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H O T Ă R Î R E
În numele Legii

                                                       dispozitiv
29 decembrie 2021 or. Criuleni
Judecătoria Criuleni, sediul Criuleni
în componenţă:
Preşedintele şedinţei, judecătorul Sergiu Caraman
Grefier Inga Istrati
   cu participarea la examinarea cauzei pe fond a reprezentantului reclamantului *****, 
avocatul Nicolae Fomov împuternicit în baza mandatului nr.1518265 din 18.01.2021, iar 
la faza pledoariilor nu s-a prezentat, însă a solicitat examinarea cauzei în continuare în 
lipsa lui și fără participarea reprezentantului reclamantului Oficiul teritoriul Chișinău al 
Cancelariei de Stat, care fiind legal înștiințat despre data, ora și locul judecării cauzei 
respective, nu s-a prezentat și nu a comunicat motivul neprezenței sale, însă a solicitat 
examinarea cauzei în lipsa sa și fără participarea reclamantului ***** și a 
reprezentantului pîrîtului Consiliul raional *****, care fiind legal înștiințați despre data, 
ora și locul judecării cauzei respective, nu s-au prezentat și nu au comunicat motivul 
neprezenței lor, și nu au solicitat examinarea cauzei în lipsa lor,  
   examinând în şedinţă publică conexitatea de cauze de contencios administrativ la 
cererea de chemare în judecată a lui ***** împotriva Consiliului raional ***** privind 
anularea actului administrativ individual defavorabil și cererea de chemare în judecată a 
Oficiului teritoriul Chișinău al Cancelariei de Stat împotriva Consiliului raional ***** 
privind anularea actului administrativ individual, 

în conformitate cu prevederile art.art.224 alin.(1) lit.a), 231 alin.(1), 232 alin.(1) Cod 
administrativ, instanţa de judecată,- 

h o t ă r ă ş t e :
Se admite cererea de chemare în judecată a Oficiului teritoriul Chișinău al 

Cancelariei de Stat împotriva Consiliului raional ***** privind anularea actului 
administrativ individual;

Se admite parțial cererea de chemare în judecată a lui ***** împotriva Consiliului 
raional ***** privind anularea actului administrativ individual defavorabil.

Se anulează în tot Decizia nr.1/6 din 11.01.2021 a Consiliului raional ***** „cu 
privire la suspendarea din funcția de Președinte de raion a domnului *****”, ca fiind act 
administrativ individual defavorabil, ilegal, prin care reclamantul ***** este vătămat în 
drepturile sale, în rest acțiunea reclamantului ***** împotriva Consiliului raional ***** 
se respinge ca fiind neîntemeiată;

Hotărârea poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Chișinău în termen de 30 zile 
din momentul pronunţării dispozitivului, prin intermediul Judecătoriei Criuleni, sediul 
Criuleni.

 



Președintele ședinței 
judecătorul                                                                           Sergiu Caraman


