
  Republica Moldova                       Республика Молдова   

   CONSILIUL                     СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI                МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2019 

 

 

Proiect 

 

Cu privire la organizarea și desfăşurarea recrutării şi examinării medicale  

a tinerilor a.n.2004 și a celor care anterior nu au fost luați în evidență militară, 

care locuiesc pe teritoriul municipiului Bălţi 

 
        În conformitate cu art. 14, 19, 29 și 32 din Legea RM nr.436-XVI din 28.12.2006 ”Privind 

administraţia publică locală”, art.6, 12 şi 29 din Legea RM nr.1245-XV din 18.07.2002 ”Cu privire la 

pregătirea  cetăţenilor  pentru apărarea Patriei”, Hotărîrii Guvernului RM nr.1263 din 24.12.1998 ”Cu 

privire la aprobarea concepţiei educaţiei militaro-patriotice a tineretului”, Hotărîrii Guvernului RM nr.77 

din 31.01.2001 ”Pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea  administrativ-militară şi    

efectivul-limită al organelor administrativ-militare”, Hotărîrea Guvernului RM nr.864 din17.08.2005 

”Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la  încorporarea cetăţenilor  în serviciul militar în termen sau 

în cel cu termen redus”, şi în scopul organizării eficiente a activităţii de recrutare (luarea în evidenţă 

militară) și  examinării  medicale a tinerilor a.n. 2004 și a celor care anterior nu au fost luați în evidență 

militară, care locuiesc pe teritoriul mun.Bălți, în lunile februarie - martie 2020, - 

 

Consiliul municipal Bălți DECIDE: 

1. Se aprobă componența comisiei de recrutare a tinerilor a.n. 2004, care locuiesc pe teritoriul 

mun.Bălţi, conform anexei. 

2. Se stabilește că în cazul în care membrii comisiei de recrutare se vor elibera din funcţiile 

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

posturile respective, fără emiterea unei noi decizii. 

3. Să fie instituit punctul de recrutare, încorporare şi completare în cadrul primăriei mun. 

Bălți pentru organizarea şi executarea activităţilor în domeniul administrativ – militar. 

4. Comisia de recrutare a tinerilor a.n. 2004 să petreacă recrutarea (luarea în evidenţă 

militară)  tinerilor a.n. 2004 care locuiesc pe teritoriul mun.Bălți, în perioada din 

01.02.2020 pînă la 31.03.2020. 

5. Primarul mun.Bălţi dl Renato Usatîi, în termen de pînă la 25.01.2020: 

5.1. să creeze o comisie medicală pentru luarea în evidenţă militară a tinerilor a.n. 2004 

care locuiesc pe teritoriul mun.Bălți; 

5.2. să organizeze activitatea  instituțiilor  subordonate, în  scopul organizării eficiente a  

activităţii de recrutare (luarea în evidenţă militară) a tinerilor a.n. 2004; 

5.3. să aprobe graficul prezentării la comisia medico-militară şi comisia de  recrutate a 

instituțiilor de învățămînt din mun Bălți.  

6. Cheltuielile privind serviciile medicale acordate tinerilor vor fi efectuate conform 

Programului unic de examinare medicală și în limita alocaţiilor, prevăzute în acest scop în 

bugetul municipal Bălţi pe anul 2020. 

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

specialitate pentru educație, protecţie socială şi sănătate publică, pentru drept şi disciplină, 

pentru activități economico-financiare. 
 

 

Preşedintele şedinţei a IX 

ordinare a Consiliului mun. Bălţi          
 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi            Irina Serdiuc 



Anexa  

                                                                                                     la decizia Consiliului mun. Bălți 

nr. ____ din ____ ________2019 

 

                                           

 

Componenţa comisiei de recrutare 

a tinerilor a. n. 2004,  care locuiesc pe teritoriul municipiului Bălţi 

 

 

 

PREŞEDINTELE СOMISIEI: 

 T. Dubițkaia - viceprimar al municipiului Bălţi. 

LOCŢIITORI AI PREŞEDINTELUI: 

 colonel, S. Nitrean - comandant al Centrului Militar Teritorial Bălţi; 

 Gh. Guțu - şef Serviciul civil şi evidenţa militară a Primăriei mun. Bălţi. 

MEMBRII СOMISIEI: 

 comisar principal, S. Bejan – şef Secţie securitate publică al IP Bălţi; 

 capitan, D. Lipsiuc - șef Secție recrutare-încorporare CMT Bălți; 

 S. Lungu - specialist principal, Serviciul sănătate a Primăriei mun. Bălţi; 

 A. Curteanu - specialist principal DÎTS a Primăriei mun. Bălți; 

 T. Turceac - preşedintele comisiei medico-militare. 

 

SECRETARUL СOMISIEI: 

 M. Voloșenco – specialist principal Secţie recrutare-încorporare al CMT  Bălţi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 


