urmărire. 

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

 

 

 

Reprezentant       _____________  Lina Andrieș 

 

 Adeverită: 

Reprezentat 

Consiliul municipal Bălţi  

în persoana preşedintelui  

şedinţei a XIV ordinară a  

Consiluilui municipal Bălţi  

din 27.09.2022                    _____________  Nicolai Cornieț 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 5 



к решению Совета мун. Бэлць 

№ 14/33 от 27.09.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

P R O C U R Ă 
 

 

Prin prezenta se atestă împuternicirea de reprezentare a Consiliului municipal 

Bălţi în instanţele judecătoreşti, acordată specialistului principal al Direcţiei juridice 

a Primăriei municipiului Bălţi dnei Ana Gîlcă cu drept de a exercita în numele 

Consiliului municipal Bălţi toate actele procedurale prevăzute de art. 81 din Codul 

de procedură civilă nr. 225-XV din 30 mai 2003, inclusiv de a semna cererea şi de a 

o depune în judecată, de a recurge la arbitraj pentru soluţionarea litigiului, de a 

majora cuantumul pretenţiilor, de a modifica temeiul acţiunii, de a intenta acţiune 

reconvenţională, de a ataca hotărârea judecătorească, de a prezenta un titlu 

executoriu spre urmărire. 

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

 

 

 

Reprezentant       _____________  Ana Gîlcă 

 

 Adeverită: 

Reprezentat 

Consiliul municipal Bălţi  

în persoana preşedintelui  

şedinţei a XIV ordinară a  

Consiluilui municipal Bălţi  

din 27.09.2022                    _____________  Nicolai Cornieț 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 6 



к решению Совета мун. Бэлць 

№ 14/33 от 27.09.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

P R O C U R Ă 
 

 

Prin prezenta se atestă împuternicirea de reprezentare a Consiliului municipal 

Bălţi în instanţele judecătoreşti, acordată specialistului principal al Direcţiei juridice 

a Primăriei municipiului Bălţi dlui Roman Tîșchevici cu drept de a exercita în 

numele Consiliului municipal Bălţi toate actele procedurale prevăzute de art. 81 din 

Codul de procedură civilă nr. 225-XV din 30 mai 2003, inclusiv de a semna cererea 

şi de a o depune în judecată, de a recurge la arbitraj pentru soluţionarea litigiului, de 

a majora cuantumul pretenţiilor, de a modifica temeiul acţiunii, de a intenta acţiune 

reconvenţională, de a ataca hotărârea judecătorească, de a prezenta un titlu 

executoriu spre urmărire. 

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

 

 

 

Reprezentant       _____________  Roman Tîșchevici 

 

 Adeverită: 

Reprezentat 

Consiliul municipal Bălţi  

în persoana preşedintelui  

şedinţei a XIV ordinară a  

Consiluilui municipal Bălţi  

din 27.09.2022                    _____________  Nicolai Cornieț 
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