
 
 

 

 

PROIECT 
 

D E C I Z I E 
  

 

Nr._______                                                                               din_______ 2023 
 
Cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului  
Raional Cahul în organele de urmărire penală  
și în instanțele judiciare ale Republicii Moldova 
 

În temeiul art. 43 alin. (1) lit. (m) din Legea privind administraţia publică 
locală nr.436/2006, art. 79, 80 din Codul de procedură penală al Republicii 
Moldova nr.122/2003, avizului Comisiei consultative de specialitate administrație 
publică, respectarea drepturilor și libertăților omului, relații interetnice,  Consiliul 
Raional Cahul 

DECIDE: 
1. Se desemnează Eduard OLARU, șef Serviciu, Lilia RAILEANU, specialist 

principal, Serviciul juridic și resurse umane din cadrul Aparatului 
preşedintelui raionului Cahul, conform art. 79, 80 din Codul de procedură 
penală al Republicii Moldova, să reprezinte Consiliul Raional Cahul în 
organele de urmărire penală și în instanțele judiciare ale Republicii 
Moldova, cu excepția expunerii în privința acțiunii civile. 

2. Se împuterniceşte preşedintele raionului Cahul să semneze procura eliberată 
în numele Consiliului Raional Cahul cu termenul de valabilitate de 1 (unu) 
an (modelul procurii se anexează). 

3. Reprezentanții sunt obligați să informeze Consiliul Raional Cahul şi 
preşedintele raionului despre mersul examinării cauzelor. 

4. Secretarul Consiliului Raional Cahul va asigura aducerea prezentei decizii la 
cunoştinţa persoanelor interesate. 

 

Preşedintele şedinţei  
Consiliului Raional Cahul                                 
                                                             

      Contrasemnează: 
          Secretarul  
Consiliului Raional Cahul                                  Cornelia PREPELIȚĂ 

 
Elaborat și avizat pentru legalitate: L.Raileanu șef interimar, Serviciul juridic și resurse umane 
Coordonat: N. Dunas, Președintele raionului  
Avizat: C. Prepeliță, secretarul Consiliului Raional  
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Anexa nr.1 
                                                                                         la Decizia Consiliului Raional Cahul                                                                             

nr.________ din _______2023 

 
 

 
PROCURĂ 

 
 

Prin prezenta, Consiliul Raional Cahul împuterniceşte pe dl Eduard 
OLARU, a.n. XXXX,  cod personal XXXXXXXXXXXXXX, domiciliu XXXX 
XXXXXXX, funcția șef Serviciul juridic și resurse umane din cadrul Aparatului 
președintelui raionului Cahul,  să reprezinte interesele  Consiliului Raional Cahul 
în organele de urmărire penală,  în instanțele judiciare ale Republicii Moldova, 
conform  art.  79, 80 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova, cu 
excepția expunerii în privința acțiunii civile. 

Procura este eliberată pe un termen de 1 (unu) an.   
 
 
  Preşedintele   
raionului Cahul                                                           Nicolae DUNAS 
 
 
 

Anexa nr.2 
                                                                                         la Decizia Consiliului Raional Cahul 

                                                                                             nr.______ din _________2023 
 
 
                                                     PROCURĂ 
 
 

Prin prezenta, Consiliul Raional Cahul împuterniceşte pe dna Lilia 
RAILEANU,  a.n. XXXX,  cod personal XXXXXXXXXX, domiciliu 
XXXXXXXXXXX, funcția specialist principal, Serviciul juridic și resurse umane 
din cadrul Aparatului președintelui raionului Cahul,  să reprezinte interesele  
Consiliului Raional Cahul în organele de urmărire penală,  în instanțele judiciare 
ale Republicii Moldova, conform  art.  79, 80 din Codul de Procedură Penală al 
Republicii Moldova, cu excepția expunerii în privința acțiunii civile. 

Procura este eliberată pe un termen de 1 (unu) an.   
 
  Preşedintele                        
raionului Cahul                                                        Nicolae DUNAS 
 
 
 



 
 

 
NOTA INFORMATIVĂ 

„Cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului  
Raional Cahul în organele de urmărire penală  

și în instanțele judiciare ale Republicii Moldova” 
 

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 
Proiectul deciziei este elaborat de către Serviciul juridic și resurse umane în 
temeiul art. 43 alin. (1) lit. (m) din Legea privind administraţia publică locală 
nr.436/2006, art. 79, 80 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova 
nr.122/2003. 
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile 
urmărite  
Prezentul proiect de decizie prevede desemnarea reprezentanților Consiliului 
Raional Cahul să reprezinte Consiliul Raional Cahul în organele de urmărire 
penală și în instanțele judiciare ale Republicii Moldova, cu excepția expunerii în 
privința acțiunii civile. 
3. Fundamentarea economico-financiară 
Surse financiare pentru implementarea prezentului proiect de decizie nu sunt 
necesare. 
4. Avizarea și consultarea publică a proiectului 
În conformitate cu art. 32 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, 
proiectul deciziei „Cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului Raional 
Cahul în organele de urmărire penală și în instanțele judiciare ale Republicii 
Moldova”, a fost coordonat cu  președintele raionului, avizat de secretarul 
Consiliului Raional. În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind 
transparența în procesul decizional, proiectul deciziei este plasat pe pagina web 
oficială a Consiliului Raional www.cahul.md la directoriul Transparenţa 
decizională, secţiunea Proiecte de decizie. 
 
 
Lilia  Raileanu, 
Șef interimar al Serviciului juridic și resurse umane                                          
 
 

      
 


