
HOTĂRÂREA nr.12-3d-170/11 
cu privire la  desemnarea câştigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei 

vacante de procuror, adjunct al procurorului r-lui Ocniţa  
 

19 iulie 2011                                                                                                  mun. Chişinău 
 

Examinând rezultatul concursului,  anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de 
procuror, adjunct al procurorului r-lui Ocniţa, audiind informaţia dlui Iurie Garaba, 
Consiliul Superior al Procurorilor,                   

C O N S T A T Ă: 
 
Conform hotărârii nr.2-3d-68/11 din 22.03.2011, Consiliul Superior al 

Procurorilor a anunţat concurs pentru suplinirea funcţiei vacante de procuror, adjunct al 
procurorului  r-lui Ocniţa. 

Pentru funcţia vacantă de adjunct al procurorului r-lui Ocniţa au aplicat dl 
Valentin Sîrbu şi dna Lilia Moraru, procurori în procuratura r-lui Ocniţa.  

Potrivit hotărârii Colegiului de calificare nr.189 din 03.06.2011, validată de 
Consiliul Superior al Procurorilor la 19.07.2011,  concurenţii  Valentin Sîrbu şi Lilia 
Moraru au promovat examenul de capacitate, respectiv cu media generală 8,06 şi 7,71. 

Conform art.8 din Legea privind verificarea titularilor şi candidaţilor la funcţii 
publice, consiliul a iniţiat verificarea procurorilor Sîrbu şi Moraru. În rezultatul 
controlului nu au fost stabiliţi factori de risc şi restricţii pentru ocuparea postului 
solicitat, aceştea fiind compatibili  pentru exercitarea funcţiei de procuror conducător. 

Analizînd dosarele candidaților la funcția vacantă, urmare a  votului deschis, 
Consiliul Superior al Procurorilor a propus cu majoritatea voturilor  numirea în funcţia 
de procuror, adjunct al procurorului r-lui Ocniţa candidatura procurorului Valentin 
Sîrbu. 

În temeiul art.15 din Legea cu privire la verificarea titularilor şi a candidaţilor la 
funcţii publice, art.34, art.36 alin.(1) şi (3), art.40 alin.(4), art.82 alin.(1) 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 lua act de avizele consultative ale  organului de verificare. 
A considera ca fiind compatibili titularii Valentin Sîrbu şi Lilia Moraru pentru 

ocuparea funcţiei de procuror conducător. 
A propune Procurorului General numirea dlui Valentin Sîrbu în funcţia de 

procuror, adjunct al procurorului r-lui Ocniţa. 
 Hotărârea cu drept de atac conform art.95 din Legea cu privire la Procuratură. 
 
Preşedintele Consiliului  
Superior al Procurorilor               Iurie Garaba 


