
H O T Ă R Â R E A nr. 12-3d-229/11 
cu privire la  expirarea mandatului procurorului sect.Centru mun.Chişinău, 

dispunerea exercitării interimatului din momentul survenirii vacanţei funcţiei, 
anunţarea concursului pentru suplinirea postului de procuror al sect. Centru 

mun.Chişinău 
  

04 octombrie 2011                                                                                           mun. Chişinău 
 
         Examinând chestiunea cu privire la expirarea termenului constituţional de deţinere a 
mandatului procurorului  sect. Centru mun.Chişinău,  dispunerea exercitării   interimatului 
funcţiei de către procurorul Nicolae Geru şi anunţarea concursului privind ocuparea 
postului vacant, audiind  informaţia dlui Valeriu Zubco, Consiliul Superior al Procurorilor  
 

C O N S T A T Ă: 
 În temeiul ordinului Procurorului General nr.862-p din 13 octombrie 2006, dl 

Nicolae Geru a fost numit procuror al sect. Centru mun. Chişinău.  La 11 octombrie 2011 
expiră  mandatul constituţional exercitat de domnul Geru  în funcţia de procuror al 
sect.Centru mun.Chişinău. 

 Conform  art.125 alin.(3) din Constituţie, mandatul procurorului teritorial este de 5 
ani. 

 Ţinînd cont de faptul că, funcţia de procuror al sect.Centru mun.Chişinău  devine 
vacantă din data de 13.10.2011,  Procurorul General, Valeriu Zubco a înaintat demersul cu 
privire la examinarea candidaturii  procurorului Nicolae Geru privind exercitarea de către 
acesta a atribuţiior de procuror al sect.Centru mun.Chişinău, pînă la suplinirea funcţiei 
vacante. 

 Analizînd propunerea dlui Zubco, Consiliul Superior al Procurorilor consideră că, 
demersul cu privire la dispunerea exercitării interimarului funcţiei de procuror al sect. 
Centru mun.Chişinău de către procurorul  Nicolae Geru  este întemeiat şi,  conform 
prevederilor 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 lua act de expirarea mandatului constituţional al procurorului sect.Centru 

mun.Chişinău Nicolae Geru începînd cu 13.10.2011. 
A propune Procurorului General să dispună exercitarea interimatului funcţiei de  

procuror al  sect.Centru mun.Chişinău  de către procurorul Nicolae Geru, din momentul 
intervenirii vacanţei funcţiei, pînă la ocuparea postului. 

A anunţa concurs pentru promovarea în funcţia de procuror al sect. Centru 
mun.Chişinău.  

Cererile de participare la concurs se depun la secretariatul Consiliului Superior al 
Procurorilor (mun.Chişinău, str.Mitropolit G.Bănulescu-Bodoni nr.26, tel:224483, 22-14-
44) pînă la 04.11.2011. 

 
Preşedintele Consiliului                    
Superior al Procurorilor                                Iurie Garaba         
 


