
 
 

HOTĂRÎRE 

cu privire la desemnarea membrilor Grupului de lucru pentru identificarea 

companiei de construcții care va fi contractată pentru edificarea blocurilor locative 

pentru angajații sistemului judecătoresc și aprecierea necesității îmbunătățirii 

condițiilor locative pentru selectarea angajaților sistemului judecătoresc care vor 

beneficia de apartamente la un preț preferențial 

 

02 mai 2017                                                                                          mun. Chişinău 

nr. 314/15 

 

Examinînd chestiunea cu privire la desemnarea membrilor Grupului de lucru 

pentru identificarea companiei de construcții care va fi contractată pentru 

edificarea blocurilor locative pentru angajații sistemului judecătoresc și aprecierea 

necesității îmbunătățirii condițiilor locative pentru selectarea angajaților sistemului 

judecătoresc care vor beneficia de apartamente la un preț preferențial, luînd act de 

informaţia membrului CSM, Victor Micu, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii, 

C O N S T A T Ă:  

În vederea îmbunătățirii condițiilor de trai ale angajaților sistemului 

judecătoresc, Consiliul Superior al Magistraturii a solicitat Consiliului municipal 

Chișinău alocarea unui teren în scopul construirii unor blocuri locative. 

Prin decizia nr. 11/53 din 23 decembrie 2014 ”Cu privire la darea în arendă 

a unui lot de pămînt din bd. Mircea cel Bătrîn”, Consiliului Superior al 

Magistraturii, i s-a dat în arendă, pe o perioadă de trei ani, lotul de pămînt cu 

suprafața de 0,7785 ha, situat pe bd. Mircea cel Bătrîn, pentru proiectarea și 

construirea unor blocuri locative, cu condiția construirii rețelelor tehnico-edilitare, 

inclusiv drumurile de acces.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

În scopul asigurării transparenţei şi obiectivităţii procesului de identificare a 

companiei de construcții care va fi contractată pentru edificarea unor blocuri 

locative pentru angajații sistemului judecătoresc și aprecierea necesității 

îmbunătățirii condițiilor locative pentru selectarea angajaților sistemului 

judecătoresc care vor beneficia de apartamente la un preț preferențial, Plenul 

Consiliului consideră necesar de a crea un grup de lucru din reprezentanţi ai 

Consiliului Superior al Magistraturii şi ai instanțelor judecătorești. 

Astfel, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în conformitate cu 

prevederile art. 4, 24 şi 25 din Legea cu privire la Consiliul Superior al 

Magistraturii, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

1. Se constituie Grupul de lucru pentru identificarea companiei de construcții 

care va fi contractată pentru edificarea blocurilor locative pentru angajații 

sistemului judecătoresc și aprecierea necesității îmbunătățirii condițiilor locative 

pentru selectarea angajaților sistemului judecătoresc care vor beneficia de 

apartamente la un preț preferențial în următoarea componență:  

- Victor MICU, președintele Consiliului Superior al Magistraturii; 

- Dorel MUSTEAȚĂ, membru al Consiliului Superior al Magistraturii; 

- Petru MORARU, judecător al Curții Supreme de Justiție; 



 
 

- Valeriu EFROS, judecător al Curții de Apel Chișinău; 

- Dumitru GHERASIM, președinte al Judecătoriei Bălți; 

- Ludmila BUNĂCALE, șef direcție, Direcția justiție și organizare, 

Secretariatul Consiliului Superior al Magistraturii – secretar al Grupului de lucru, 

fără drept de vot. 

2. Prezenta hotărîre poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiţie, de orice 

persoană interesată, în termen de 15 zile de la data comunicării, doar în partea ce se 

referă la procedura de emitere/adoptare. 

3. Copia prezentei hotărîri se publică pe pagina web a Consiliului Superior al 

Magistraturii.  

 

Preşedintele ședinței Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii                                               Victor MICU 


