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H O T Ă R Î R E
în numele Legii
(DISPOZITIV)

06 august 2021        or.Criuleni

Judecătoria Criuleni, sediul central
Instanţa în următoarea componenţă:
Preşedintele şedinţei, judecătorul Alexandru Motricală
Grefieri Grigore Gheorghiţa, Marina Ursul, Natalia Cerlat, 

Cristina Sclifos, Aliona Muntean şi Cristina Sclifos
Cu participarea reclamanţilor Oleg Ogor şi Roman Onica, reprezentanţilor 
reclamanţilor, avocaţilor Alexandru Popa, împuternicit prin mandatul seria MA 
nr.1277840 din 14.01.2021 şi Cristina Iachimov, împuternicită prin mandatul seria 
MA nr.1277742 din 15.12.2020, în lipsa reprezentantului pîrîtului Consiliului 
raional Criuleni, citat legal, examinînd în şedinţă de judecată publică, în procedura 
contenciosului administrativ, acţiunile înaintată de Oleg Ogor şi Roman Onica 
împotriva Consiliului raional Criuleni, cu privire la contestarea actului 
administrativ - deciziei Consiliului raional Criuleni nr.6.2 din 27 noiembrie 2020, 
restabilirea în funcţie şi încasarea salariului pentru perioada absenţei forţate de la 
serviciu, 

în conformitate cu prevederile art.art.224 alin.(1) lit.a), 231 alin.(1), 232 
alin.(1) Cod administrativ, art.art.330 alin.(1) lit.b), 356 din Codul muncii, art.256 
Cod de procedură civilă, instanţa de judecată,

HOTĂRĂŞTE:
Se admit integral acţiunile înaintate de Oleg Ogor şi Roman Onica împotriva 

Consiliului raional Criuleni, cu privire la contestarea actului administrativ - 
deciziei Consiliului raional Criuleni nr.6.2 din 27 noiembrie 2020, restabilirea în 
funcţie şi încasarea salariului pentru perioada absenţei forţate de la serviciu. 

Se anulează ca fiind ilegală decizia Consiliul raional Criuleni nr.6.2 din 27 
noiembrie 2020 „Cu privire la acordarea votului de neîncredere pentru 
vicepreşedinţii raionului Criuleni”.

Se restabileşte Oleg Ogor în funcţia de vicepreşedinte al raionului Criuleni, 
începînd cu data de 27 noiembrie 2020.

Se obligă Consiliul raional Criuleni să-i calculeze şi să-i achite lui Oleg 
Ogor salariul pentru absenţa forţată de la muncă începînd cu 27 noiembrie 2020 şi 



pînă la restabilirea lui efectivă în funcţie, din care urmează a fi calculate şi reţinute 
impozitele şi plăţile obligatorii la buget.

Se restabileşte Roman Onica în funcţia de vicepreşedinte al raionului 
Criuleni, începînd cu data de 27 noiembrie 2020.

Se obligă Consiliul raional Criuleni să-i calculeze şi să-i achite lui Roman 
Onica salariul pentru absenţa forţată de la muncă începînd cu 27 noiembrie 2020 şi 
pînă la restabilirea lui efectivă în funcţie, din care urmează a fi calculate şi reţinute 
impozitele şi plăţile obligatorii la buget.

Hotărîrea în partea reintegrării în serviciu şi încasării salariului urmează a fi 
executată imediat.

Hotărîrea 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 hotărîrii.

Preşedintele şedinţei, 
Judecătorul       Alexandru Motricală


