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                                       HOTĂRÎREA COLEGIULUI CONSULTATIV                        

constituit în municipiu Bălți 
 

Nr. 06/02                                                                                                        din 11 noiembrie  2020  

                                                                      

Cu privire la încorporarea în serviciul militar în termen și cel cu termen redus. 

 

         Reieşind din informațiile prezentate de dl Matei Savca, comandant interimar al Centului 

Militar teritorial Bălți, locotenent colonel; dl Mihai Șotropa, șef Serviciu Patrulare  a Inspectoratului 

de Poliție Bălți; dl Ghenadie Guțu, șef Secția evidența militară și Serviciul de alternativă; dl Simion 

Magnet, Primarul satului Elizaveta, și  dna Efimia Cojoc, secretarul Consiliului local Sadovoe,  

privind încorporarea în serviciul militar în termen și cel cu termen redus. 

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (3) al Legii Republicii Moldova nr. 435/2006 

privind descentralizarea administrativă, anexa 3 
1  

la Hotărârea Guvernului nr. 845/2009 cu privire 

la oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat cu modificările și completările ulterioare și examinând 

propunerile înaintate, Colegiul consultativ constituit în municipiul Bălți                     

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se ia act de informațiile prezentate de Matei Savca, comandant interimar al Centului 

Militar teritorial Bălți, locotenent colonel; Mihai Sotropa, șef Serviciu Patrulare a 

Inspectoratului de Poliție Bălți; Ghenadie Guțu, șef Secția evidența militară și Serviciul 

de alternativă; Simion Magnet, Primarul satului Elizaveta, și  Efimia Cojoc, secretarul 

Consiliului local Sadovoe privind încorporarea în serviciul militar în termen și cel cu 

termen redus. 

2. Centrul Militar teritorial Bălți va:  

2.1) organiza şi va desfăşura, în comun cu organele administraţiei publice locale, 

instituţiile publice, agenţii economici şi organizaţiile obşteşti educaţia militar-

patriotică şi alte activităţi privind pregătirea recruţilor pentru îndeplinirea 

serviciului militar; 

2.2) exercita controlul privind îndeplinirea de către autorităţile publice locale, 

instituţiile publice şi agenţii economici a măsurilor din domeniul 

administrativ - militar; 

2.3)  organiza încorporarea tinerilor, examinarea medicală, testarea psihologică şi 

repartizarea acestora pe arme; 

2.4) întreprinde măsuri pentru sancționarea recruților care încalcă regulile de 

evidență militară; 

2.5) eficientiza activitățile de conlucrare cu inspectoratul de poliție privind 

depistarea încălcărilor a evidenței militare comise de recruți și pornirea 

cauzelor contravenționale; 
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2.6) întreprinde măsuri pentru prevenirea răspîndirii COVID -19 și protejarea 

personalului CMT și recruților care se prezintă la comisia medico – militară 

prin asigurarea cu mănuși și măști de protecție. 

 

3. Autoritățile publice locale (Punctele de recrutare, încorporare şi completare): 

  

3.1) să asigure îndeplinirea obligațiilor în domeniul administrativ – militar;  

3.2) să întreprindă măsuri pentru sporirea prezentării recruților la organul 

administrativ – militar, cu respectarea cerințelor de protecție contra COVID – 

19 

3.3) să înmîneze ordinele de chemare tinerilor care vor fi însoţiţi şi prezentaţi 

comisiei de recrutare - încorporare de către şeful punctului de recrutare, 

încorporare şi completare. 

 

4. Inspectoratul de Poliție al municipiului Bălți va: 

4.1) acorda suport autorităților administrației publice locale și organului 

administrativ – militar privind încorporarea recruților, contribuind la 

asigurarea respectării de către cetățenii Republicii Moldova a regulilor de 

evidență militară; 

4.2)  la solicitarea organului administrativ – militar și primăriilor să întreprindă 

măsuri de rigoare privind căutarea, identificarea locului de aflare, prezentarea 

la organul administrativ – militar a recruților care nu sau prezentat la 

încorporare; 

4.3)  să comunice la solicitarea organului administrativ – militar, datele cu privire 

la recruții care au traversat frontiera de stat a Republicii Moldova. 

 

 5. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă Şefilor Serviciilor Publice Desconcentrate din 

mun. Bălți, precum și se aduce la cunoștință  publică prin publicarea pe pagina web a 

Primăriei municipiului Bălți și  (după caz) în presa locală.     

     6.  Controlul privind executarea prezentei hotărâri se pune în sarcina, şef adjunct al 

Oficiului teritorial Bălţi al Cancelariei de Stat, responsabil de mun. Bălți, dnei Oxana 

Radu. 

 
Au votat: pentru – 24             contra –0              s-au abţinut – 0 

 

 

 

 

 

Preşedintele Colegiului consultativ,  

şef al Oficiului teritorial Bălţi al   

Cancelariei de Stat,  

reprezentant al Guvernului în teritoriu                                              Vitalie NOGALI 
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