
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

      CONSILIUL  RAIONAL    РАЙОННЫЙ  СОВЕТ 

                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ 

            

 
                                                           DECIZIE nr. 4/ 

                                                 din  23  noiembrie    2018    

                                                                                                                                        PROIECT 

Cu privire la trecerea în evidenţa militară a recruților 

 

În temeiul art. 46 al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică 

locală, cu modificările și completările ulterioare, art. 12 al Legii nr. 1245 – XV din 18 iulie 2002 cu 

privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei, Hotărîrii Guvernului nr. 631 din 23 mai 2003 

„Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evidența militară”,  examinînd nota informativă, 

Consiliul raional DECIDE: 

 

1. Centrul Militar Teritorial Străşeni, autoritățile publice locale de nivelul întîi, să organizeze 

în perioada 04 - 28 februarie 2019, trecerea în evidenţa militară a tinerilor născuţi în anul 2003 şi cei 

de vîrstă mai înaintată, care din diferite motive nu au fost anterior trecuţi în evidenţa militară. 

 

2.  Se aprobă componenţa nominală a Comisiei de recrutare: 

 

URSU Ion                 - vicepreşedinte al raionului Străşeni, preşedinte al Comisiei; 

ARNĂUT Igor          - comandant al Centrului Militar Teritorial Străşeni, vicepreşedinte al 

                                  Comisiei;                         

ŞEVCIUC Elena       - specialist principal, Secţia recrutare-încorporare, Centrul Militar 

                                 Teritorial Străşeni, secretar al Comisiei;  

         Membrii Comisiei: 

GNIP Ludmila          - inspector superior al Biroului siguranță copii, Inspectoratul de Poliție    

                                 Strășeni; 

SANDU Mihail         - preşedintele Comisiei medicale. 

             Comisia de rezervă:  

BUDU Nicolae          - vicepreşedinte al raionului Străşeni, preşedinte al Comisiei; 

DUCA Victor             - locțiitor comandant al Centrului Militar Teritorial Străşeni, 

                                    vicepreşedinte al Comisiei;     

ADAMCIUC Tatiana - specialist Secţia recrutare-încorporare, Centrul Militar Teritorial 

                                  Strășeni, secretar al Comisiei;    

         Membrii Comisiei: 

COTELEA Diana       - şef, Secţia securitate publică, Inspectoratul de Poliţie Străşeni; 

SANDU Mihail           - preşedintele Comisiei medicale. 

 

3. Se aprobă componenţa nominală a Comisiei medicale : 

     

SANDU  Mihail                - dermatolog, preşedinte al Comisiei; 

ZAHARCIUC Pavel         - chirurg;     

CARAMAN  Victoria       - terapeut; 

SÎRBU  Vera                     - neurolog; 

PERELOMOVA Elena     - oftalmolog; 

GAVRILIUC Valentina    - psihiatru;      

TOPOR Iurie                     - otolaringolog; 

ȚIGANU Lucia                 - dermatolog; 

MATEI Svetlana               - psiholog. 

 

          

 



Comisia de rezervă: 

 

SANDU  Mihail                - dermatolog, preşedinte al Comisiei;   

AVRAM Anatol                - chirurg; 

IORGA  Teodora              - terapeut;      

SÎRBU  Vera                     - neurolog;    

DÎRUL Ina                        - oftalmolog;    

CAZACU Marina             - psihiatru;   

TOPOR Iurie                     - otolaringolog;     

GÎȚU  Galina                    - dermatolog; 

MATEI Svetlana               - psiholog. 

     

4. Primarii localităților din raion să perfecteze și să prezinte Centrului Militar Teritorial 

Străşeni listele persoanelor, anul nașterii 2003, să asigure prezența tinerilor la Comisia medicală 

(asigurarea cu transport) conform graficului elaborat de Centrul Militar Teritorial Străşeni.  

5. Directorul interimar al Instituției Medico - Sanitare Publice Spitalul raional Străşeni (I. 

Topor), șeful Instituției Medico - Sanitare Publice Centrul de Sănătate Strășeni (V. Bahnaru), șefii 

centrelor de sănătate din comunele, satele raionului: 

 - să contribuie la organizarea activităţii Comisiei medicale (Centrul Militar Teritorial Străşeni) 

în perioada 04 – 28 februarie 2019; 

 - să organizeze efectuarea investigaţiilor medicale în instituţiile medicale la locul de trai a 

tinerilor ce urmează a fi recrutaţi, conform graficului elaborat de Centrul Militar teritorial Strășeni;  

 - să contribuie la perfectarea fişelor medicale, forma 25 – IU, listelor de semnalizare a 

tinerilor ce se află la evidenţă în dispanserele psiho - neurologice, narcologice, ftiziatrice, dermato - 

venerologice şi să le prezinte la Centrul Militar Teritorial Străşeni; 

 -  să asigure 20 loc paturi în staţionar în scopul examinării şi tratării  recruţilor; 

 -  să elibereze de la serviciul de bază, în perioada 04 - 28 februarie 2019 medicii antrenaţi în 

activitatea Comisiei, cu păstrarea locurilor de muncă şi a salariilor lunare. 

