
 
HOTĂRÂREA nr.12-207/13 

cu privire la  desemnarea câştigătorilor concursului  pentru ocuparea funcţiilor 
vacante de procuror în procuratura raionului Leova 

 
22 august 2013                                                                          mun. Chişinău 
 
          Examinând   rezultatul  concursului,   anunţat   pentru   ocuparea   funcţiilor   
vacante de procuror în procuratura raionului Leova, audiind informaţia dlui Iurie 
Garaba, Consiliul Superior al Procurorilor – 
 

C O N S T A T Ă: 
 

Prin hotărârea nr.12-105/13 din 16.04.2013 Consiliul Superior al Procurorilor a  
anunţat concurs pentru suplinirea a două funcţii vacante de procuror în procuratura 
raionului Leova. 

La şedinţa din 4 iunie 2013 consiliul a admis cererile concurenților Valentina 
Grigoraş şi Mihail Iuzu, care  au aplicat la concurs în condițiile art.37 alin.(2) din Legea 
cu privire la Procuratură ( hotărârea nr.12-125/13). 

Potrivit hotărârii Colegiului de calificare nr.390 din 04.06.2013 titularii Valentina 
Grigoraş şi Mihail Iuzu au promovat examenul de capacitate, acumulînd respectiv 
mediile 7,85 şi 7,2. 

Conform art.8 din Legea privind verificarea titularilor şi candidaţilor la funcţii 
publice, consiliul a iniţiat verificarea concurenţilor  Valentina Grigoraş şi Mihail Iuzu. 
Potrivit avizelor prezentate, Serviciul de Informaţii şi Securitate nu a obţinut informaţii 
cu privire la nerespectarea legislaţiei şi nu a stabilit factori de risc în activitatea 
concurenţilor menţionaţi.   

Analizând dosarele titularilor, Consiliul Superior al Procurorilor a acceptat, cu 
majoritate de voturi, candidaturile titularilor Valentina Grigoraş şi Mihail Iuzu pentru 
numirea în funcţiile de procuror în procuratura raionului Leova. 

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.37 alin.(2), art.38, 
art.39, 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 propune Procurorului General numirea dnei Valentina Grigoraş şi a dlui Mihail 
Iuzu  în funcţiile vacante de procuror în procuratura raionului Leova. 

Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură. 
 

 
Preşedintele Consiliului  
Superior al Procurorilor                       Iurie Garaba 
 


