
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL           СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2018 

 

Proiect 

 

Cu privire la încorporarea în serviciul militar în termen,  

serviciul militar cu termen redus şi serviciul civil (de alternativă)  

a recruţilor din mun. Bălţi în primăvara-vara anului 2018. 

  

       În temeiul art. 14, art. 19, art. 29, 32 din Legea RM nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind 

administraţia publică locală, art. 28 și art. 29 din Legea RM nr. 1245-XV din 18.07.2002 cu 

privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei, Legea RM nr. 156-XVI din 06.07.2007 

cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă), p. 42 și p. 47 din Regulamentul  cu 

privire la încorporarea cetățenilor în serviciul militar în termen sau în cel cu termen redus, 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr. 864 din 17.08.2005, şi în scopul organizării 

încorporării în serviciul militar în termen, serviciul militar cu termen redus şi în serviciul civil 

(de alternativă) a recruţilor din mun. Bălţi în primăvara-vara anului 2018, - 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se aprobă componența сomisiei de încorporare  în serviciul militar în termen, serviciul cu 

termen redus şi în serviciul civil (de alternativă) în primăvara-vara anului 2018 din mun. 

Bălţi, conform anexei nr. 1. 

2. Se stabilește, că în cazul în care membrii comisiei de încorporare în serviciul militar în 

termen, serviciul cu termen redus şi în serviciul civil (de alternativă) se vor elibera din 

funcţiile deţinute, obligaţiunile acestora vor fi exercitate de persoanele nou desemnate în 

posturile respective, fără  aprobarea unei noi decizii.  

3. Comisia de încorporare  în serviciul militar în termen, serviciul cu termen redus şi în 

serviciul civil (de alternativă) va efectua încorporarea în serviciul militar în termen, 

serviciul militar cu termen redus şi serviciul civil (de alternativă) a recruţilor din mun. 

Bălţi din 20.03.2018  pînă la 31.07.2018.   

4. Să fie instituit Punctul de recrutare, încorporare și completare în cadrul primăriei mun. 

Bălţi, pentru organizarea și executarea activităților în domeniul administrativ-militar. 

5. Se recomandă primăriilor localităților din componența mun.Bălți să acopere cheltuielile 

privind angajarea, prin contract, pe termen de 4 luni, pentru primavara-vara anului 2018 a 

persoanelor responsabile de încorporare, din contul mijloacelor disponibile ale bugetului 

local. 

6. Șeful Inspectoratului de poliție Bălți:  

6.1. În comun cu primarii unității administrativ-teritoriale Bălți și Centrul militar teritorial 

Bălți să întreprindă măsuri pentru căutarea și reținerea recruților, care nu s-au prezentat, 

conform ordinului de chemare la Centrul militar teritorial Bălți, eschivîndu-se de la 

prezentarea la comisia medico-militară și de la încorporare. 

6.2. Se recomandă pentru activitate mai efectivă, privind căutarea și reținerea recruților care 

se eschivează de la prezentarea la comisia medico-militară și de la încorporare, să 

detașeze la Centrul militar teritorial Bălți cîte un colaborator de poliție (polițist de 

sector) de la fiecare sector (Centru, Podul Chișinăului, Slobozia, Dacia, Pămînteni, 

Jubileu, Industrial) pentru perioada 20.03.2018 pînă pe 31.07.2018. 



7. Conducătorii de întreprinderi, instituții și organizații, indiferent de tipul de proprietate și 

formă juridică de organizare, să asigure prezentarea recruților la comisia medico-militară. 

8. Centrul militar teritorial Bălți (col.S.Nitrean): 

8.1. Să studieze existența și caracteristica calitativă a resurselor de încorporare, aflate în 

evidența militară și să stabilească sarcina de încorporare pentru mun.Bălți și localitățile 

din componența mun.Bălți. 

8.2. Să planifice și să organizeze activitatea comisiei medico-militare și a comisiei de 

recrutare-încorporare. 

8.3. Să desfășoare întruniri instructiv-metodice cu membrii comisiei de recrutare-

încorporare, medicii specialiști din cadrul comisiei medico-militare, specialiștii în 

problemele recrutării și încorporării precum și alte persoane atrase în activitatea de 

încorporare. 

8.4. Să informeze săptămînal președintele comisiei recrutare-încorporare despre rezultatele 

activității comisiei medico-militare și a comisiei recrutare-încorporare. 

9. Cheltuielile privind serviciile medicale, acordate recruților, care nu dispun de polița de 

asigurare obligatorie de asistență medicală vor fi efectuate în limita alocațiilor, prevăzute 

în acest scop în bugetul municipal Bălți pe anul 2018. 

10. Primarul interimar al mun. Bălţi N. Grigorișin în termen pînă la 17.03.2018:                                                                                                    

10.1. Va crea o comisie medico-militară pentru organizarea încorporării în serviciul militar în 

termen, serviciul cu termen redus a recruţilor care locuesc pe teritoriul mun. Bălți, în 

primăvara-vara anului 2018. 

10.2. Va organiza activitatea instituțiilor subordonate, în scopul organizării încorporării în 

serviciul militar în termen, serviciul militar cu termen redus şi în serviciul civil (de 

alternativă) a recruţilor, care locuesc pe teritoriul mun.Bălți în primăvara-vara anului 

2018. 

11. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiilor consultative de 

specialitate  pentru drept şi disciplină, pentru activități economico-financiare și pentru 

educaţie, protecţie socială şi sănătate publică. 

 

 

Preşedintele şedinţei a V 

extraordinară a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi          Irina Serdiuc 

  



                                                                                                                
Anexa  

                                                                                                     la decizia Consiliului mun. Bălți 

nr.____  din    ____ ________2018 

 

                                                                       Componenţa  

comisiei de încorporarea în serviciul militar în termen, 

serviciul militar cu termen redus şi serviciul civil (de alternativă) 

în primăvara-vara anului 2018 din mun.Bălţi 

 

 

PREŞEDINTELE COMISIEI: 

- L. Sava - viceprimar al municipiului Bălţi. 

 

LOCŢIITORI AI PREŞEDINTELUI: 

- S. Nitrean (colonel)  - comandant al Centrului militar teritorial Bălţi; 

- Gh. Guțu - şeful Serviciului civil şi evidenţa militară a primăriei mun. Bălţi. 

 

MEMBRII COMISIEI:      

       - V. Calinovschi (locotenent-colonel) - şef Secţie securitate publică al IP Bălţi;  

       - L. Scutaru (maior) – Șef secție recrutare –încorporare Centrului militar teritorial Bălţi; 

       -  A. Matasari - specialist principal Serviciul sănătate al primăriei mun. Bălţi; 

       -  Iu. Savciuc (maior) – ofițer superior psiholog al u/m 1003; 

       -  L. Patrașco (căpitan) – psiholog Bg. 1 I. Moto.; 

       - T. Turceac - preşedintele comisiei medico-militare; 

       - S. Carabulea – specialist principal DÎTS. 

       - A. Gheorghița- specialist principal SC și EM. 

  

SECRETARUL COMISIEI: 

       - T. Loghin – specialist a Secţiei recrutare-încorporare al Centrului militar teritorial Bălţi. 

 

 

                      

  



 

 



  



 
  



 


