
Republica Moldova

PPRREEȘȘEEDDIINNTTEELLEE  RREEPPUUBBLLIICCIIII  MMOOLLDDOOVVAA

DDEECCRREETT Nr. 304
din 08-10-1996

ccuu  pprriivviirree  llaa  nnuummiirreeaa  îînn  ffuunnccţţiiaa  ddee  jjuuddeeccăăttoorr

Publicat : 24-10-1996 în Monitorul Oficial Nr. 69 art. 675

            În temeiul articolului 116 alineatele (2) şi ( 4) din Constituţia Republicii Moldova, articolului 7
alineatul (1) şi articolului 11 alineatul (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,

            Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă :

            Art. 1.- Se numesc în funcţia de judecător pe un termen de cinci ani:

            BALAN Gheorghe     - judecător al judecătoriei sectorului Botanica, municipiul Chişinău

            BAURCIULU Afanasii         - judecător al judecătoriei raionale Taraclia

            BlRNAZ Ghenadie     - judecător al judecătoriei sectorului Botanica, municipiul Chisinău

            BOT Ion          - judecător al judecătoriei sectorului Ciocana, municipiul Chisinău

            BOUBĂTRlN Tamara – judecător al judecătoriei raionale Rîşcani

            CHISTOL Djeta         judecător al judecătoriei sectorului Centru, municipiul Chisinău

            COBZAC Elena         - judecător al judecătoriei sectorului Rîşcani, municipiul Chisinău

            DUMITRAN lgnat     - judecător al judecătorie raionale şi orăşeneşti Cahul

            EFROS Valeriu           - judecător al judecătoriei sectorului Centru, municipiul Chişinau

            FOTESCU Mihai        - judecător al judecătoriei sectorului Botanica, municipiul Chişinău

            FILINCOVA Svetlana           - judecător al judecătoriei sectorului Botanica, municipiul
                                                                Chişinău

            GANDRABUR lgor               judecător al judecătoriei raionale Rezina

            GANEA Lilian                       - judecător al judecătoriei raionale Anenii Noi

            GUZUN Vasile                       - judecător al judecătoriei municipiului Bălţi
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            LÎSÎI Ghenadii           - judecător al judecătoriei sectorului Botanica, municipiul Chişinău

            MîRZENCO Dumitru             - judecător al judecătoriei raionale Străşeni

            MURUZIUC Angela              - judecător al judecătoriei municipiului Bălţi

            NEGRUŢA Vasile                  - judecător al judecătoriei raionale şi orăşeneşti Orhei

            POLIVENCO Galina             - judecător al judecătoriei municipiului Bălţi

            ROTARU Victor                    - judecător al judecătoriei raionale Cantemir

            SOFICIUC Marcel                 - judecător al judecătoriei raionale şi orăşeneşti Soroca

            Art. 2. – Prezul Decret intră în vigoare la data semnării

PREŞEDINTELE

            REPUBLICII MOLDOVA Mircea SNEGUR

            Chişinău  8 octombrie 1996.

            Nr. 304.
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