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D I S P O Z I Ţ I A  
nr. 12

cu privire la activitatea Judecătoriei Ciniişlia 
în legătură cu desfăşurarea alegerilor locale anticipate

01 noiembrie 2021 or.Cimişlia

Prin Hotărîrile Comisiei Electorale Centrale nr. 5026/2021, 5198/2021, 5224/2021, 
5243/2021, 5258/2021 cu privire la stabilirea pentru daat de 21 noiembrie a alegerilor 
locale pentru funcţia de Primar al comuncei l lârtop. raionul Cimişlia, comunei Cneazevca, 
raionul Leova,

în conformitate cu prevederile art. art. 72 şi 73 din Codul electoral al RM, 
prin Dispoziţia Preşedintelui interimar al Consiliului Superior al Magistraturii nr. 

151 din 26 octombrie 2021 cu privire la activitatea unor instanţe judecătoreşti în zilele de 
20-21 noiembrie 2021, în legătură cu desfăşurarea alegerilor locale la 21 noiembrie 2021, 

în temeiul prevederilor art. 168 alin. (1) din Codul de procedură civilă, art. 158 alin. 
1) din Codul muncii, art. art. 16' lit. q), 45 alin. (1) ale Legii nr. 514-XI1I din 06.07.1995 
privind organizarea judecătorească,

D I S P U N :

1. Zilele de odihnă de 20 -  21 noiembrie, se declară zile lucrătoare, pentru 
vicepreşedinte, judecătorul şi completul de judecată specializat în materia 
contenciosului administrativ, precum şi a persoanelor desemnate, responsabile de 
înregistrarea şi asigurarea repartizării aleatorii a cauzelor, cu un program de 
activitate între orele 08.00-17.00. cu repaus de muncă între orele 12.00-13.00. 
pentru ziua de 20 noiembrie şi. un program special de muncă stabilit între orele 
07.00-21.00. cu repaus de muncă între orele 12.00-13.00 pentru ziua de 21 
noiembrie.

2. Contestaţiile în materia electorală depuse în cadrul Judecătoriei Cimişlia, în zilele 
de odihnă -  declarate lucrătoare, se vor repartiza judecătorilor specializaţi în materia 
de contencios în mod aliatoriu prin intermediul Programului Integrat de Gestionare 
a Dosarelor.

3. Zilele de odihnă de 20-21 noiembrie 2021, declarate lucrătoare, vor fi retribuite în 
condiţiile prevederilor art. 158 Codul muncii al RM, iar evidenţa angajaţilor atraşi 
la muncă se pune în sarcina Şefului de secretariat.

4. Programul de activitate pentru zilele de odihnă -  declarate zile lucrătoare, se va 
publica pe panoul informativ al Judecătoriei Cimişlia la sediul Central şi sediul 
Leova.



5.

6.
7.

Dispoziţia se aduce la cunoştinţă contra semnătură Şefului secretariatului 
Judecătoriei Cimişlia. Specialistului principal al serviciului resurse umane, şi se 
publică pe pagina vveb a Judecătoriei Cimişlia.

Executarea prezentei dispoziţii se pune în sarcina Vicepreşedintelui Judecătoriei 
Cimişlia si Şefului secretariatului Judecătoriei Cimişlia.

Controlul executării intelui Judecătoriei Cimişlia.

Vicep 
Judecătoriei Sofia ARAMĂ


