
REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL 
LEOVA

PECnYEJIHKA MOJI/ţOBA

PAMOHHblH COBET 
JIEOBA

Proiect

DECIZIA nr. Lţ.Zif

din 13.05.2021 or. Leova

„Cu privire la completarea deciziei nr. 3.1
din 18.03.2021 „ Cu privire la desemnarea reprezentantului
Consiliului raional în instanţa de judecată” „

în temeiul art.43 alin. (2) al Legii „ privind administraţia publică locală” nr.436- 
XIV din 28.12.2006, art. 62, art.63 al Legii nr. 100 din 22.12.2017 „Cu privire la actele 
normative”, cererea dlui Cănăţui Oleg înregistrată cu nr. 227-02/4-6 din 09.04.2021, 
contractul de prestări servicii de asistenţă juridică nr. C357SB din 25.03.2021,Consiliul 
Raional Leova,

DECIDE:

1. Se completează decizia nr. 3.1 din 18.03.2021 ” Cu privire la desemnarea 
reprezentantului Consiliului raional în instanţa de judecată ” după cum urmează:

1.1. Se completează cu punctul 21 , care va avea următorul conţinut: ” Se 
împuterniceşte preşedintele raionului Leova, dl Nicolae Priţcan, de a asigura 
executarea prezentei decizii, în conformitate cu legislaţia în vigoare, inclusiv de a 
efectua tranzacţii financiare în temeiul contractului de prestări servicii de asistenţă 
juridică nr. C357SB din 25.03.2021”

1.2. Se completează cu punctul 22, care va avea următorul conţinut: ” Se pune în 
sarcina şefului Direcţiei Finanţe, dnei Maria Dubceac, să precaute surse financiare 
pentru achitarea serviciilor prestate.”

2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina preşedintelui 
raionului, domnul Nicolae Priţcan.

Preşedintele şedinţei 
Consiliului raional

Secretarul Consiliului raional Elena Copoţ

Elena
Прямоугольник
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ATTORNEYS AT LAW

mun. Chişinău, str. Mihai Eminescu 63, etaj 2; 22-26-18/0 69 97 52 88; pbpartenerii@ gmail.com; www.pbpartners.wordpress.com

C O N T R A C T
m .d î n  ţ ş

de prestări servicii de asistenţă juridică

2021

încheiat intre:

mun. Chişinău

1. Biroul Asociat de Avocaţi „Poalelungi, Briceac şi Partenerii” în persoana lui Ştefan BTJRLACA, 
Avocat, deţinător al licenţei nr. 2221 din 02.06.2011, având sediul în mun. Chişinău, str. Alba Iulia 
79/2, of. 21, denumit în continuare Avocat, pe de o parte
Şi
2. Consiliul raional Leova, cu sediul în Leova, strada Independenţei 5, în persoana Consilierului 
raional Oleg Canaţui, care acţionează în temeiul Procurii 3.1 din 18.03.2021, denumit în continuare 
Beneficiar,
pe de altă parte, în conformitate cu Legea RM cu privire la avocatură, nr. 1260/2002,

Au încheiat prezentul contract despre următoarele:

Art. 1. - Obiectul contractului:

1.1. Beneficiarul însărcinează, iar Avocatul, contra unei remuneraţii, în conformitate cu p.2.1. al 
prezentului contract, se obligă să acorde servicii de consultare şi reprezentare juridică în faţa 
Judecătoriei Cimişlia, pe cauzele civile privind contestarea Deciziilor Consiliului raional Leova 
emise în privinţa HAS AN Rodie a şi BRICEAG Aliona, ceea ce va include activităţi de studiere a 
materialelor cauzei, acumulare de probe, consultaţii verbale/scrise, întocmirea cererilor, demersurilor, 
referinţelor şi explicaţiilor relevante.
1.2. Serviciile de consultare şi reprezentare juridică vor fi oferite în vederea executării obiectului 
contractului, prevăzut la pct. 1.1. După necesitate, părţile vor negocia în mod separat acordarea 
asistenţei juridice pentru alte necesităţi.

Art. 2. -  Onorariul:

2.1. Beneficiarul se obligă să achite Avocatului un onorariu de participare după cum urmează:
a) pe cauza HASAN Rodica către Consiliul raional Leova -  5 000 (cinci mii) lei.
b) pe cauza BRICEAG Aliona către Consiliul raional Leova -  5 000 (cinci mii) lei.
De asemenea, pentru fiecare şedinţă de judecată, Beneficiarul v-a achita câte 200 (două sute) lei. 
Onorariile sus - menţionate, au fost stabilite în urma negocierilor dintre părţi şi au la bază 
Recomandarea Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova (anterior Baroul Avocaţilor din Republica 
Moldova), privind cuantumul onorariilor din 29 decembrie 2005.
2.2. Onorariul menţionat la pct. 2.1. al prezentului contract, urmează a fi achitat în termen de 5 (cinci) 
zile calendaristice de la data încheierii prezentului contract.

mailto:pbpartenerii@gmail.com
http://www.pbpartners.wordpress.com
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P  A  R  T  TSf K  R  S
BIROU DE AVOCAŢI

nŢun^h iş inău^ 63, etaj 2; 22-26-18/0 69 87 52 88: popartenerii -@gmail.com; wvAv.pbparT.ers.wordpress.com

C O N T R A C T
nr.

de prestări servicii de asistenţă juridică

2 > K a  a T  V e  2027 tmm. Chism,

încheiat intre:

1. Biroul Asociat de Avocaţi ..Poalelungi, Briceac şi Partenerii" în persoana lui Ştefan BURLACA. 
Avocat, deţinător al licenţei nr. 2221 din 02.06.2011. având sediul în mun. Chişinău, str. Alba Iulia 
79/2, of. 21, denumit în continuare Avocat, pe de o parte

