
H O T Ă R Î R E 

cu privire la demersul președintelui interimar al Judecătoriei Chișinău, Vitalie Stratan, 

referitor la transferul judecătorului Ala Malîi de la sediul Centru la sediul Ciocana  

 

20 februarie 2018                                                mun. Chişinău                                                                                                

nr. 104/6 

 

   Examinînd chestiunea cu privire la demersul președintelui interimar al 

Judecătoriei Chișinău, Vitalie Stratan, referitor la transferul judecătorului Ala Malîi de 

la sediul Centru la sediul Ciocana, luînd act de informația Președintelui CSM, Victor 

Micu, Consiliul Superior al Magistraturii, 
 

C O N S T A T Ă: 
 

La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit demersul președintelui 

interimar al Judecătoriei Chișinău, Vitalie Stratan, referitor la transferul judecătorului 

Ala Malîi de la sediul Centru la sediul Ciocana al Judecătoriei Chișinău. 

Consiliul reține că, prin Hotărârea CSM nr. 36/1 din 18 ianuarie 2018 s-a 

dispus specializarea judecătorilor în materie de insolvabilitate și lichidare în instanțele 

de fond și curțile de apel. 

Totodată, prin Hotărârea Plenului CSM nr. 53/3 din 23 ianuarie 2018 s-a dispus 

transferul judecătorilor specializați în materie de insolvabilitate și lichidare la sediul 

Centru al Judecătoriei Chișinău. 

La data de 24 ianuarie 2016, judecătorul Ala Malîi specializată în materie de 

insolvabilitate și lichidare, a depus o cerere, prin care a solicitat să fie exclusă din lista  

judecătorilor specializați în materie de insolvabilitate și lichidare, refuzând astfel și 

transferul la sediul Centru al Judecătoriei Chișinău. 

Totodată, prin Hotărârea Plenului CSM nr. 77/5 din 13 februarie 2018 s-a 

dispus repartizarea judecătorilor Mariana Fondos-Frațman, Petru Păun și Dan Sîrbu la 

sediul Centru al Judecătoriei Chișinău. 

În aceste circumstanțe judecătorul Mariana Fondos-Frațman și-a exprimat 

consimțământul de a fi specializată în materie de insolvabilitate și lichidare. 

          Examinând materialele prezentate, luând în considerare motivele indicate și în 

scopul asigurării activității eficiente a Judecătoriei Chișinău, Plenul Consiliului 

Superior al Magistraturii consideră oportună acceptarea demersului președintelui 

interimar al Judecătoriei Chișinău, Vitalie Stratan, referitor la transferul judecătorului 

Ala Malîi de la sediul Centru la sediul Ciocana. 



           Reieșind din cele expuse, Plenul Consiliul Superior al Magistraturii, potrivit 

prevederilor art. 4, 17 şi 24 și 25 din Legea cu privire la Consiliul Superior al 

Magistraturii,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

1. Se admite demersul președintelui interimar al Judecătoriei Chișinău, Vitalie 

Stratan, referitor la transferul judecătorului Ala Malîi de la sediul Centru la sediul 

Ciocana. 

2. Se transferă judecătorul Ala Malîi de la sediul Centru la sediul Ciocana al 

Judecătoriei Chișinău. 

3. Prezenta Hotărâre poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție de orice 

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

referă la procedura de emitere/adoptare. 

4. Copia prezentei Hotărâri se expediază spre informare instanțelor 

judecătorești vizate şi se publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii 

(www.csm.md).  

Preşedintele ședinței Plenului Consiliului           

Superior al Magistraturii                                                                      Victor MICU 

 

 

 

 

 

 

 


