Organele de conducere ale Asociaţiei veteranilor Procuraturii din
Moldova
La 28 ianuarie 2017 Adunarea Generală a Asociaţiei veteranilor Procuraturii
din Moldova (în continuare Asociaţia), care este organul suprem de conducere al
Asociaţiei, a aprobat noul său statut şi a ales membrii Consiliului de Administrare
pentru un termen de 3 ani.
La expirarea acestui termen la 25 ianuarie 2020 Adunarea Generală a reales
membrii Consiliului de Administrare pentru următorii 3 ani, cât şi membrii
Consiliului de supraveghere şi cel de cenzori.
Conform statutului în vigoare Consiliul de Administrare este organul
permanent de conducere (executiv) al Asociaţiei, care este constituit din 15
persoane, ce se subordonează Adunării Generale şi are următoarea
competenţă:
a) elaborează strategia dezvoltării şi trasează direcţiile principale ale activităţii
Asociaţiei, prezentându-le pentru aprobare Adunării Generale;
b) asigură îndeplinirea deciziilor Adunării Generale şi prezintă rapoarte
Adunării Generale privind activitatea Asociaţiei;
c) elaborează bugetul Asociaţiei, raportul financiar anual şi raportul privind
activitatea acesteia prezentându-le Adunării generale pentru aprobare;
d) aprobă regulamentul Consiliului de Administrare şi alte regulamente de uz
intern ale Asociaţiei şi stabileşte structura ei organizatorică;
e) aprobă statele de personal, propunerile pentru angajarea şi concedierea
personalului, modul de remunerare a muncii şi a salariilor pentru salariaţii
Asociaţiei;
f) stabileşte, în condiţiile legii, responsabilitatea materială a Preşedintelui
Asociaţiei;
g) stabileşte condiţiile şi procedura de primire a noi membri în asociaţie,
precum şi cele de retragere din rîndurile ei;
h) aprobă sigiliul, ştampila, simbolica şi formularele Asociaţiei;
i) decide crearea, reorganizarea şi lichidarea filialelor Asociaţiei, aprobarea
regulamentelor lor;
j) gestionează patrimoniul Asociaţiei şi activitatea privind majorarea lui;
k) stabileşte modul în care pot fi folosite şi repartizate donaţiile colectate;
1) asigură respectarea de către Asociaţie a normelor eticii prevăzute în sectorul
necomercial;
m) primirea şi excluderea membrilor Asociaţiei;
n) adoptarea deciziilor privind procurarea, distribuirea şi înstrăinarea
patrimoniului Asociaţiei;
o) conducerea operativă a activităţii economice a Asociaţiei, administrarea
bunurilor;
p) hotărăşte participarea Asociaţiei în calitate de fondator al organizaţiilor
necomerciale şi al societăţilor comerciale;
r) decide asupra tuturor chestiunilor care nu constituie competenţa exclusivă a
altor organe ale Asociaţiei.
9

La prima şedinţă după alegere se convoacă Consiliul de Administrare, care
îşi alege dintre membrii săi Preşedintele şi vicepreşedinţii, se repartizează între
membri sarcinile ce le revin, reisind din obiectivele Asociaţiei.
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La Adunarea Generală din data de 25 ianuarie 2020 în Consiliul de
Administrare au fost aleşi următorii membri:
9

1. Balaban Valeriu
2. Cupcic Iacob
3. Bobu Petru
4. Nogai Gheorghe
5. Postovan Dumitru
6. Vicol Ion
7. Castravet Valeriu
8. Drăguţă Ion
9. Conoval Nicanor
10.Raskatova Svetlana
1 l.Vicleanschi Cornelia
12.Ursu Nicolae
13.Rusu Eugen
14.Temirov Valeriu
15.Mardari Iosif
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Membri-supleanţi:
16.Bănărescu Nina
17.Lutenco Pavel
18.Stăvilă Vasile
A

In Comisia de cenzori
1. Golubciuc Valentin
2. Luchian Ion
3. Mura Leonid
A

In Consiliul de supraveghere:
1.
2.
3.

Didâc Veaceslav
Catarama Rodica
Mocanu Ilie.

La şedinţa Consiliului de Administrare din 19.02.2020 s-a votat unanim
următoarea repartizare de responsabilităţi:
Dl. Ursu Nicolae - Preşedinte al Asociaţiei,
Dl. Valeriu Balaban - prim adjunct al Preşedintelui Asociaţiei,
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Dl Iacob Cupcic - adjunct al Preşedintelui Asociaţiei,
Dl. Petru Bobu - adjunct al Preşedintelui Asociaţiei,
Dl. Gheorghe Nogai - adjunct al Preşedintelui Asociaţiei,
Dna Cornelia Vicleanschi - secretar al Consiliului
Dna Svetlana Raskatova - responsabilă de finanţele Asociaţiei.
La şedinţa Consiliului de Administrare din 22 ianuarie 2021 s-a decis
cooptarea dlui Stăvilă Vasile ca membru deplin al Consiliului, din motivul
decesului fostului membru Cupcic Iacob.
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