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 H O T Ă R Â R EA nr.1-97/2020 

cu privire la avizarea proiectului de buget al Procuraturii pentru anul 2021 

                  

15 octombrie 2020                                                  municipiul Chișinău 

 

        Examinând proiectul de buget al Procuraturii pentru anul 2021, propus pentru 

avizare, Consiliul Superior al Procurorilor- 

 

                                              C O N S T A T Ă: 

  

Procuratura Generală a prezentat, pentru avizare, proiectul de buget al 

instituției pentru anul 2021, elaborat în conformitate cu limitele de cheltuieli stabilite 

de Ministerul Finanțelor. 

În cadrul şedinţei din 15 octombrie 2020, domnul Alexandr Stoianoglo, 

Procurorul General, a menționat că proiectul bugetului Procuraturii pentru anul 2021 

a fost elaborat de către Direcţia finanţe şi administrare, ținând cont de implementarea 

prevederilor actelor normative ce vizează acest exercițiu bugetar. 

Concomitent, susținerea proiectului de buget a inclus și prezentarea făcută de 

către domnul Iurie Perevoznic, Adjunct al Procurorului General, care a expus detalii 

referitoare la modul de estimare a necesităților instituției raportate la resursele publice 

alocate. 

Pentru evaluarea subiectului pus în discuție, Consiliul Superior al Procurorilor 

reține raționamentele de fapt și de drept, relevante. 

Astfel, din informaţiile prezentate în ședință se deduce că pentru calcularea 

resurselor financiare necesare, care urmează a fi alocate pentru cheltuielile 

operaționale ale Procuraturii, la capitolul reparații curente și capitale ale sediilor, a 

fost evaluată starea imobilelor administrative în care își desfășoară activitatea unele 

procuraturi teritoriale. În așa mod, au fost constatate necesități de reparații curente ale 

mai multor sedii, inclusiv ale procuraturilor raioanelor Ocnița, Briceni, Basarabeasca, 

Călărași, Glodeni, Bălți și necesitățile de reparații capitale ale sediilor procuraturilor 

raioanelor Taraclia, Criuleni, Nisporeni, Dubăsari, Florești. 

Consiliul Superior al Procurorilor apreciază că aceste investiții financiare sunt 

relevante reieșind din necesitatea asigurării condițiilor de muncă pentru procurori în 

conformitate cu standardele profesionale.  

Potrivit informației prezentate, bugetul Procuraturii pentru anul 2021 este 

planificat în suma totală de 356703,5 mii lei, distribuite conform calculelor în felul 

următor: cheltuieli de personal – 306669,2 mii lei; bunuri si servicii – 17883,5 mii 

lei; prestaţii sociale – 8200,0 mii lei; mijloace fixe – 19805,6 mii lei; stocuri de 

materiale circulante – 4140,2 mii lei; alte cheltuieli – 5,0 mii lei. 

Din perspectiva cadrului normativ notăm că Procuratura se finanțează de la 

bugetul de stat în limita alocațiilor bugetare aprobate prin legea bugetară anuală și, în 

virtutea obligațiilor ce decurg din această prevedere imperativă, gestionarea corectă a 

acestui proces reprezintă garanția asigurării disciplinei corespunzătoare în utilizarea 

eficientă și transparentă a resurselor financiare publice. 

Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură reglementează modul de gestionare 

financiară a organelor Procuraturii, prin elaborarea unui buget pe criterii obiective şi 

transparente, fundamentate pe evaluarea necesităţilor de ordin organizatoric, 

administrativ, tehnico-material şi informaţional, capabil să acopere necesităţile 
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instituţiei. Conform prevederilor legale, bugetul Procuraturii este unic, administrat la 

nivelul Procuraturii Generale în conformitate cu principiile, regulile şi procedurile 

stabilite de legislaţia privind finanţele publice şi responsabilitatea bugetar-fiscală. 

Potrivit ariei competențelor departamentale, Consiliul Superior al Procurorilor 

participă la elaborarea proiectului de buget al Procuraturii și îl avizează, exigență care 

este prevăzută de art.70 alin.(1) lit.r) și art.91 alin.(3) din Legea nr.3/2016. 

Este relevant să notăm că, în opinia Consiliului Superior al Procurorilor, 

angajamentul exprimat în procesul de elaborare a proiectului de buget al Procuraturii 

trebuie să corespundă celor mai înalte standarde de claritate și previzibilitate, dat 

fiind faptul că prin esența sa, acesta nu este doar un document financiar 

departamental, ci reprezintă parte componentă a bugetului public național. 

În context, Consiliul Superior al Procurorilor reține importanța realizării 

acestui exercițiu, care implică deopotrivă atât analiza profundă a obiectivelor folosirii 

mijloacelor financiare publice, cât și calcule de domeniu contabil. 

Consiliul Superior al Procurorilor consemnează că la calcularea cheltuielilor de 

personal pentru anul 2021 și estimările pe anii 2022-2023, Procuratura Generală s-a 

ghidat de prevederile actelor normative, care reglementează condițiile de salarizare a 

angajaților din sectorul bugetar în limita stabilită de către Ministerul Finanțelor. 

Concomitent, pe această dimensiune, adițional obligațiilor ce derivă din 

compartimentul salarizării angajaților, s-a ținut cont și de faptul că asigurarea 

procuraturilor cu tehnică criminalistică, cu mijloace de telecomunicație și 

calculatoare, cu mijloace de transport auto și de serviciu, cu condiții de lucru 

adecvate, de natură să ocrotească sănătatea procurorului se pune în sarcina 

Procuraturii Generale și se efectuează din mijloace de la bugetul de stat. 

Pe cale de consecință, având în vedere materialele examinate în ședință și 

luând în considerare prioritățile în activitatea Procuraturii, Consiliul Superior al 

Procurorilor constată posibilitatea avizării proiectului de buget al Procuraturii pentru 

anul 2021 astfel după cum a fost descris în raportul prezentat. 

Ținând cont de argumentele consemnate, în conformitate cu prevederile art.70 

alin.(1) lit.r), art.91 alin.(3), art.77 din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură, 

Consiliul Superior al Procurorilor ––  

   

                                       H O T Ă R Ă Ş T E:  

 

1. A aviza proiectul bugetului Procuraturii pentru anul 2021, conform anexei 

la prezenta hotărâre.  

2. A expedia hotărârea Procurorului General, pentru procedurile de gestionare 

a finanțelor publice. 

3. Hotărârea se publică pe pagina web oficială a Consiliului Superior al 

Procurorilor, www.csp.md, directoriul Hotărâri. 

4. Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor poate fi contestată în temeiul 

art.191 din Codul administrativ, în termen de 30 de zile de la comunicarea sau 

notificarea acesteia. 

 

Membrii Consiliului Superior al Procurorilor: 

№ Numele și prenumele  Semnătura 

1 Alexandr STOIANOGLO semnat 
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2 Fadei NAGACEVSCHI absent 

3 Emanoil PLOȘNIȚA semnat 

4 Mihail COTOROBAI absent 

5 Victor CÎLCIC semnat 

6 Adrian BORDIANU semnat 

7 Inga FURTUNĂ semnat 

8 Andrei ROȘCA semnat 

9 Constantin ȘUȘU semnat 

10 Lilia MĂRGINEANU absentă 

11 Ion GUCEAC semnat 

12 Dumitru PULBERE absent 

13 Lilia POTÎNG semnat 

 

 

Președinte al Consiliului   

Superior al Procurorilor                         semnat                        Angela MOTUZOC 
 

 


