
REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL CIMI$LIA

DECIZIE

din 26 octombrie 2017

Cuprivirelaincorporareadinoctombrie-decembrie20|7
si ianuarie 2018 in rindurileForfelor Armate ale

Republicii Moldova qi serviciului civil al

ceillenilor nlscu{i in anii 1990-1999'

nr.05/13

in conformitate cu Legea nr.436-XV din 28.12.2006 privind administralia public[

local6, Legea nr.l245-XV aint 8.01.2002,,Cu privire la pregdtirea cetf,lenilor pentru

apdrareapatriei,,, R"gulu-.ntur privina activitatea administrativ- militarr qi efectivul

rimita al organelor ad"ministrativ-militare, aprobat prin Hotdrirea Guvernului Republicii

Moldova nr.77 din 31.01.2001, consiliul raional cimiqlia DECIDE:

1. A aproba componen[a comisiei raionale pentru incorporarea 9i testarea medicala

a recru{ilor:
Preqedintele comisiei :

Iurie Rdileanu, vicepreqedinte al raionului Cimiqlia

Vicepreqedintele comisiei:

Gheorghe Dones, qef seciie ud-initt.utiv-militar6 (l.d.p.C imiqlia)

a Centrului militar teritorial Hinceqti

Alexandru Stan, specialist in problemele serviciului civil
Secretarul comisiei:

carabulea Artiom, specialist in seclia administrativ-militara (l'd'p'cimiqlia)

a Centrului militar teritorial Hinceqti

Membrii comisiei:
popuqoi Ala, qeful secliei consultative a spitalului raional cimiglia

- preqedintele comisiei medico-militare

Antoci Veaceslav, glf seclie ordine public[ a Inspectoratului raional de polilie

Gavril coroian, specialist'principal in problernele inv[{6mintului preuniversitar

Membrii suPleanli:

Vasile Spinu, secretar al Consiliului Raional Cimiqlia

Vicepreqedintele comisiei :

Nijeberschi vladislav, ,p..iulirt superior in sec{ia administrativ-militard (l.d.p.cimiqlia)

a i)entrului militar teritorial Hinceqti
Secretarul comisiei:

Mardar Liuba, specialist in sec{ia administrativ-militara (l.d.p.Cimiqlia) a Centrului

militar teritorial Hinceqti



Z. Se stabilegte cI comisia medico-militard a sec{iei administrativ-militare a

raionului cimiqlia a centrului militar teritorial Hinceqti pentru incorporarea qi testarea

recru[ilor sa deifrqoare activitatea in perioada 25 '09 '2017 - 25 '01'2018'

3. Efectivul secJiei administrativ-militare a raionului Cimiqlia a Centrului militar

teritorial Hinceqti in comun cu primarii localitdfilor din raion, persoanele responsabile

de eviden{a militar[, va verifica starea familial[ a recru{ilor pentru a eviden{ia

persoanele care au dreptul de a-qi satisface serviciul militar sau pot beneficia de

aminare de la incorporare in serviciul militar in termen'

4. prirnariile din raion in conformitate cu graficul stabilit sunt obligate sd organizeze

transportarea recru{ilor la data, ora gi locul stabilit de secfia adrninistrativ-militara a

raionului Cimiglia, pentru a trece tlstarea medicalf, qi incorporarea confonn anexei

nr.1.
5. Se recomand[ primariilor localitalilor din raion, de comun cu agenltt economlcl

din teritoriul subordonat s6 organizeze petrecerea solemnS a recrulilor indreptali pentru

satisfacerea serviciului militar in termen'

6. Sec{ia administrativ militard a raionului Cimiqlia in comun cu Direc[ia Generald

inrrutrurnini, Secfia cultur[, tineret Ei sport Cimiqlia va otganiza pregltirea qi

desf[qurarea solemnd a ,,zilei recrutului" la nivel raional.

7. primarii satelor qi oraqului Cimiqlia r[spund personal de pregStirea qi indeplinirea

sarcinii de incorpo.u.. in FA RM a cet[{enil or in baza resurselor ce stau la eviden{a

conform anexei nr.2'
g. $eful inspectoratului raional de polilie va acorda ajutorul necesar primSriilor qi

Secliei administiativ militare a raionului cimiqlia in cdutarea qi re{inerea recru(ilor care

se eschiva ezd de la trecerea comisiei medicale qi de incorporare'
g. Tratamentul, in caz de necesitate, a recru{ilor 9i examinarea lor medical[

suplimentar[ vor fi efectuate pin[ la 29 decembrie 2017 in Institulia medico-sanitara

publicS, spitalul raional Cimiqlia.
10. Directorul Instituliei Medico-Sanitare Publice Spitalul Raional - va fi

responsabil6 de constituire comisiei raionale pentru efectuarea testrrii medicale a

recrulilor qi de organizareabunei activitali a comisiei;

- va desemni, pentru perioada activitatii comisiei raionale de incorporare medici-

specialigti qi asistenie rnedicale, care va efectua testarea medicala a recru{ilor, confortn

giaficului, zilnic de la 25.09.2017 -25'01'2018';
- va asigura funcfion area zilnic[ a laboratorului de analize qi a cabinei de radiologie

qi electrocardiograme ;

- va rezelva, in caz de necesitate, pentru perioada incorpordrii, in scopul tratdrii 9i

examinlrii stafionare a recru[ilor, paturi necesare'

Cheltuielile pentru inveitigalii qi testarea medicald a recru[ilor se va efectua din

contul bugetului local de cdtre Consiliul raional'

11. Controlul executdrii prezentei decizii se pune in sarcina domnului Iurie

RIileanu, vicepreqedinte al raionului Cimiglia'

Preqedintele gedinfei

Secretarul Consiliului

Netedu Gheorghe

Spinu Vasile


