REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL
STRĂŞENI

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РАЙОННЫЙ СОВЕТ
СТРЭШЕНЬ

DECIZIE nr. 4/
din 16 august 2019
Proiect
Cu privire la încorporarea în serviciul militar în
termen, termen redus şi serviciul civil în perioada
octombrie 2019 – ianuarie 2020 și a rezerviștilor
în caz de mobilizare
În temeiul Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, cu
modificările și completările ulterioare, art. 28, art. 29 ale Legii nr. 1245/2002 cu
privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei, Legii nr. 156/2007 cu privire
la organizarea serviciului civil (de alternativă), Hotărîrilor Guvernului Republicii
Moldova nr. 77/2001 „Pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea
administrativ-militară şi efectivul-limită al organelor administrativ-militare”, nr.
864/2005 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la încorporarea cetăţenilor
în serviciul militar în termen sau în cel cu termen redus”, nr. 865/2008 privind unele
măsuri de executare a Legii nr. 156/2007 cu privire la organizarea serviciului civil
(de alternativă), examinînd nota informativă, Consiliul raional DECIDE:
1. Se aprobă componenţa nominală a Comisiei de recrutare-încorporare şi
Comisiei medicale, conform anexei nr. 1.
2. Comisiile nominalizate îşi vor desfăşura activitatea în perioada octombrie
2019 – ianuarie 2020.
3. Se aprobă sarcina de încorporare în rîndurile Forţelor Armate a recru ților din
primăriile raionului în perioada octombrie 2019 – ianuarie 2020, conform anexei nr.
2.
4. Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi din raion:
 să asigure prezentarea, în termenul stabilit, la Comisia de recrutareîncorporare, a tinerilor, conform prevederilor Regulamentului cu privire la
încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen şi cel cu termen redus,
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 864/2005;
 în comun cu specialiştii Centrului Militar Teritorial Străşeni să studieze starea
familială a recruţilor, pentru a înregistra persoanele care au dreptul la amînare
de la serviciul militar în termen, conform art. 31 al Legii nr. 1245/2002 cu
privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei;
 în comun cu Inspectoratul de Poliţie Strășeni şi Centrul Militar Teritorial
Străşeni să depisteze cetăţenii cu obligaţiuni militare, care nu s-au prezentat la
recrutare, încorporare, concentrare sau mobilizare, să întocmească materialele
necesare şi să le prezinte în organele de drept pentru tragerea lor la răspundere.
5. Se pune în sarcina directorului Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul
raional Strășeni (T. Costru):

 să contribuie la organizarea lucrului Comisiei medicale în Spitalul raional în
perioada octombrie 2019 – ianuarie 2020 şi să asigure utilajul medical necesar
pentru activitatea acesteia;

să asigure examinarea medicală a recruţilor și a rezerviștilor în caz de
mobilizare, conform prevederilor Regulamentului cu privire la expertiza
medico-militară în Forţele Armate ale Republicii Moldova aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr. 897/2003;
 să facă rezervarea de 20 loc-paturi în Instituţia Medico-Sanitară Publică
Spitalul raional Străşeni în scopul examinării suplimentare şi tratării recruţilor
și rezerviștilor în caz de mobilizare în condiţii de staţionar;
 să desemneze 4 surori medicale care vor asista membrii Comisiei medicale.
6. Șeful Inspectoratului de Poliţie Strășeni (G. Malic):
 să acorde ajutor Secţiei recrutare-încorporare a Centrului Militar Teritorial
Străşeni la prezentarea recruţilor la Comisia medicală şi la încorporarea lor în
serviciul militar în termen conform graficului stabilit.
 să menţină ordinea publică în zilele de expediere a recruţilor în unităţile
militare.
7. Comandantul Centrului Militar Teritorial Străşeni (I. Arnăut):
 să informeze lunar Preşedintele raionului despre rezultatele examinării
medicale şi încorporării tinerilor în serviciul militar în termen şi serviciul civil
în perioada octombrie 2019 – ianuarie 2020 despre activitatea primăriilor în
problemele vizate;
 în comun cu autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi să
elaboreze graficul deplasării în localităţile raionului în scopul examinării stării
familiale a recruţilor.
8. Se stabileşte că, în caz de eliberare a membrilor Comisiilor din funcţiile
deţinute, atribuţiile lor, în cadrul acesteia, vor fi executate de persoanele noudesemnate în funcţiile respective, fără adoptarea unei decizii noi a Consiliului
raional.
9. Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina
vicepreşedintelui raionului (I. Ursu), comandantului Centrului Militar Teritorial
Străşeni (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

