
HOTĂRÂREA nr.12-70/12 
cu privire la  desemnarea câştigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei 

vacante de procuror  militar în procuratura militară Bălţi 
 
27 martie 2012                         mun. Chişinău 
 

Examinând rezultatele concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror 
militar în procuratura militară Bălţi, audiind informaţia dlui Iurie Garaba, Consiliul 
Superior al Procurorilor                      

C O N S T A T Ă: 
Prin hotărârea nr.12-3d-126/11 din 17.05.2011 Consiliul Superior al Procurorilor a 

anunţat concurs pentru suplinirea funcţiei vacante de procuror militar în procuratura 
militară Bălţi. 

Pe parcurs au depus cereri de participare la concurs  dna Inga Eremciuc şi dna Ira 
Guţu. 

Conform hotărârii consiliului nr.12-3d-154/11 din 05.07.11 cererile concurentelor 
Inga Eremciuc şi Ira Guţu au fost admise.    

Potrivit  hotărârii Colegiului de calificare nr.207 din 30.09.2011, validată la 
15.11.2011, concurenta  Ira Guţu  a acumulat media -7,65, iar Inga Eremciuc n-a 
promovat examenul de capacitate, fiind exclusă din concurs. 

Conform art.8 din Legea privind verificarea titularilor şi candidaţilor la funcţii 
publice, consiliul a iniţiat verificarea concurentei Ira Guţu. Urmare a controlului nu au 
fost stabiliţi factori de risc şi restricţii pentru ocuparea postului solicitat, d-ei fiind 
compatibilă pentru exercitarea funcţiei de procuror. Avizul consultativ n-a  fost 
contestat.  

Analizând dosarul de aplicare a concurentei,  precum i rezultatul ob inut la 
examenul de capacitate, Consiliul Superior al Procurorilor a acceptat candidatura dnei  
Ira Guţu pentru numirea în funcţia vacantă de procuror militar în procuratura militară 
Bălţi.  

 În temeiul celor menţionate, conform art.15 din Legea cu privire la verificarea 
titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice, art.34, art.36 alin.(1), 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 avizul consultativ  al organului de verificare. 
A considera ca fiind compatibilă  titulara Ira Guţu pentru ocuparea funcţiei de 

procuror. 
A propune Procurorului General numirea dnei  Ira Guţu în funcţia de procuror 

militar în procuratura militară Bălţi. 
Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură. 
 

 
Preşedintele Consiliului  
Superior al Procurorilor                        Iurie Garaba 


