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Judecătoria Hîncești, sediul Ialoveni
Instanța compusă din:
Preşedintele şedinţei, judecătorul specializat
în examinarea acțiunilor în contencios administrativ                  Corina Albu
grefier                                                                      Veronica Valuța 

a examinat în şedinţă publică, în procedura contenciosului administrativ, cererea de 
chemare în judecată înaintată de S.R.L.”Ambarda”, Diaconov Mihail și Diaconov 
Victoria împotriva Consiliului comunal Cărpineni, și Primăria com.Cărpineni, r-nul 
Hîncești, cu privire la anularea actelor administrative și recunoașterea dreptului de 
proprietate.

Conform art.224 alin.(1) lit.f), art.226, art.232, art. 258 alin.(3) Codul administrativ, 
instanţa de judecată,

h o t ă r ă ş t e:
Se respinge, cererea de chemare în judecată, în contencios administrativ, înaintată 

de S.R.L.”Ambarda”, Diaconov Mihail și Diaconov Victoria împotriva Consiliului 
comunal Cărpineni, și Primăria com.Cărpineni, r-nul Hîncești, cu privire la anularea 
actelor administrative și recunoașterea dreptului de proprietate, ca neîntemeiată. 

Se încasează de la S.R.L.”Ambarda”, Diaconov Mihail și Diaconov Victoria, în 
mod solidar, în beneficiul Primăriei com.Cărpineni, r-nul Hîncești, cu titlu de cheltuieli 
de judecată (acordarea asistenței juridice) suma de 6000 (cinci mii) lei.

Măsura de asigurare a acţiunii, aplicată prin încheierea Judecătoriei Hîncești, sediul 
Central nr.2-449/18 din 04.10.2018, privind interzicerea Consiliului comunal Cărpineni, 
și Primăriei com.Cărpineni, r-nul Hîncești, de a înstrăina sau de a săvârși careva acțiunide 
valorificare către terțe persoane a terenului cu nr.cadastral *****, se revocă odată cu 
intrarea hotărârii în vigoare.

Se explică părţilor că instanţa de judecată va întocmi hotărârea integrală dacă 
participanţii la proces, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la pronunţarea 
dispozitivului hotărârii, solicită în mod expres acest lucru. Termenul de 15 
(cincisprezece) zile este un termen de decădere.

Hotărârea cu drept de apel la Curtea de Apel Chișinău în termen de 30 (treizeci) 
zile, de la data pronunțării dispozitivului, prin intermediul Judecătoriei Hîncești, sediul 
Central.
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