
 

ANUNȚ 

privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie 

privind desfășurarea controlului medical și recrutarea militară a tinerilor născuți  

în anul 2006. 

 

Secția administrativ-militară (l.d.p. Cimișlia) inițiază, începînd cu data de 

05.11.2021, consultarea publică a proiectului de decizie privind desfășurarea controlului 

medical și recrutarea militară a tinerilor născuți în anul 2006. 

Scopul proiectului este asigurarea controlului medical și recrutarea militară a 

tinerilor în termen. 

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie este:  

1. Aprobarea componenței nominale a comisiei medico-militare; 

2. Stabilirea perioadei de lucru a comisiei medico-militare; 

3. Întocmirea dosarelor personale a recruților; 

4. Aprobarea graficului privind trecerea comisiei medico-militare. 

Prevederile de bază ale proiectului sînt:  

- art. 4 alin. (2) din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă;  

- art. 43 alin.(2) din Legea nr.436/2002 privind administraţia publică locală; 

- pct.16 din Regulamentul cu privire la expertizarea medico-militară în Forţele Armate 

ale Republicii Moldova aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.897/2003; 

- pct.23 lit.h) din Regulamentul privind activitatea administrativ-militară şi efectivul 

limită al organilor administrativ - militare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 

nr.77/2001; 

          Beneficiarii proiectului de decizie sunt recruții Republicii Moldova. 

      Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice 

sunt asigurarea controlului medical și recrutarea militară a tinerilor. 

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare, Legea 

nr. 1245-XV din 2002 cu privire la pregătirea cetățenilor pentru apărarea patriei. 

 

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi 

expediate pînă pe data de 15.11.2021, pe adresa dlui DONES Gheorghe, pe adresa 

electronică sam.cimislia@army.md, la nr. de telefon 0241 2 10 63, sau pe adresa: or. 

Cimișlia, str. Al. cel Bun 135. 

Proiectul de decizie privind desfășurarea controlului medical și recrutarea militară 

a tinerilor născuți în anul 2006 și nota informativă este disponibil pe pagina web a 

Consiliului Raional Cimișlia http://raioncimislia.md/ la directoriul Transparența 

decizională, secțiunea Consultări publice. 
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