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H O T Ă R Â R E

În numele Legii

/dispozitiv/

 

05 iunie 2018                                                                               or. Criuleni

 

Judecătoria Criuleni, sediul Central

Instanţa de contencios administrativ în componenţa:

Președintelui de şedință, judecătorului:        Romina Țurcan

Grefierilor:                                                   Elena Vechiu; Oxana Comerzan

Cu participarea:

Reprezentanţilor reclamanţilor, avocaţilor:   Iurie Găină; Constantin Goncear

Reclamanţilor

Intervenientului accesoriu:                           Vasile Bîtca

În lipsa:

Reprezentantului  pârâtei  -  Primăria  comunei  Pașcani,  r.  Criuleni,  şi  a  intervenientului
accesoriu Popușoi Mihail, citaţi legal despre locul, data şi ora şedinței de judecată,

 

examinând în sediul  instanţei,  în şedinţă de judecată publică,  pricina civilă la cererea de
chemare  în  judecată  înaintată  de  Macarenco  Ivan  Vasili  și  Macarenco  Elena  Vasili  împotriva
Primăriei comunei Paşcani, r. Criuleni cu privirea la obligarea executării pct. 3 al Deciziei nr. 03/01
din 30.05.2016 şi pct. 6 al Deciziei nr. 05/10 din 06.11.2016 în partea ce ţine de instalarea barei la
intersecţia str. Renaşterii cu str. 27 August 1989 la înălţimea de 2,20 m, asigurarea accesului la bară
şi demolarea barei instalate ilegal de cet. Popușoi Vasile,-

 

În conformitate cu prevederile art. art. 25 alin. (1) lit. b), 27, 30 din Legea contenciosului
administrativ nr. 793 din 10.02.2000, art. 29 alin.(1), lit. a) al Legii nr.436 din 28.12.2006 privind
administrația publică locală, art. art. 94, 96, 238-241, 277-278 din Codul de procedură civilă, instanț
a de contencios administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Se admite acţiunea.

Se obligă Primăria comunei Paşcani, r. Criuleni să execute pct. 3 al Deciziei nr. 03/01 din
30.05.2016 şi pct. 6 al Deciziei nr. 05/10 din 06.11.2016 în partea ce ţine de instalarea barei la
intersecţia str. Renaşterii cu str. 27 August 1989 la înălţimea de 2,20 m, cu asigurarea accesului la



această bară.

Se pune în seama Primăriei comunei Paşcani, r. Criuleni obligaţia să înlăture impedimentele
abuzive din partea lui  Popuşoi  Mihail  create prin montarea barei  cu abateri  de la  prevederile
Deciziei nr. 03/01 din 30.05.2016 şi Deciziei nr. 05/10 din 06.11.2016, cu demolarea barei instalată
cu derogări.

 

Se încasează din contul  Primăriei  comunei Paşcani,  r.  Criuleni  în beneficiul  reclamanţilor
Macarenco Ivan Vasili şi Macarenco Elena Vasili, cheltuielile judiciare compuse din plata taxei de
stat, asistenţă juridică şi cheltuieli de transport în sumă totală de 3 407,02 lei (trei mii patru sute
şapte lei, 02 bani)

Hotărârea poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Chişinău, prin intermediul Judecătoriei
Criuleni, sediul Central, în termen de 30 zile de la pronunţarea dispozitivului hotărârii.

 

Preşedintele şedinţei,

judecătorul                                 /semnătura/                       Romina Ţurcan

 

Copia justă

Confirmă judecătorul                                                             Romina Ţurcan

 

 


