
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL           СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2018 

 

 

Cu privire la instituirea Punctului de conducere                                                           Proiect 

municipal pentru înștiințare, mobilizare și expediere 

a resurselor umane și tehnico-materiale și 

aprobarea componenței nominale                                                                           

 

      În conformitate cu art. 57 al Constituției RM, art. 19 al Legii RM nr.1192-XV din 4 iulie 

2002 „Privind pregătirea de mobilizare și mobilizarea”, art. 40 și art. 57  al Legii RM nr. 212-XV 

din 26 iunie 2004 „Privind regimul stării de urgență, de asediu și de război”, p. 24, 25 al 

Regulamentului privind activitatea administrativ-militară și efectivul limită al organelor 

administrativ-militare aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM  nr.77 din 31 ianuarie 2001, art. 14  

al Legii RM nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, reieșind 

din sarcinile stabilite la mobilizare, - 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se instituie Punctul de conducere pentru desfășurarea înștiințării, mobilizării și expedierii 

resurselor umane și tehnico-materiale.  

2. Se aprobă componența nominală a Punctului de conducere a primăriei mun.Bălți pentru 

desfășurarea înștiințării, mobilizării și expedierii resurselor umane și tehnico-materiale în 

număr de 53 de persoane, conform anexei. 

3. Se pune în sarcina primarului interimar al mun. Bălți dlui N. Grigorișin elaborarea 

atribuțiilor funcționale ale efectivului Punctului de conducere. 

4. Se stabilește că în cazul în care membrii punctului de conducere se vor elibera din funcțiile 

deținute obligațiunile acestora vor fi exercitate de persoanele nou desemnate în posturile 

respective, fără aprobarea unei noi decizii. 

5. Se obligă șeful Punctului de conducere să organizeze de două ori pe an ședințe instructiv- 

metodice cu efectivul predestinat. 

6. Se abrogă Hotărîrea ședinței Consiliului municipal Bălți nr. 29/30 din 26.09.2002 „Cu 

privire la aprobarea componenței Punctului de conducere municipal pentru înștiințare, 

concentrare și expediere a resurselor umane și tehnico-materiale la declararea mobilizării”.  

7. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de 

specialitate  pentru drept şi disciplină. 

 

 

 

Preşedintele şedinţei a VIII 

ordinară a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi          Irina Serdiuc 

  



                                                                                                                                     Anexa 

la decizia Consiliului mun. Bălți 

nr.____ din______________2018 

 

L I S T A 

efectivului Punctului de conducere a primăriei mun. Bălți 

 

 

1. Șeful punctului de  conducere 

 

1. Grigorișin Nicolai – primarul / primarul interimar   

               

2. Secțiunea de asigurare a conducerii 

 

1. Șmulischi Ghenadie   – viceprimar, șef - adjunct al punctului de conducere  

2. Sava Lilia                   – viceprimar, șef - adjunct al punctului de conducere  

3. Cebotari Dumitru       – șef / șef - adjunct al IP Bălți 

4. Rodiucova Feodora    – șef Serviciul Sănătate                                                                         

 

Polițiștii de sector 

1. Calinovschi Vitalie     –  șef  Secție securitate publică al IP Bălți 

2. Surdu Adrian              –  șeful sectorului de poliție „Centru”,  comisar principal  

3. Jacot Igori                   –  șeful sectorului de poliție „Podul Chișinăului”,  comisar  

4. Crevenciuc Gari          –  ofițer principal de sector „Gara de Nord”,  comisar principal   

5. Josan Alexandru          –  ofițer principal de sector „Dacia”, comisar principal   

6. Dragan Gheorghe        –  șeful sectorului de poliție „Pămînteni”, comisar   

7. Șamraev Veaceslav     –  șeful sectorului de poliție „Jubiliar”, comisar   

8. Braga Ruslan               –  șeful sectorului de poliție „Molodova”,  comisar principal   

9. Cojocari Roman          –  șeful sectorului de poliție „Transport Feroviar”, comisar  

                          

      Delegații primari 

 

1. Bostan Igor             – rezervist al Serviciului civil  

2. Bodnariuc Igor       –  rezervist al Serviciului civil  

3. Dascăl Andrei         – rezervist al Serviciului civil  

4. Grama Dumitru       – rezervist al Serviciului civil  

5. Contorschi Nicolai  – rezervist al Serviciului civil  

  

3. Secțiunea de înștiințare a resurselor de mobilizare 

 

1. Serdiuc Irina             –  șeful secțiunii, secretarul primăriei                        

2. Gumennaia Marina   –  operator al grupei, specialist principal  SAPL 

3. Bartaș Irina               –  operator al grupei, specialist principal  SAPL 

                                                  

Delegați 

        

1. Cuzurmanov Vadim        – rezervist al Serviciului civil  

2. Lazari-Crucovschi Ivan   – rezervist al Serviciului civil  

3. Musteață Andrei              – rezervist al Serviciului civil  

4. Palamarciuc Bogdan        – rezervist al Serviciului civil  

5. Petrovschi Victor             – rezervist al Serviciului civil  



6. Calinovschi Serghei         – rezervist al Serviciului civil  

7. Codreanu Evgheni            – rezervist al Serviciului civil  

 

4.Secțiunea întîlnire și expediere a resurselor de mobilizare 

 

1. Guțu Ghenadie – șeful secțiunii, șef SCEM  

 

           Grupa de întîlnire și control a rezerviștilor: 

 

1. Gheorghița Andrei   – șeful grupei, specialist principal SCEM 

2. Pașa Liudmila          – operator al grupei, inspector de specialitate SCEM 

3. Loris Maria              – operator al grupei, specialist principal Secția cultură 

4. Cemîrtan Viorica     – operator al grupei, specialist principal Secția cultură 

 

                  Grupa de întîlnire și control a tehnicii: 

  

 1.   Zincovschi Veaceslav – șeful grupei, șef DGC 

 

                   Mecanici auto 

 

2. Patrașco Nicolai   – șofer  

3. Florea Victor        – șofer  

4. Corcimari Viorel  – șofer 

5. Pavlov Mihail       – șofer 

 

                  Grupa de expediere a resurselor de mobilizare: 

 

1. Miron Ion         – șeful grupei,  specialist principal DGC 

2. Scurtu Ion         – operator al grupei, inspector de specialiate DCG 

3. Glaval Mihail   – operator al grupei, specialist principal DGC 

  

                   Delegați 

 

1. Sosnovschi Dmitri    – rezervist al Serviciului civil  

2. Stici Andrei              – rezervist al Serviciului civil  

3. Vadatorschi Boris     – rezervist al Serviciului civil  

4. Borovic Maxim        – rezervist al Serviciului civil  

5. Eladii Victor             – rezervist al Serviciului civil  

6. Gheorghița Andrei    – rezervist al Serviciului civil  

7. Gherega Pavel           – rezervist al Serviciului civil  

8. Ghirișan Nicolae       – rezervist al Serviciului civil  

 

      Însoțitori 

 

1. Patrașco Eugen         – rezervist al Serviciului civil  

2. Polevoi Oleg             – rezervist al Serviciului civil  

 

 

 

 

 

  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 


