
 

 

H O T Ă R Î R E 

cu privire la demersul domnului Mihail Macar, preşedintele JudecătorieiHînceşti,  

referitor la desemnarea judecătorului Vitalie Cotorobai pentru exercitarea atribuţiilor 

judecătorului de instrucţie 
 

21 ianuarie 2014         mun. Chişinău  

nr. 63/2 
 

Examinînd chestiunea cu privire la demersul domnului Mihail Macar, preşedintele 

Judecătoriei Hînceşti, referitor la desemnarea judecătorului Vitalie Cotorobai pentru 

exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie, audiind informaţia domnului Teodor 

Cârnaţ, Consiliul Superior al Magistraturii  
 

C O N S T A T Ă: 
 

La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit demersul preşedintelui 

JudecătorieiHînceşti, Mihail Macar, referitor la desemnarea unuijudecătorpentru exercitarea 

atribuţiilor judecătorului de instrucţie al instanţei.  

Reieşind din prevederile art. 16
1
alin. (1) lit. e) din Legea privind organizarea 

judecătorească, în redacţia Legii nr. 153 din 05.07.2012, preşedintele instanţei judecătoreşti 

propune Consiliului Superior al Magistraturii numirea unuia sau a mai multor judecători 

dintre judecătorii instanţei în calitate de judecător de instrucţie.  

În scopul realizării prevederilor legale, preşedintele Judecătoriei Hînceştipropune 

desemnarea judecătorului Vitalie Cotorobaipentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de 

instrucţieal instanţei peperioada 01. 01. 2014 - 31. 12. 2014. 

În urma celor relatate, reieşind din necesitatea asigurării bunei activităţi a instanţei, 

precum şi în scopul realizării prevederilor legale, Consiliul Superior al Magistraturii 

consideră necesar de a admite demersul preşedintelui Judecătoriei Hînceşti, MihailMacar. 

În baza celor expuse, Consiliul Superior al Magistraturii conform prevederilor art. 4, 

17 şi 24 din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

1. A admite demersul preşedintelui, JudecătorieiHînceşti, Mihail Macarreferitor la 

desemnarea unui judecător pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie. 

2. A desemnajudecătorul Judecătoriei Hînceşti, Vitalie Cotorobai,pentru exercitarea 

atribuţiilor judecătorului de instrucţie al instanţei,pentru perioada 01. 01. 2014 - 31. 12. 2014. 

3. Copia prezentei hotărîrise remite pentru informare Judecătoriei Hînceştişi se publică 

pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii.  
 

Preşedinte interimar al  

Consiliului Superior al Magistraturii     Dumitru Visternicean 


