H O T Ă R Â R E A nr. 12-290/13
cu privire la expirarea mandatelor constituţionale ale procurorului militar Cahul şi
procurorului r-lui Teleneşti şi dispunerea exercitării interimatului
19 noiembrie 2013

mun. Chişinău

Examinând chestiunea cu privire la expirarea mandatelor constituţionale ale
procurorului militar Cahul şi procurorului r-lui Teleneşti, precum şi dispunerea exercitării
interimatului funcţiilor menţionate, audiind informaţia dlui Corneliu Gurin, Consiliul
Superior al Procurorilor C O N S T A T Ă:
În temeiul ordinului Procurorului General nr.1140-p din 28.11.2008, dl Vitalii
Covaliov a fost numit în funcţia de procuror militar Cahul pentru un mandat
constituţional. La data de 28.11.13 mandatul acestuia expiră.
În temeiul ordinului Procurorului General nr.1216-p din 17.12.2008, dl Vasile
Stăvilă a fost numit în funcţia de procuror al r-lui Teleneşti pentru un mandat
constituţional, care expiră la 17.12.13.
Conform art.125 alin.(3) din Constituţie, mandatul procurorului teritorial este de 5
ani.
În acest context, Procurorul General a înaintat propunerea cu privire la examinarea
candidaturilor procurorilor Vitalii Covaliov şi Vasile Stăvilă privind exercitarea
atribuţiilor de procuror militar Cahul şi, respectiv, procuror al r-lui Teleneşti, începând cu
intervenirea vacanţei funcţiilor până la suplinirea acestora.
Analizând propunerile înaintate, Consiliul Superior al Procurorilor consideră că
solicitarea dlui Gurin de a dispune procurorilor Covaliov şi Stăvilă exercitarea
interimatului funcţiilor pe care le deţin va asigura şi o continuitate a activităţii
procuraturilor menţionate, urmând ca ulterior să fie anunţat concurs pentru suplinirea
posturilor vacante.
Conform prevederilor art.82 alin.(1) lit.c), art.84 lit.f) din Legea cu privire la
Procuratură,
H O T Ă R Ă Ş T E:
A lua act de expirarea la 28.11.2013 a mandatului constituţional al procurorului
militar Cahul Vitalii Covaliov.
A lua act de expirarea la 17.12.2013 a mandatului constituţional al procurorului rlui Teleneşti.
A propune Procurorului General să dispună dlui Vitalii Covaliov exercitarea
interimatului funcţiei de procuror militar Cahul din momentul intervenirii vacanţei
funcţiei, până la ocuparea postului.
A propune Procurorului General să dispună dlui Vasile Stăvilă exercitarea
interimatului funcţiei de procuror al r-lui Teleneşti din momentul intervenirii vacanţei
funcţiei, până la ocuparea postului.
Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură.
Preşedintele Consiliului
Superior al Procurorilor

Iurie Garaba

