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Oficiul Republican al Drepturilor de Autor 

m Chişinău str.Bănulcscu Bodont, 45 el 3 bir.310-312 

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

Anexă borderoul. încheiere de intentare a procedurii de executare 

Executor judecătoresc Grigore Stoiaa 
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Executorul judecătoresc Grigore Stoian examinînd cererea expediatorului/creditorului privind 
intentarea procedurii de executare a documentului executoriu iu 3-1958/14 din 20.11.2014 emis de 
Judecătoria sect.Rîşcani cu privire la suspendarea activităţii ASDAC în partea ce ţine de colectarea 
rcmuniraţici pentru drepturile de autor şi conexe pînă la soluţionarea cauzei în fond eu obligarea AGEPI 
să îndeplinească toate măsurile necesarea întru aplicarea prezentei măsuri de asigurare. 

A stabilit. 
La data de 01.12.2014 a fost prezentat spre executare documentul executoriu nr 3-1958/14 din 

20.11.2014 emis de Judecătoria sect.Rîşcani cu privire la suspendai ea activităţii ASDAC în partea ce ţme 
de colectarea rcmuniraţici pentru drepturile de autor şi conexe pînă la soluţionarea cau/ci în fond cu 
obligarea AGHP1 să îndeplinească toate măsurile necesarea întru aplicarea prezentei măsuri de asigurare. 

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 Slal pentru 1 roprietatea 
Intelectuală sunt publicate în Monitorul Oficial şi respectiv informaţia sau decizia de suspendare a 
activităţii ASDAC în partea ce ţine de colectarea remunirapei pentru drepturile de autor ş) conexe 
urmea/ă 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: 
1 A primi pentru executare, documentul executoriu nr. 3-1958/14 din 20.11.2014 emis de 

" Judecătoria sect.Rîşcani cu privire la suspendarea activităţii ASDAC m partea ce ţme de 
colectarea renumiraţiei pentru drepturile de autor şi conexe pînă la soluţionarea cauze, m fond cu 
obligarea АСПР1 să îndeplinească toate măsurile necesarea intru apl.carca prezente, masuri de 
asigurare şi a intenta procedura de executare. ant.n,Uro-A ч 

- A obliga Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală să emila decizie de suspendarea a 
*" L f f l MDAC în partea ce ţine de colectarea remunirapei pentru drepturile de autor ş, conexe 

en nublicarea acesteia în Monitorul Oficial. 
A înştiinţa Agenţiei de Stat pentru Propr.ct.tea Intelectuala că prevedenle documentulu, 
executoriu urmează a li executate imeuiai, . 
ATduccTa cunoî.ir.,8 creditorului urmantor ca cstcobl.gat sâ ach,,e chclUuehle de executare ,n 
termen de 3 zile clin momentul recepţionăm prezentei. 
în caz de ncexecu.arc a eerin,elor executorului judecătoresc V Ţ Ţ ^ ™ ^ ^ ™ 
„eexecutarea prezentei pot fi sancţionate în conformitate cu prevederile Сodulu.. de Lxecutare al 
R № l d t a , totodată ьс\а încasa taxe >i spezele rezultate din ncexecu.arc ,n temenul s.ab.l,. m 
al 2 a prezentei ,, . 
încheierea este executorie din momentul pronunţări, şi poate t. a t a ^ ^ 
Centru în termen de 10 zile. 
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