AVIZAT:
Serviciul juridic
Vicepreşedintele raionului
Vicepreşedintele raionului
Centrul Militar Teritorial Strășeni

I. Malic
I. Ursu
N. Budu
I. Arnăut

Anexa nr. 1
la Decizia Consiliului raional Străşeni
nr. 4/
din 16 august 2019

COMPONENŢA NOMINALĂ
A COMISIEI DE RECRUTARE-ÎNCORPORARE
Preşedintele
Comisiei
Vicepreşedinte

- URSU Ion, vicepreşedinte al raionului

Vicepreşedinte

- STATI Natalia, specialist principal, Secția comunicare și relații
publice, Aparatul președintelui

Secretar

- ŞEVCIUC Elena, specialist principal, Centrul Militar Teritorial
Străşeni

Membrii
comisiei:

- COTELEA Diana, șef al Secției Securitate Publică al Inspectoratului
de Poliţie Strășeni

- ARNĂUT Igor, comandant al Centrului Militar Teritorial Străşeni

- Reprezentantul Departamentului Trupelor de Carabinieri
- MATEI Svetlana, psiholog.
Comisia de rezervă:
Preşedinte

- BUDU Nicolae, vicepreşedinte al raionului Străşeni

Vicepreşedinte

- DUCA Victor, locțiitor comandant, Centrul Militar Teritorial
Strășeni

Membrii
comisiei:

- GNIP Ludmila, șef, Serviciul Interacțiuni Comunitare al Serviciului
Securitate Publică, Inspectoratul de Poliţie Strășeni
- MATEI Svetlana, psiholog.
COMPONENŢA NOMINALĂ A COMISIEI MEDICALE

Comisia de bază

Comisia de rezervă

SANDU Mihail

SANDU Mihail

- Președintele Comisiei

Membrii comisiei:
ZAHARCIUC Pavel
IORGA Teodora
SÎRBU Vera
DÎRUL Ina
GAVRILIUC Valentina
TOPOR Iurie
SANDU Mihai
CEAGLEI Olga

Membrii comisiei:
CAZACU Anatol
CARAMAN Victoria
VACARI Constantin
PERELOMOVA Elena
CAZAC Marina
TOPOR Iurie
GÎȚU Galina
CEAGLEI Olga

- Chirurg
- Terapeut
- Neuropatolog
- Oftalmolog
- Psihiatru
- Otorinolaringolog
- Dermatolog
- Cardiolog

Anexa nr. 2
la Decizia Consiliului raional Străşeni
nr. 4/
din 16 august 2019

SARCINA
de încorporare în rîndurile Forţelor Armate a recruţilor din primăriile
raionului Strășeni în perioada octombrie 2019 – ianuarie 2020
Nr.
d/o

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Primăria

Bucovăţ
Căpriana
Chirianca
Codreanca
Cojuşna
Dolna
Găleşti
Ghelăuza
Grebleşti
Lozova
Micăuți
Micleuşeni
Negreşti
Oneşti
Pănăşeşti
Recea
Rădeni
Romăneşti
Roşcani
Scoreni
Sireţi
Străşeni
Tătăreşti
Ţigăneşti
Voinova
Vorniceni
Zubreşti
TOTAL

Trebuie să prezinte la
comisia medicală
(persoane)

