
HOTĂRÂRE nr.2-3d-363/10
cu privire la  desemnarea cîștigătorilor concursului, anunțat pentru ocuparea

funcțiilor vacante de procuror în procuratura de nivelul Curții de Apel Chișinău

21 septembrie  2010                                                                                       mun. Chişinău

Examinând rezultatul concursului  anunțat pentru ocuparea funcțiilor vacante de
procuror în procuratura de nivelul Curții de Apel Chișinău, audiind informația dlui Iurie
Garaba, Consiliul Superior al Procurorilor,

C O N S T A T Ă:
Conform hotărîrii Consiliului Superior al Procurorilor nr.2-3d-178/10 din

25.05.2010 a fost anunțat concurs pentru suplinirea a patru funcții vacante de procuror în
procuratura de nivelul Curții de Apel Chișinău.

Pe parcurs, au depus cereri de participare la concurs dl Pavel Guțan, dna Teodora
Tăut, dl Gh.Golban și procurorul Svetlana Țurcanu (procuror în procuratura r-lui
Ialoveni).

 Potrivit  hotărîrii Colegiului de calificare nr.55 din 08.09.2010, titularii Pavel
Guțan, Teodora Tăut, Svetlana Țurcanu au promovat examenul de capacitate.

Ținînd cont de faptul că, candidatul Gh.Golban a obţinut la proba orală o notă mai
joasă de 5, consiliul a decis excluderea acestuia din concurs.

Conform hotărîrii Consiliului Superior al Procurorilor nr.2-3d-321/10 din 21
septembrie 2010 a fost validată hotărîrea Colegiului de calificare menționată.

În temeiul art.8 din Legea privind verificarea titularilor și candidaților la funcții
publice, consiliul a inițiat verificarea concurenților. Rezultatele controlului, efectuat de
organul abilitat, au fost aduse la cunoștință. Avizele consultative, pe parcurs nu au fost
contestate.

Pretendenții la funcțiile vacante au susținut  cererile de promovare în funcția
pentru care au candidat, iar în rezultatul verificărilor nu au fost stabiliți factori de risc și
restricții prevăzute de lege în privința titularilor, aceștea fiind compatibili pentru
ocuparea funcției de procuror.

În acest context, Consiliul Superior al Procurorilor, în rezultatul votului, a propus
pentru numirea în funcția de procuror în procuratura de nivelul Curții de Apel Chișinău
pe dl Pavel Guțan, Teodora Tăut, Svetlana Țurcanu și, în temeiul art.15 din Legea cu
privire la verificarea titularilor și a candidaților la funcții publice, art.34, art.36 alin.(1) și
alin. (3), art.40 alin.(4), art.82 alin.(1) lit.c), art. 84 lit. f) din Legea cu privire la
Procuratură, -

H O T Ă R Ă Ș T E:
A lua act de avizele consultative ale organului de verificare.
A considera ca fiind compatibili titularii T.Tăut, P.Guțan, Sv.Turcanu pentru

ocuparea funcției de procuror în procuratură.
A propune Procurorului General numirea în funcția de procuror în procuratura de

nivelul Curții de Apel Chișinău pe dl Pavel Guțan, dna Teodora Tăut, dna Svetlana
Țurcanu.

Președintele Consiliului
Superior al Procurorilor                  Iurie Garaba


