
H O T Ă R Î R E 

a Comisiei pentru selectarea solicitanţilor înscrişi în lista angajaţilor în sistemul 

judiciar care necesită îmbunătăţirea condiţiilor de trai 

 

cu privire la categoriile de persoane care pot pretinde la alocarea spaţiului locativ 

în baza contractelor de societate civilă Nr.1 şi  Nr.2 din 30 iulie 2013 

 

16 august 2013                                                                                     mun. Chişinău 

nr. 02 

 

Examinînd chestiunea cu privire la stabilirea categoriilor de persoane care pot 

pretinde la alocarea spaţiului locativ în baza contractelor de societate civilă Nr.1 şi 

Nr.2 din 30 iunie 2013, încheiate între Consiliul Superior al Magistraturii şi 

„Basconslux” SRL, Comisia pentru selectarea solicitanţilor înscrişi în lista 

angajaţilor în sistemul judiciar care necesită îmbunătăţirea condiţiilor de trai  

 

C O N S T A T Ă: 

 

La data de 30 iulie 2013 între Consiliului Superior al Magistraturii şi 

„Basconslux” SRL au fost încheiate 2 contracte de societate civilă Nr.1 şi Nr.2, din 

care rezultă că vor fi construite două blocuri locative în mun. Chişinau pe str. 

Vasile Alecsandri şi str. Ceucari. Deoarece terenurile unde vor fi construite 

blocurile aparţin cu drept de folosinţă Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul 

Superior al Magistraturii este beneficiar a unei cote de 40% din spaţiile locuibile 

din complexele locative edificate, care vor fi repartizate angajaţilor din sistemul 

judiciar la un preţ redus comparativ preţului de piaţă.   

Pentru a beneficia de un astfel de apartament, Comisia pentru selectarea 

solicitanţilor înscrişi în lista angajaţilor în sistemul judiciar care necesită 

îmbunătăţirea condiţiilor de trai a identificat: categoriile de persoane care pot 

pretinde la alocarea spaţiului locativ în baza contractelor de societate civilă Nr. 1 şi 

Nr. 2 din 30 iulie 2013, actele necesare pentru a fi inclus în lista pretendenţilor la 

spaţiu locativ, termenul de depunere a actelor. 

Totodată  Comisia a stabilit că cererile depuse anterior nu vor servi drept 

temei pentru includerea în lista pretendenţilor la spaţiul locativ. 

Astfel,  Comisia pentru selectarea solicitanţilor înscrişi în lista angajaţilor în 

sistemul judiciar care necesită îmbunătăţirea condiţiilor de trai, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

1. Categoriile de persoane care pot pretinde la alocarea spaţiului locativ în 

baza contractelor de societate civilă Nr.1 şi Nr.2 din 30 iulie 2013 sunt 

următoarele: 

 Judecătorii instanţelor judecătoreşti din mun. Chişinău, care nu dispun 

  de spaţiu locativ în raza mun. Chişinău. 



 Judecătorii care domiciliază în mun. Chişinău, însă activează în alte 

instanţe din ţară. 

 Angajaţii instanţelor judecătoreşti şi angajaţii Consiliului Superior al 

Magistraturii, care nu dispun de spaţiu locativ în raza mun. Chişinău 

şi la data depunerii cererii au un stagiu în sistemul judiciar nu mai 

mic de 6 luni. 

2. Actele necesare pentru a fi inclus în lista pretendenţilor la spaţiu locativ 

sunt următoarele: 

 Cererea (în care se vor indica numărul de odăi pretinse) 

 Copia de pe buletinul de identitate 

 Certificatul despre componenţa familiei 

 Certificatul de la Oficiul Cadastral Teritorial, privind lipsa spaţiului 

locativ 

 Copia carnetului de muncă, certificat de Secţia Resurse umane  

 Certificat de la locul de muncă, care confirmă că la moment activaţi în 

cadrul instituţiei şi din ce perioadă. 

Termenul de depunere a actelor este pînă la 20.09.2013.  

Actele se depun personal la Secretarul comisiei doamna Dorina Lambarschi 

bir. 106A, tel.022 22-30-79.  

Cererile depuse anterior nu vor servi drept temei pentru includerea în lista 

pretendenţilor la spaţiul locativ. 

         3. Hotărîrea se publică  pe pagina  web a Consiliului Superior al Magistraturii 

şi se expediază în adresa instanţelor judecătoreşti. 

 

 

Preşedintele Comisiei                                                                          Dina Rotarciuc 

                                                                                     
 


