
 

H O T Ă R Î R E 

cu privire la dispunerea interimatului funcției de președinte al Judecătoriei Soroca 

 

24 iulie 2018                                                                                                        mun. Chişinău 

nr. 366/18 

 

Examinând chestiunea cu privire la dispunerea interimatului funcției de președinte al 

Judecătoriei Soroca, luând act de informația membrului CSM, Victor Micu, Plenul 

Consiliului Superior al Magistraturii 

 

C O N S T A T Ă: 

La 16 iulie 2018, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 779-VIII, domnul 

Marcel Soficiuc a fost eliberat din funcţia de judecător şi preşedinte al Judecătoriei Soroca, în 

baza cererii de demisie. 

Conform prevederilor art.4 alin.(1) lit.e) din Legea nr.947-XIII din 19 iulie 1996 cu 

privire la Consiliul Superior al Magistraturii, „Consiliul Superior al Magistraturii dispune 

interimatul funcției de președinte sau de vicepreședinte al judecătoriei sau al Curții de Apel 

sau al Curții Supreme de Justiție, în cazul vacanței funcției sau suspendării din funcție a 

acestora, pînă la completarea funcției vacante în modul stabilit de lege sau anularea 

suspendării”. 

Analizând circumstanțele create, Consiliul Superior al Magistraturii în vederea 

asigurării bunei funcționări a instanței judecătorești conchide desemnarea vicepreședintelui 

Judecătoriei Soroca, Vadim Belous, pentru exercitarea interimatului funcției de președinte al 

instanței, până la completarea funcției în modul stabilit de lege. 

Astfel, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, călăuzindu-se de prevederile art. 4 

alin. (1) lit. e), art. 17 art. 24 și 25 din Legea 947-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la 

Consiliul Superior al Magistraturii, 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

1. Se desemnează vicepreședintele Judecătoriei Soroca, Vadim Belous, pentru 

exercitarea interimatului funcției de președinte al instanței, până la completarea funcției în 

modul stabilit de lege. 

2. Hotărârea poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție de orice persoană 

interesată în termen de 15 zile din data comunicării. 

3. Copia prezentei Hotărâri se expediază spre informare Judecătoriei Soroca şi se 

publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii (www.csm.md). 

 

Președintele ședinței Plenului      

Consiliului Superior al Magistraturii                                                        Victor MICU 

http://www.csm.md/

