HOTĂRÎREA nr.12-89/12
cu privire la rezultatele concursului pentru ocuparea funcţiei vacante
de procuror în procuratura raionului Dubăsari
24 aprilie 2012

mun. Chişinău

Examinând rezultatele concursului privind ocuparea funcţiei vacante de procuror
în procuratura r-lui Dubăsari, audiind informaţia dlui Iurie Garaba, Consiliul Superior al
Procurorilor
C O N S T A T Ă:
Prin hotărârea nr. 12-12/12 din 17.01.2012 Consiliul Superior al Procurorilor a
anunţat concurs pentru suplinirea funcţiei de procuror în procuratura raionului Dubăsari.
Pentru ocuparea funcţiei vacante a aplicat dl Vasile Ciobanu, pensionar al MAI.
La şedinţa Consiliul Superior al Procurorilor din 21.02.2012 cererea candidatului
V.Ciobanu a fost admisă în condiţiile art.37 alin.(2) din Legea cu privire la Procuratură.
Conform hotărârii Colegiului de calificare nr.236 din 23.03.2012, validată de
consiliu la şedinţa din 24.04.2012, candidatul Vasile Ciobanu a promovat examenul de
capacitate cu media generală – 6,23.
Conform art.8 din Legea privind verificarea titularilor şi candidaţilor la funcţii
publice, consiliul a iniţiat verificarea concurentului. În rezultatul controlului n-au fost
stabiliţi factori de risc şi restricţii pentru ocuparea postului solicitat. Avizul consultativ
n-a fost contestat.
Urmare a votului deschis, concurentul Ciobanu nu a acumulat numărul necesar de
voturi pentru a fi desemnat câştigător. Potrivit art.91 alin. (3) din Legea cu privire la
Procuratură şi pct.4.1 din Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor hotărârile se
adoptă cu votul majorităţii membrilor consiliului (7 voturi).
Conform art.82 alin.(2) lit.c), art.84 lit.(f) din Legea cu privire la Procuratură,
Consiliul Superior al Procurorilor
H O T Ă R Ă Ş T E:
A respinge candidatura dlui Vasile Ciobanu, pe motiv că n-a fost întrunit
numărul de voturi conform art.91 alin.(3) din Legea cu privire la Procuratură.
A considera nule rezultatele concursului pentru suplinirea funcţiei de procuror în
procuratura r-lui Dubăsari.
Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură.
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