6. Inspectoratul de Poliţie Strășeni să acorde ajutor Centrului Militar Teritorial Străşeni în 

căutarea tinerilor ce se eschivează de la trecerea în evidenţa militară. 

7. Direcția asistență socială și protecție a familiei să prezinte informaţia privind recruţii 

născuți în 2003, cu handicap la Centrul Militar Teritorial Străşeni. 

8. Comandantul Centrului Militar Teritorial Străşeni, în perioada respectivă, să informeze 

săptămînal președintele raionului despre desfăşurarea trecerii în evidenţa militară a tinerilor. 

9. Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în seama 

vicepreşedintelui raionului (I. Ursu) şi comandantului Centrului Militar Teritorial Strășeni (I. 

Arnăut). 

10. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al actelor locale. 

 

 

Preşedinte al şedinţei                                                          __________________                                                               

 

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional                                                     Nina RUSU 

 

Vizat: 

Vicepreşedinte al raionului                                                         Ion Ursu 

Vicepreşedinte al raionului                                                         Nicolae BUDU 

Comandantul Centrului Militar 

Teritorial Strășeni                                                                       Igor ARNĂUT 

Serviciul juridic                                                                          Ion Malic 

 

 

  



 

Notă informativă 

la proiectul de  decizie ,,Cu privire la trecerea în evidenţa militară a recruților” 
 

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului: 

Centrul Militar Teritorial Străşeni, Aparatul președintelui raionului, autoritățile publice locale de 

nivelul întîi. 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite: 
Proiectul deciziei a fost elaborat în conformitate cu art. 12 al Legii nr. 1245-XV din 18 iulie 2002 

cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei, Hotărîrii Guvernului nr. 631 din 23 mai 

2003 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evidența militară”, Hotărîrii Guvernului nr. 

864 din 17 august 2005 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la încorporarea cetăţenilor în 

serviciul militar în termen sau în cel cu termen redus”. 

Finalitățile urmărite prin adoptarea actului respectiv constau în organizarea evidenţei militare a 

tinerilor născuţi în anul 2003 şi cei de vîrstă mai înaintată, care nu au fost anterior trecuţi în 

evidenţa militară, în perioada 04 – 28 februarie 2019.     

3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidențierea elementelor noi: 
Principala prevedere a proiectului de decizie ,,Cu privire la trecerea în evidenţa militară a 

recruților” este organizarea și trecerea în evidenţa militară a tinerilor născuţi în anul 2003 şi cei de 

vîrstă mai înaintată, care din diferite motive nu au fost anterior trecuţi în evidenţa militară. 

La fel, prin prezentul proiect de decizie, este aprobată  componența nominală a Comisiei de 

recrutare și a celei de rezervă, precum și aprobarea componenței nominale  a Comisiei medicale și 

a Comisiei medicale de rezervă. 

Totodată, conform art. 44 din Legea nr. 1245 – XV din 18 iulie 2002 cu privire la pregătirea 

cetăţenilor pentru apărarea Patriei, în prezentul proiect de decizie sunt enumerate obligațiile 

autorităților publice și instituțiilor publice în procesul de organizare și trecere în evidenţa militară 

a recruților.       

4. Fundamentarea economico-financiară: 

Implementarea proiectului de decizie ,,Cu privire la trecerea în evidenţa militară a recruților” nu 

va necesita cheltuieli suplimentare din bugetul raionului.      

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare: 

Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative și nu necesită abrogarea altor decizii ale 

Consiliului raional. 

6. Avizarea și consultarea publică a proiectului: 

În baza celor expuse  și în conformitate cu art. 32 din Legea nr. 100 din 22 decembrie 2017 cu 

privire la actele normative, proiectul deciziei ,,Cu privire la trecerea în evidenţa militară a 

recruților”, a fost avizat de către vicepreședinții raionului, Centrul Militar Teritorial Străşeni 

Serviciul juridic. 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind trasparenţa în 

procesul decizional, proiectul deciziei a fost plasat pe pagina web oficială a Consiliului raional 

www.crstraseni.md, la directoriul Transparenţa decizională, secţiunea Consultări publice ale 

proiectelor. 

7. Constatările expertizei juridice: 

În temeiul art. 37 din  Legea nr. 100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele normative, 

proiectul deciziei a fost expus expertizei juridice de către Serviciul juridic, subdiviziune a 

Consiliului raional. Structura și conținutul actului corespund normelor de tehnică legislativă. 

    

Proiectul deciziei se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare şi propunerii 

Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.  

 

 

 

Comandantul Centrului  

Militar Teritorial Străşeni                                                            Igor Arnăut 
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