Şi .
2. Consiliul raional Leova, cu sediul în Leova, strada Independenţei 5. denumii în continuare 
Beneficiar,
pe de altă parte, în conformitate cu Legea RM cu privire la avocatură, nr. 1260/2002,

Au încheiat prezentul contract despre următoarele:

Art. 1. - Obiectul contractului:

1.1. Beneficiarul însărcinează, iar Avocatul, contra unei remuneraţii, în conformitate cu p.2.1. al 
prezentului contract, se obligă să acorde servicii de consultare şi reprezentare juridică în faţa 
Judecătoriei Cimişlia, pe cauzele civile privind contestarea Deciziilor Consiliului raional Leova 
emise în privinţa H ASAN  Rodica şi BRICEAG Aliona, ceea ce va include activităţi de studiere a 
materialelor cauzei, acumulare de probe, consultaţii verbale/scrise, întocmirea cererilor, demersurilor, 
referinţelor şi explicaţiilor relevante.
1.2. Serviciile de consultare şi reprezentare juridică vor fi oferite în vederea executării obiectului 
contractului, prevăzut la pct. 1.1. După necesitate, părţile vor negocia în mod separat acordarea 
asistenţei juridice pentru alte necesităţi.

Art. 2. -  Onorariul:

2.1. Beneficiarul se obligă să achite Avocatului un onorariu de participare după cum urmează:
a) pe cauza HASAN Rodica către Consiliul raional Leova -  5 000 (cinci mii) iei.
b) pe cauza BRICEAG Aliona către Consiliul raional Leova -  5 000 (cinci mii) lei.
De asemenea, pentru fiecare şedinţă de judecată, Beneficiarul v-a achita câte 200 (două sute) lei. 
Onorariile sus - menţionate, au fost stabilite în urma negocierilor dintre părţi şi au la briză 
Recomandarea Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova (anterior Baroul Avocaţilor din Republica 
Moldova), privind cuantumul onorariilor din 29 decembrie 2005.
2.2. Onorariul menţionat la pct. 2.1. al prezentului contract, urmează a fi achitat în termen de 5 (cinci) 
zile calendaristice de la data încheierii prezentului contract.

1
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Art. 3. -  Cheltuieli:

3:1. Cheltuielile aferente activităţii sus-menţionate (transport, telefon, fax, poştă, consumabile, taxa 
de stat, taxe notariale etc.) vor fi suportate de către Beneficiar în mod separat.
3.2. In cazul în care este necesar de suportat cheltuieli suplimentare, acestea vor fi achitate direct de 
către Beneficiar, sau Beneficiarul le va compensa în cazul suportării lor de către Avocat.

Art. 4. - Clauze speciale:

4.1. Toate înţelegerile anterioare prezentului Contract, scrise sau verbale, pierd orice forţă juridică, 
odată cu semnarea prezentului Contract.
4.2. Prezentul contract este titlu executoriu cu privire la sumele datorate de către Beneficiar cu titlu 
de onorariu si cheltuieli aferente.
4.3. Raporturile dintre părţi nu pot fi dovedite decât cu prezentul contract.
4.4. Prezentul contract nu poate fi adus la cunoştinţă terţilor decât cu acordul expres al părţilor.
4.5. Beneficiarul atestă exactitatea si sinceritatea informaţiilor pe care le furnizează Avocatului şi îşi 
exprimă acordul ca demersurile făcute de Avocat să fie conform informaţiilor pe care le-a furnizat.
4.6. Beneficiarul îşi exprimă acordul pentru folosirea nelimitată de către Avocat a tuturor datelor cu 
caracter personal ce aparţin Beneficiarului.
4.7. Neplata onorariului în cuantumul şi termenele fixate la art. 2 a prezentului Contract, precum şi 
neachitarea cheltuielilor suportate potrivit art. 3, dau dreptul la rezilierea de plin drept a prezentului 
Contract, fără a fi necesară vre-o notificare în scris din partea Avocatului către Beneficiar.
4.8. Beneficiarul se obligă, în caz de necesitate, să perfecteze procuri pe numele Avocatului, precum 
şi să semneze alte documente necesare îndeplinirii de către Avocat a obligaţiilor contractuale sau 
legale.
4.9. Toate litigiile privitoare la naşterea, modificarea, stingerea, interpretarea şi executarea 
prezentului contract se vor soluţiona pe cale amiabilă, în caz de imposibilitate se va recurge ia 
instanţele de judecată.
4.10. în sensul prezentului contract, prin consultaţii se va înţelege — acordarea de consultaţii verbale 
şi scrise, întocmirea de acte procesuale (cereri, plângeri, referinţe etc.): prin reprezentare 

juridică -  reprezentarea de către Avocat a intereselor Beneficiarului în instanţele de judecată, 
organele de poliţie, urmărire penală şi procuratură.

Art. 5. - Locul si data încheierii. înregistrarea contractului:

încheiat în Republica Moldova, mun. Chişinău, astăzi la ? /5"~ V(-A.MTt(5 UO>\ f________ ,
în două exemplare, ambele având forţă juridică egală. _
înregistrat în registrul contractelor biroului sub numărul d  % ,6.

BENEFICIAR
Consiliul raional Leova
Sediul: Lşpva, strada Independenţei 5

Semnătura:

AVOCAT
Ştefan BURLACA 

B.A.A. “PB şi Partenerii” 
c/d: MD32ML000000002251603425 

BC ”Mo!dindcobank” SA 
Codul băncii MOLDMD2X303 

Filiala Alba Iulia 
Codul băncii MOLDMD2X303 

c/f 42662017
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