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DISPOZITIE
Nr.26
mun.Chiqiniu

03 iulie 2020

privind modiJicarea dispozi(iei nr.56 din 30 decembrie 2019
de constituire a completelor de iudecatd
in cadrul Cur(ii de Apel Chi,qindu pentru onul 2020
avind in vedere c6, completul de judecatd cu nr.4 din cadrul Colegiului penal, care
examineazd cauze zilnic, este unul incomplet ca unnare a demisiei judec[torului Melinteanu
Iurie, iar prin decretul Preqedintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, cu nr.1639-VI[ din 30
iunie 2020, publicat in Monitorul Oficial cu nr.16l-164 din 03.07.2020, domnul ChiroEca Igor
a fost numit in funclia de judec[tor al Curfii de Apel Chiqindu, cu respectarea qi in temeiul art.161
al Legii nr.514 din 06.07.1995 privind organizareajudecdtoreasc[, -

DISPUN:

I.

Punctul I.I. din Dispozi{ia nr.56 din 30 decembrie 2019 de constituire a
completelor de judecatl in cadrul Cu4ii de Apel Chiqinlu pentru anul2020, in partea cevizeazd
completul de judecati cu nr.4 din cadrul Colegiului penal, se modificd dup6 cum urmeazd:
Completul nr.4 (zllnic, sala nr.4)

1.

2.
3.

III.

-

preqedinte
Bulhac Ion
Lisii Ghenadie
Chiroqca Igor

in executare

incepdnd cu 03.07.2020, se aduce la
cunoEtin|[ membrilor completului vizat (judecdtori, asistenli, grefieri), managerilor PIGD,
direciiei eviden!6 qi documentare procesual[, se public6 pe pagina Web a Curtii de Apel Chiqindu
qi se afiqeazl pe panoul informafional din sediul instanfei.
Prezenta dispozilie se pune

m.

Se abrog[ dispozi]ia nr.25 din 16.06.2020 cu privire la operarea unor modific6ri
provizorii in dispozilia nr.56 din 30.12.2019 privind constituirea completelor de judecatl in
cadrul Curfii de Apel Chiqiniu pentru anul2020, in legdturd cu decdderea motivelor din care au
fost operate receptivele modifi c[ri.

Preqedintele interimar al
Cu(ii de Apel Chigindu

Lidia Bulgac

