
REPUBLICA MOLDOVA 
 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 
 

 
 

 D E C I Z I E  
           Proiect 

 

din 21 septembrie 2018                                           nr.04/21 

 

 

Сu privire la desfăşurarea controlului 

medical şi trecerea în evidenţă militară 

a tinerilor născuţi în anul 2003 

 

În conformitate cu Legea nr.436-XV din 28.12.2006 privind administraţia publică 

locală şi Legea nr.1245-XV art. 11, 12  din 18.07.2002 „Cu privire la pregătirea 

cetăţenilor pentru apărarea Patriei”, Regulamentul privind activitatea administrativ- 

militară şi efectivul limită al organelor administrativ-militare, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului Republicii Moldova nr.77 din 31.01.2001,  Consiliul raional Cimişlia  

DECIDE: 

1. Se aprobă componenţa nominală a comisiei raionale pentru trecerea în  evidenţa 

militară: 

Preşedintele comisiei: 

        Melente  Vasile -  vicepreşedinte al raionului Cimişlia 

     Vicepreşedintele comisiei: 

        Gheorghe Dones -  şef secţie administrativ- militară (l.d.p.Cimişlia) 

                                       a Centrului militar teritorial Hînceşti 

Secretarul comisiei: 

        Carabulea Artiom -  specialist secţia administrativ-militară  (l.d.p.Cimişlia) 

                                       a Centrului militar teritorial Hînceşti                           

Membrii comisiei: 

        Ala Popusoi -  şeful secţiei consultative a spitalului  raional Cimişlia,  

                                        preşedintele comisiei medico-militare; 

        Raduc Andrian - şef secţie ordine publică a Inspectoratului raional de poliţie                              

Cimişlia 

                                                                                             

        Gavril Coroian - specialist principal în problemele învăţămîntului  preuniversitar. 

                                

 

2. Se stabileşte că comisia raională pentru trecerea în evidenţa militară şi examinarea 

medicală a tinerilor născuţi în anul 2003 să-şi desfăşoare activitatea în perioada  

04.01.2019 - 30.03.2019. 

 

 3. Direcţia învăţămînt, de comun acord cu primăriile localităţilor din raion, vor asigura,  

conform graficului stabilit,  prezenţa tuturor tinerilor născuţi în anul 2003 pentru 

examinarea medicală. (Anexa nr.1). 



 

4. Directorul instituţiei medico-sanitare publice spitalul raional Cimişlia (Florea 

Mariana): 

 - va desemna pentru perioada activităţii comisiei raionale medici specialişti şi 

asistente medicale, care vor efectua testarea medicală a tinerilor conform graficului; 

 - va asigura funcţionarea laboratorului de analize, cabinetelor de radiografie şi 

cardiografie;  

 - va rezerva în spitalul raional în perioada trecerii în evidenţa militară în scopul 

tratării staţionare a recruţilor 10 paturi. 

           

          5. Inspectoratul raional de poliţie va acorda secţiei administrativ- militare Cimişlia 

ajutorul necesar pentru căutarea şi prezentarea tinerilor, care se eschivează de la controlul 

medical şi trecerea în evidenţa militară. 

      

        6. Controlul asupra executării prezentei Decizii se pune în sarcina vicepreşedintelui 

raionului Cimişlia dl. Melente Vasile şi şefului secţiei administrativ -militare a raionului 

Cimişlia, maior Gheorghe Dones. 

  

  

 

           Preşedintele şedinţei 

 

           Secretarul Consiliului                                           Vasile Spînu 

 

 

Coordonat:                                                                               

 

                                                                      Melente Vasile, vicepreşedintele raionului 

 

Avizat:  

Vasile Spînu, secretarul Consiliului                                                 

 

                     Anatolie Casap, jurist                                     

 

 

Proiect inițiat de:                        Dones Gheorghe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                                                             Anexa nr. 1 

                                                                                               la Decizia Consiliului raional 

Cimişlia nr. 04/21 din 21.09.2018    

 

  

GRAFICUL 

privind trecerea comisiei medico-militare a tinerilor născuţi în anul 2003 

 care urmează să fie trecuţi în evidenţa militară 

 

  

  04.02.2019                                05.02.2019                             07.02.2019 

 - Hîrtop                                     - Ciucur-Mingir                      -Mihailovca 

 - Albina                                     - Javgur                                  - Suric 

  

  08.02.2019                               11.02.2019                             12.02.2019                           

  - Sagaidac                                -Batîr                                      -Selemet 

  - Satul Nou                              - Codreni                                            

 

  14.02.2019                              15.02.2019                              18.02.2019 

 - Porumbrei                              - Cenac                                    - Valea Perjei                  

 - Troiţcoe                                 - Ivanovca Nouă                      - Lipoveni 

 

  19.02.2019                              21.02.2019                              22.02.2019 

  - Ecaterinovca                         - Gradişte                                - Gura Galbenei 

  - Ialpujeni                                - Topala                          

 

  25.02.2019                               26.02.2019                              28.02.2019 

  - or. Cimişlia                           - Cimişlia                                 - Cimişlia 

  l.t.M. Eminescu                       l.t. M. Eminescu                       l.t.Puşkin                                       

 

  01.03.2019                                04.03.2019                             05.03.2019                           

  - Cimişlia                                 - Şcoala Profesională              - rezerva 

  l.t. I.Creangă               

 

  07.03.2019                                08.03.2019  

   - rezerv                                    - rezerv 

 

 

 

 

 

 



   Secretarul Consiliului                                          Spînu Vasile                                

 

 

 

 

Notă informativă 

 

la Decizia Consiliului raional Cimişlia 

„Cu privire la desfăşurarea controlului medical şi 

trecerea în evidenţa militară a tinerilor născuţi în 

anul 2003” 

 

 

      În conformitate cu Legea nr.436-XV din 28.12.2006 privind administraţia publică 

locală, Legea nr.1245-XV din 18.07.2002 „Cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru 

apărarea Patriei” şi  „Regulamentul privind activitatea administrativ militară efectivul 

limită a organelor administrativ-militare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii 

Moldova nr.77 din 31.01.2001 se propune spre a fi aprobată de către Consiliul raional 

Cimişlia: 

1. Componenţa comisiei raionale pentru trecerea în evidenţa militară.  

2. Termenul de activitate a comisiei. 

3. Graficul de trecere a comisiei medico-militare a tinerilor născuţi în anul 2003. 

4. Sarcinile stabilite IMPSR Cimişlia. 

5. Sarcinile stabilite  Inspectoratului de poliţie a raionului Cimişlia. 

6. Persoanele responsabile de executarea prezentei decizie. 

 

 

 

        Şef secţie administrativ-militară (l.d.p.) Cimişlia 

        

        maior                                                                                     Gheorghe DONES 
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