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HOTĂRÂREA COLEGIULUI CONSULTATIV 

constituit în municipiul Bălți 

nr. 07/02 din 21.12.2021 

 
,,Cu privire la rezultatele acțiunilor întreprinse 

 de Centrul militar Bălți în a.2021” 

        În temeiul Legii Republicii Moldova cu nr.435 privind descentralizarea 

administrativă, art.7 alin.(3), anexa 3
1 
la Hotărârea Guvernului nr.845 din 18 

decembrie 2009 cu ,,Cu privire la oficiile teritoriale  ale Cancelariei de Stat”, cu 

modificările și completările ulterioare , precum și urmare a propunerilor înaintate, 

Colegiul Consultativ, constituit în municipiul Bălți, 

HOTĂRĂȘTE: 

1. Se ia act de raportul prezentat de dl Lipsiuc Dmitri, maior, - interimar, Centrul 

militar teritorial Bălți, privitor la rezultatele acțiunilor întreprinse în a.2021. 

2. Centrul militar teritorial Bălți: 

2.1 –  va continua desfășurarea și îmbunătățirea acțiunilor de colaborare, de 

comun cu organele administrației publice locale, agenții economici și instituțiile 

publice în educarea militar- patriotică a potențialilor viitori militari, precum și a 

altor activități ce țin de pregătirea recruților pentru serviciul militar;                                                                                                  

2.2–  va organiza încorporarea, examinarea medicală, testarea psihologică și 

repartzarea recruților pe arme, în perioadele prestabilite de legislația Republicii 

Moldova;                                                                                                                            

2.3 – va respecta și va întreprinde măsuri de protejare în vederea prevenirii 

răspândirii infecției COVID-19, precum și pentru protejarea personalului Centrului 

militar teritorial în perioada examinării recruților de către Comisia medico-

militară, în conformitate cu prevederile Comisiei Naționale Extraordinare;                                                                        

2.4 – va îmbunătăți activitatea Centrului militar teritorial Bălți pe domeniul 

cultural-educativ și informativ a premilitarilor; 

 
CANCELARIA DE STAT 

A REPUBLICII MOLDOVA 

Reprezentantul Guvernului în 

teritoriu 
 

OFICIUL TERITORIAL BĂLŢI 

  

 
 

 

  

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

КАНЦЕЛЯРИЯ 

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

Представитель Правительства в 

территории 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ БЮРО БЭЛЦЬ 

  
MD-3100, Republica Moldova 

str. Libertății, 10, mun.Bălţi,  

tel.: +373-231-23-056, fax: +373-231-23-056 

e-mail: otcs_balti@gov.md  
 

МД-3100, Республика Молдова, 

ул. Свободы, 10, мун. Бэлць, 

тел.: +373-231-23-056, факс: +373-231-23-056 

e-mail: otcs_balti@gov.md  

mailto:otcs_balti@gov.md
mailto:otcs_balti@gov.md


2 
 

2.6 – va înainta propuneri pentru completări și modificări  la legislația în vigoare  

cu privire la apărarea naţională; 

2.7 – va contribui la sporirea conlucrării cu Inspectoratul de Poliție Bălți, 

stabilind relații de parteneriat,  întru depistarea încălcărilor evidenței militare și 

identificării locului de aflare a premilitarilor cu rele intenții, inclusiv, în pornirea 

cauzelor contravenționale; 

 2.8 – va oferi suportul necesar veteranilor conflictelor militare, la solicitarea 

acestora, inclusiv pe domeniul cultural-educativ și informativ a premilitarilor; 

2.9 – va activa cu strictețe, în conformitate cu prevederile Legii nr.345 din 

25.07.2003 ,,Cu privire la apărarea naţională”, Hotărârilor Guvernului nr.666/2018, 

nr.289 /2018, 412/2019, precum și a directivelor Marelui Stat Major, ordinelor 

Miniserului Apărării, privitor la mobilizare, încorporare, evidența veteranilor de 

război;                                                                                                                                         

3. Prezenta Hotărâre se aduce la cunoștință conducerii Centrului militar teritorial  

Bălți, conducerii autorităților publice locale, precum și la cunoștința publică prin 

publicarea pe pagina web și, (după caz) în presa locală.  

4. Controlul privind executarea prezentei hotărâri se pune în sarcina dnei Elena 

Covaliuc, șef- adjunct al Oficiului teritorial Bălți a Cancelariei de Stat. 

 

Au votat: pentru - 23                          contra - 0                        s-au abținut –  0 

                                                                                          

 

                                  

Președintele Colegiului consultativ,      /semnat electronic/           Vladimir Rusu 

constituit în mun. Bălți 

șeful OT Bălți a Cancelariei de Stat, 

reprezentantul Guvernului în teritoriu 
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