Sarcina de
încorporare
(persoane)

39
65
25
74
183
24
85
30
26
157
112
120
30
35
81
78
95
37
28
85
132
476
37
29
50
100
78
2311

2
3
1
3
6
1
3
2
1
5
4
4
1
1
3
2
4
1
1
2
4
10
2
1
2
3
2
74

Notă informativă
la proiectul de decizie ,,Cu privire la încorporarea în serviciul militar în termen, termen redus şi
serviciul civil în perioada octombrie 2019 – ianuarie 2020 și a rezerviștilor în caz de mobilizare”
1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului
Centrul Militar Teritorial Străşeni, Aparatul pre ședintelui raionului.
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului
Proiectul deciziei a fost elaborat de Centrul Militar Teritorial Străşeni în conformitate cu art. 28 și art.
29 al Legii nr. 1245/2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei, Legii nr. 156/2007 cu
privire la organizarea serviciului civil (de alternativă), Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.
77/2001 „Pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea administrativ-militară şi efectivul-limită al
organelor administrativ-militare”, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 864/2005 „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 încorporarea în serviciul militar în
termen, cu termen redus şi serviciul civil în perioada octombrie 2019 – ianuarie 2020 și a rezervi știlor în
caz de mobilizare, precum și aprobarea sarcinii de încorporare în rîndurile Forţelor Armate a recru ților din
primăriile raionului în perioada octombrie 2019 – ianuarie 2020, conform anexei nr. 2.
3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidențierea elementelor noi
Principala prevedere a proiectului de decizie ,,Cu privire la încorporarea în serviciul militar în termen,
termen redus şi serviciul civil în perioada octombrie 2019 – ianuarie 2020 și a rezerviștilor în caz de
mobilizare” este organizarea încorporării în serviciul militar în termen, cu termen redus şi serviciul civil în
perioada octombrie 2019 – ianuarie 2020 și a rezervi știlor în caz de mobilizare, precum și aprobarea
sarcinii de încorporare în rîndurile Forţelor Armate a recru ților din primăriile raionului în perioada
octombrie 2019 – ianuarie 2020.
La fel, prin prezentul proiect de decizie, se aprobă componența nominală a Comisiei de recrutare încorporare și a celei de rezervă, precum și aprobarea componen ței nominale a Comisiei medicale și a
Comisiei medicale de rezervă.
Totodată, conform art. 44 din Legea nr. 1245/2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea
Patriei, în prezentul proiect de decizie sunt enumerate obliga țiile autorită ților publice și institu țiilor
publice în procesul de organizare și trecere în evidenţa militară a recru ților.
4. Fundamentarea economico-financiară
Implementarea proiectului de decizie ,,Cu privire la încorporarea în serviciul militar în termen, termen
redus şi serviciul civil în perioada octombrie 2019 – ianuarie 2020 și a rezervi știlor în caz de mobilizare”
nu va suporta 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. 100/2017 cu privire la actele
normative, proiectul deciziei ,,Cu privire la încorporarea în serviciul militar în termen, termen redus şi
serviciul civil în perioada octombrie 2019 – ianuarie 2020 și a rezervi știlor în caz de mobilizare”, a fost
avizat de către Serviciul juridic, vicepre ședin ții raionului, Centrul Militar Teritorial Străşeni, secretarul
Consiliului raional.
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparenţa 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 anticorupție
În temeiul art. 35 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art. 28 alin. (3) din Legea
integrității nr. 82/2017, proiectul a fost supus expertizei anticorup ție de către autor.
Proiectul de decizie corespunde normelor juridice și exclude orice element care ar favoriza corup ția.
8. Consultările expertizei juridice
În temeiul art. 37 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, proiectul deciziei a fost expus
expertizei juridice de către Serviciul juridic, subdiviziune a Consiliului raional. Structura și con ținutul
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.
Stati Natalia, specialist principal, Secția comunicare
și relații publice, Aparatul președintelui raionului

