Ia proiectul

de

comunal Rdzeni in i

In conformitate cu
expirarea mandatul
comunal Rdzeni,

NOTA TXFORMATI VA
e cu privire la desernnarea reprezentanlilor Consiliului
nla de judecatd.

?66 Cod civil al Republicii Moldov a, in legdturd cu
cpnsilierilor care aL.r
au rvDL
fost LrsDvlrulitrLix
desemnald }ja
sd l.ellfezlnle
repr ezinte uonslllul
Consiliul
?rt,

3..92,

ca prin decizie sb se desemneze ca repr ezentanli ai
$3ces1
Consiliului comu
azent pentru a susline proceseel civile in instanlele cle
judecatd pe margi
ntereselor legale in letigiile privind Iegalitatea deciziilor
adoptate qi in cele ci
zultd din rapoartele cu alte autoritdli publice.
In baza art. 75 alin
81 alin. 1 cod procedurd civild al Republicii Moldova,
imputernicirea de
ttare in judecatd acordd reprezentanlilor dreptul de a
exercita in numele
ntatului toate actele procedurale, cu exceplia dreptului
de a semna cererea
a o depune in judecatd, de a recurge la arbitraj pentru
solulionarea litigiul
: a renunla totar sau parfial la pretenliile din ac{iune, de a
majora sau reduce
umul acestor preten{ii, de a modifica temeiul sau obiectul
acliunii, de a o
gte, de a recurge la mediere, de a incheia Vanzaclii, cle a
intenta acliune reco
{ionald, de a transmite imputerniciri unei alte persoane, de
a ataca hotdrirea i
ascd, de a-i schimba modul de executare, de a amina
sau egalona ex
ei, de a prezerfia un titlu executoriu spre urmdrire, de a
primi bunuri sau ban
temeiul hotdririi judecdtoreqti.
Proiectul de decizie
)pune spre avizare comisiei consultative de specialitate qi
aprobate in cadrul
i Consiliului comunal
2. Conformitatea
tului cu actele normative qi legislative in vigoare
Proiectul de decizie
td prevederile actelor normative qi regislative actuale
$i
este elaborat ?n vede
implementirii Legi i nr. 239 din 13. 1 1 .2008 privind
transparenla in proc
decizional si
qi Legii
gii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la

actele

normative.
3. Principalele prev eri, evidenfierea elementelor noi
Legile care reglemen
domeniul vizat:
Legea nr.436-XVI di 28 decembrie 2006 privind administralia
publicd local6,
Cod civil al Republic Moldova art.362,366.
Cod procedurb civild
publicii Moldova art.75 alin.2. Bl alin. I
4. Fundamentarea
mico-financiari in cazul in care realizarea noilor
reglementdri necesi
eltuieli financiare qi de alti naturi.
Aprobarea proiectului
de decizie nu necesitd surse financiare suplimentare.
Implementarea proiec
i de decizie cu privire la constituirea comisiei de concurs
pentru ocuparea fu
de secretar al consiliului comunal Rdzeni impune
constituirea comisiei
ncurs in conformitate cu legislalia in vigoare. Astfel, se
constatd, cd impleme
pro i e ctul u i v a r e aliza finalitatea pr ev dzutd".
5. Modul de incorpo
a actului in cadrul normativ

'l

Proiectul de decizie
decembrie 2006 pri

Moldova art.362,3
Cod procedurb civil
6,Avizarea qi consu
In scopul respectdrii
in procesul decizr
nonnatrve, anunlul
anunlul cu privire la
explicaliile de rig
Proiectul de decizie
se propune Consiliu
6. Constatirile ex
Categoria actului
art.46 din Legea nr.
art.10 lit.(c) din Leg
Guvernului qi ale alt

T.Impactul proiec
Proiectul va avea un
Totodatd prin proiec
reprezentantilor cons

Primarul comunei
Jurist
al Primdriei com.

st elaborat

in conformitate cu Legea nr.436-xvl din 2g
administralia publi cd rocard, coJ civil al
Repubricii

Republicii Moldova art.75 alin.2, gl alin.
1
publici a proiectului
v-ederii Legii nr.239 din 13.1 1.200g privind
transparenla
i Legii nr. 100 din22.12.2017 cu privire
la actele
elabordrii proieciului deciziei precum qi
sultdri publice inclusiv qi proiectur de decizie
cu toate
fost plasate pe paginu,".b a primdriei comun"i
nar."i.
>zintd
intd comisiilor de speci
speciali
aritatepentru avizare qi se
munal pentru examinare qi
adootare ?n
si adoptare
sedinti
in qedin!6.

:f: ltill*.:
i juridice

este Decizia

consiliurui comunal, aeea ae corespunde
in28.12.2006 cu privire la administralia publici locar6,
.317 din 18.07.2003 privind actele normative ale
oritdli ale administrafiei publice centrale pi rocale.
tct semnificativ in respectarea legislaliei in vigoare.
urmdreqte satisfacerea interesului pu6lic prin-intermediul
ui comunal Rdzeni
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Munteanu Serghei

