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Proiect

din 14.10.2021

DECIZIA nr. 7.10

or. Leova

„Cu privire la desfăşurarea controlului medical 
şi trecerea în evidenţă militară a tinerilor născuţi 

în anul 2006 din raionul Leova”

în temeiul art. 43 alin.(2) al Legii nr.436 din 28.12.2006 “privind administraţia publică 
locală”, Legea nr. 1245-XV 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 Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.77 din 31.01.2001, 
Consiliul Raional Leova,

DECIDE:

1. Se aprobă componenţa Comisiei raionale pentru trecerea în evidenţă militară a tinerilor născuţi în 
anul 2006, după cum urmează:

Preşedintele comisiei:
PRIŢCAN Nicolae -preşedintele raionului;

Vicepreşedinţii comisiei:
BARCARI V ladim ir- Şef Secţie administrativ-militară ( l.d. p. Leova );
CEORIC Roxana -  reprezentantul Serviciului Civil;

Secretarul comisiei:
ZAGORNEANU Lilia - specialist, Secţia administrativ-militară (l.d.p.Leova);

Membrii comisiei:
LUPAN Svetlana - Şef Secţie consultativă, IMSP Spitalul Raional Leova, preşedintele 
comisiei medico-militare;
ROMAN Vitalie - şef Secţie Securitate Publică, reprezentant a! Inspectorarului de Poliţie.

2. Se stabileşte că comisia pentru trecerea în evidenţă militară şi testarea medicală a tinerilor născuţi în 
anul 2006 îşi desfăşoară activitatea începând cu data de 31.0f.2022 până la 31.03.2022. Tratamentul 
şi examinarea suplimentară a tinerilor vor fi efectuate de către instituţiile raionale pe parcursul 
anului 2022.

3. Se recomandă primăriilor localităţilor să asigure în conformitate cu graficul stabilit, prezenţa 
tinerilor născuţi în anul 2006 la comisia pentru testarea medicală.



4. Secţia administrativ-militară (l.d.p. Leova) va acorda sprijinul necesar pentru menţinerea 
disciplinei şi ordinii pe parcursul activităţii comisiei, în vederea trecerii în evidenţa militară a 
tinerilor născuţi în anul 2006.

5. Directorul IMSP Spitalul Raional Leova, dl Andrei Malaşevschi:
- va organiza controlul medical a tinerilor în raionul Leova.
- va repartiza în perioada activităţii comisiei specialişti şi asitente medicale, care vor efectua 

testarea medicală a tinerilor conform graficului.
- va asigura cu stricteţe funcţionarea laboratorului de analiză şi cabinetul de radiografie şi 

cardiografie.
- va rezerva, în perioada trecerii în evidenţa militară în spitalul or. Leova, 20 paturi în scopul 

tratării staţionare a tinerilor.

6. Se adoptă componenţa comisiei pentru efectuarea testării medicale a tinerilor:
Componenţa de bază: dublorii:

Şef secţie consultativă 
IMSP SR Leova -  Lupan S.
Chirurg -  Miţelea I.
Terapeut -  Melnic V.
Neurolog -  Istrati L.
Oftalmolog
Psihiatru -  Chiorescu E.
Otorinolorintolog -  Lupan S.
Dermatolog -  Melnic V.
Stomatolog -  Diaconu V.

7. Medicii şi asistentele medicale, încadraţi în activitatea comisiei vor fi degrevaţi de la serviciu 
începând cu data de 31.01.2022 până la 31.03.2022, păstrând locurile de muncă şi salariile medii 
lunare.

8. Inspectoratul de Poliţie va acorda Secţiei administrativ-militară (l.d.p.Leova) suportul necesar la 
efectuarea trecerii în evidenţa militară, la executarea controlului asupra modului în care tinerii 
respectă regulile de evidenţă militară, la căutarea, descoperirea tinerilor care se eschivează de la 
evidenţa militară.

9. Se stabileşte că în caz de eliberare (sau lipsă temporară) a membrilor comisiei din funcţiile deţinute, 
funcţiile lor în cadrul comisiei vor fi executate de persoanele nou desemnate în funcţia respectivă, 
fără emiterea unei noi decizii.

10. Controlul îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama preşedintelui raionului Leova, dlui Nicolae 
PRIŢCAN.

Preşedintele şedinţei 
Consiliului raional

Contrasemnează:
Secretarul Consiliului raional Elena Copoţ



Anexa nr.l
la Decizia Consiliului Raional Leova 

nr.7.10 din 14.10.2021

Graficul
de trecere a comisiei medico-militare şi testările psihologice 

a tinerilor născuţi în anul 2006 din raionul Leova
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Secretarul Consiliului raional Elena Copoţ


