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HOTĂRÂREA COLEGIULUI CONSULTATIV, 

constituit în municipiul Bălți 

nr 5/1din 24.05.2022 

,,Cu privire la rezultatele acțiunilor recrutării tinerilor, 

a.n. 2006, întreprinse de Centrul Militar teritorial Bălți” 

        În temeiul Legii Republicii Moldova nr.435 privind descentralizarea 

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

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

modificările și completările ulterioare, a Legii nr.162/2005 ,,Cu privire la statutul 

militarilor” art.12 alin. 1, art.24 alin.1, art.26 alin. 1 lit.a) lit.b); a Legii nr.1245/2002 

,,Cu privire la pregătirea cetățenilor pentru apărarea Patriei” art.2 alin.1, alin.2 lit. a) 

b), art.3 alin.1, art.4 alin 2 lit.b), precum și urmare a propunerilor înaintate, Colegiul 

Consultativ, constituit în municipiul Bălți, 

HOTĂRĂȘTE: 

1. Se ia act de nota informativă prezentată de dl Savca Matei, comandant, Centrul 

Militar teritorial Bălți, privitor la rezultatele acțiunilor de recrutare a tinerilor 

a.n.2006.  

                                                                                                                                              

2. Centrul Militar teritorial Bălți:  

                                                                                                                                             

2.1 –  va conlucra cu organele administrațiilor publice locale, agenții economici și 

instituțiile publice în educarea militar- patriotică a potențialilor viitori militari;     

 

2.2. – va lua în evidenţa militară și va supune examenului medical, testării 

psihologice şi determinării gradului aptitudinii pentru serviciul militar a tinerilor ce 

au atins vârsta de 16 ani;  
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2.3. – va efectua repartizarea preliminară pe genuri de arme şi componente ale 

Forţelor Armate a viitorilor recruți;  

 

2.4 – va îmbunătăți activitatea Centrului militar teritorial Bălți pe domeniul cultural-

educativ și informativ al premilitarilor;                                                                                                                                                                                                                                                                    

2.5 – va înainta către instituțiile ierarhic superioare propuneri pentru completări și 

modificări la legislația în vigoare cu privire la apărarea naţională;                                                                                               

2.6– va conlucra cu Inspectoratul de Poliție Bălți, întru elucidarea cazurilor de 

eschivare de la evidența militară a premilitarilor cu rele intenții, inclusiv, în pornirea 

cauzelor contravenționale;                                                                                                                                     

2.7. – va activa cu strictețe, conform prevederilor Legii nr.345/2003 ,,Cu privire la 

apărarea naţională”, a Legii 162/2005 ,, Cu privire la statutul militarilor”, a Legii 

nr.1245/2002 ,,Cu privire la pregătirea cetățenilor pentru apărarea Patriei”, a 

Hotărârii Guvernului nr.666/2018, nr.289 /2018, nr. 412/2019, precum și a 

directivelor Marelui Stat Major și a ordinelor Ministerului Apărării privitor la 

mobilizare și încorporare.                                                                                                                                         

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. 

 

 

 

 

 

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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