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ÎNCHEIERE 
N r J 76-1145/14 

08.10.2014 

- ^ 

mun.Chişinău 

Executorul judecătoresc Grigore Stoian examinînd cererea expedi atom lui/creditorului privind 
intentarea procedurii de executare a documentului executoriu nr.3c/a-15 14/13 -41-3-1534-20022013 din 
2jL02.20J34.emis de_Juc^cătoria^sectJ<]şpani^cu^dwreJa şuspenajirea e^ecutârii_dec]zieirComisiei^de 
avizare a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală nr.1/57 din 12.01.2012 privind avizarea 
Asociaţiei Naţionale pentru Protecţia Creaţiei, pînă la rămînerea definitivă a hotarîrii pe cauza dată, 

A stabilit: 
La data de 08.10.2014 a fost prezentat spre executare documentul executoriu nr. Зс'а-1514/13 -

41-3-1534-20022013 din 21.02.2013 emis de Judecătoria sect.Rîşcani cu privire la suspendarea executării 
deciziei Comisiei de avizare a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală nr.1/57 din 12.01.2012 
privind avizarea Asociaţiei Naţionale pentru Protecţia Creaţiei, pînă la rămînerea definitivă a hotarîrii pe 
cauza dată. 

Documentul executoriu prezentat corespunde cerinţelor art. 11, 14, 15 ale Codului de Executare 
al RM. precum şi altor cerinţe stabilite. 
Totodată conform legislaţiei în vigoare deciziile emise de Agenţiei de Stat pentru Proprietatea 
Intelectuală sunt publicate în Monitorul Oficial şi respectiv informaţia sau decizia de suspendare a 
deciziei nr.1/57 din 12.01.2012 privind avizarea Asociaţiei Naţionale pentru Protecţia Creaţiei 
urmează la fel să fie publicată în Monitorul Oficial, 
în temeiul art.27. 60, 62 al.l, 40 al. 1 Cod de executare al RM, 

Dispun: 
I. A primi pentru executare, documentul executoriu nr. 3c/a-1514/l3 -41-3-1534-20022013 din 

21.02.2013 emis de Judecătoria sect.Rîşcani cu privire la suspendarea executării deciziei 
Comisiei de avizare a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală nr.1/57 din 12.0Ï .2012 
privind avizarea Asociaţiei Naţionale pentru Protecţia Creaţiei şi a intenta procedura de executare. 

2. A obliga Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală să emisă decizie de susuendarea 
deciziei nr.1/57 din 12.01.2012 privind avizarea Asociaţiei Naţionale pentru Protecţia Creaţiei cu 

—— publjcarga acesteia în Monitorul Oficial. 
3. A înştiinţa AgenţiëTTc^Sïât~pentrïïTго~ргШа1е1РШе Icctïïa 1 Я?&i=prevc~deri 1 c~~fjocamèinu 1 cii 

executoriu urmează a fi executate imediat. 
4. A aduce la cunoştinţă creditorului urmăritor că este obligat să achite cheltuielile de executare în 

termen de 3 zile din momentul recepţionării prezentei. 
5. In caz de neexecutarc a cerinţelor executorului judecătoresc, persoanele vinovate pentru 

neexecutarea prezentei pot fi sancţionate în conformitate cu prevederile Codului de Executare al 
R.Moldova, totodată se va încasa taxe şi spezele rezultate din nccxecutarc înjLcmenul stabilit în 
al.2 a prezentei 

6. încheierea este executorie din momentul pronunţării şi poate fi atacaţă^cu recurs în Judecătoria 
Centru în t c r m ^ l ^ S t o l e . 

Execut Grigore Stoian 
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http://2jL02.20J34.emis


MINISTERUL JUSTIŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA 
Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti 

Biroul Executorului Judecătoresc 
Grigorc Stoîan 

Orele de primire 9-11™. orele de lucru 90Г>-18°° 
MD-2068 .mim. Chişinău, str. M. Costin 7. bir. 614 

Tel/fax 43-81-46 mob.068888069 gngore@mail.ni 

c/special 2224511903/MDL ВС"Victoriabanh"SA fii nr. И У1СВМП2ХШ, СЫфиш, c/J. 43226015 

14 Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuala 
m.Chişinău, str. Andrei Doga nr. 24, bloc I 

n 
copia 

Oficiul Republican al Drepturilor de Autor 
m.Chişinău. str.Bănulescu Bodoni, 45 et.3 bir.310-312 

Prin prezenta. Vă expediem pentru cunoşlinţă şi executare borderoul cheltuielilor de 
executare şi încheierea privind intentarea procedurii de executare. 

Anexă borderoul. încheiere de intentare a procedurii de executare 

Executor judecătoresc ГЖлм Grigore Stoian 

mailto:gngore@mail.ni

