
 

Hotărârea Colegiului Consultativ,                                                                                                                

constituit în municipiul Bălți 

nr. 12/2 din 27.12.2022 

,,Cu privire la activitatea Centrului Miitar                                                                                                                                   

teritorial Bălți în a. 2022.” 

           Urmare a prevederilor ord. nr.22 din 29.11.2004 al Ministrului Apărării a 

Republicii Moldova, a Legii nr.162/2005 cu privire la statutul militarilor, a Legii 

nr.158/2008 ,,Cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, a ord. 

nr.7 din 19.01.2021 ,,Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind organizarea 

activităților de educație militaro-patriotice a recruților”, Legea nr.190 -XV/2003  

,,Cu privire la veterani”, Legea nr. 1244/2022 ,,Cu privire la rezerva Forțelor 

Armate”, Directiva nr.9/2014 ,,Cu privire la conlucrarea centrelor militare și a 

unităților militare cu arhivele și organele de stat ale altor țări”, a Regulamentului 

,,Cu privire la organizarea și funcționarea comisiei pentru examinarea cererilor 

solicitanților a legitimației de veteran de război”, Hotărârii Guvernului nr.182/2018 

,,Cu privire la legitimațiile veteranilor de război”, Colegiul Consultativ, constituit în 

mun. Bălți, 

HOTĂRĂȘTE: 

1. Se ia act de nota informativă nr. RU/630 din 15.12.2022 prezentată de dl Matei 

Savca, comandantul Centrului Miitar teritorial Bălți. 

2.  Centrul Miitar teritorial Bălți (comandant- dl Matei Savca, colonel): 

2.1. – va continua îmbunătățirea disciplinei militare și a serviciului trupe conform 

prevederilor cadrului legal pe segmentul rezerviști; 

2.2. – va  organiza recrutarea, examenul medico- militar, testarea psihologică și 

repartizarea tinerilor încorporați pe genuri de arme de comun cu organele 

administrației publice locale; 
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2.3. – va promova politicile statului în rândul tinerilor recruți privitor la serviciul 

militar activ; 

2.4. – va sprijini veteranii de război în situațiile dificile, oferind suport și soluții 

întru depășirea acestora;    

2.5. – va contribui la îmbunătățirea conlucrării Centrului Militar teritorial Bălți cu 

agenții economici, conducătorii SPD, directorii instituțiilor de învățământ și APL.                                                                                                                

3. Prezenta Hotărâre se aduce la cunoștința șefilor Serviciilor Publice 

Desconcentrate din mun. Bălți și 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 Oficiului teritorial Bălți a Cancelariei de Stat 

          Reprezentantul Guvernului în teritoriu 
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