
Dosarul nr. 3-1101/2017

H O T Ă R Î R E

În numele Legii

(dispozitiv)  

 

27 februarie 2018                                                                     mun.
Chişinău

Judecătoria Chişinău (sediul Centru)

Instanţa compusă din:

Preşedintele şedinţei, judecătorul       -  Rodica Berdilo

Grefieri                                              - Mariana Cociorvei

Examinând, în sediul instanței, în şedinţă publică, pricina civilă la cererea
de chemare în judecată înaintată de Isai Sîrcu  către Casa Națională de
Asigurări Sociale privind :

- recunoașterea ca fiind ilegală a deciziei Casei Naționale de Asigurări
Sociale nr. S-1115/17 din 20 iulie 2017; 

- repunerea în dreptul lezat și obligarea la recalcularea pensiei pentru
vechime în muncă  și achitarea pensiei pentru vechime în muncă, reieșind din
salariul mediu lunar achitat xxx, cu recalcularea acesteia, în cazul majorării
generale  a  salariului  procurorului  în  exercițiu,  ținându-se  cont  de  funcția
deținută la data ieșirii la pensie. Recalcularea de efectuat de fiecare dată din
data de 1 a lunii în care a fost și va fi efectuată majorarea salariului xxx în
exercițiu;

- achitarea diferenţei din mărimea reală a pensiei pentru anii 2013-2014.

În  conformitate  cu  prevederile  art.  25  din  Legea  contenciosului
administrativ a Republicii Moldova din 10.02.2000,  art. 236-241, 277-278 din
Codul de procedură civilă al Republicii Moldova, instanța de judecată,

h o t ă r ă ş t e :

Se admite cererea de chemare în judecată înaintată de Isai Sîrcu către



Casa Națională de Asigurări Sociale privind :

- recunoașterea ca fiind ilegală a deciziei Casei Naționale de Asigurări
Sociale nr. S-1115/17 din 20 iulie 2017; 

- repunerea în dreptul lezat și obligarea la recalcularea pensiei pentru
vechime în muncă  și achitarea pensiei pentru vechime în muncă, reieșind din
salariul mediu lunar achitat xxx, cu recalcularea acesteia, în cazul majorării
generale a salariului xxx în exercițiu, ținându-se cont de funcția deținută la
data ieșirii la pensie. Recalcularea de efectuat de fiecare dată din data de 1 a
lunii în care a fost și va fi efectuată majorarea salariului xxx în exercițiu;

- achitarea diferenţei din mărimea reală a pensiei pentru anii 2013-2014.

Se anulează decizia Casei Națională de Asigurări Sociale nr. S-1115/17 din
20 iulie 2017.

Se repune Isai Sîrcu  în dreptul lezat de recalculare a pensiei  pentru
vechime în muncă în dependență de majorarea generală a salariului xxx în
exercițiu, ținându-se cont de funcția deținută și data ieșirii la pensie.

Se obligă Casa Națională de Asigurări Sociale să recalculeze pensia pentru
vechime în muncă  și sa achite pensia pentru vechime în muncă lui Isai Sîrcu,
reieșind din salariul mediu lunar achitat xxx, cu recalcularea acesteia, în cazul
majorării generale a salariului xxx, ținându-se cont de funcția deținută la data
ieșirii la pensie. Recalcularea de efectuat de fiecare dată din data de 1 a lunii
în care a fost și va fi efectuată majorarea salariului xxx.

Se obligă Casa Națională de Asigurări  Sociale să achite lui  Sîrcu Isai
diferenţa din mărimea reală a pensiei pentru anii 2013-2014.

Hotărârea poate fi atacată cu apel în Curtea de Apel Chişinău în termen de
30  zile  de  la  data  pronunţării  dispozitivului  hotărârii,  prin  intermediul
Judecătoriei  Chişinău  (sediul  Centru).

 

 

Preşedintele şedinţei, judecător                                             Rodica
Berdilo
 

 



 

 


