
REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL 
LEOVA

PECnYBJIHKA MOJIflOBA 

PAHOHHBIH COBET JIEOBA

Proiect

din 13.05.2021
DECIZIA nr. 4.3

or.Leova

Cu privire Ia încorporarea 
în rîndurile Forţelor Armate a 
Republicii Moldova în perioada 
aprilie - iulie 2021

în temeiul art.43 alin. (2) al Legii privind Administraţia Publică Locală nr. 436- XVI din 
28.12.2006, Legea nr. 1245-XV din 18.07.02 „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 31.01.01 

Consiliul raional Leova
DECIDE:

1. Se ia act de dispoziţia preşedintelui raionului nr. 56 din 05.04.2021 ”Cu privire la 
încorporarea în rîndurile Forţelor Armate ale Republicii Moldova în perioada aprilie - iulie 
2021” .

2. Se aprobă componenţa Comisiei raionale pentru încorporarea şi testarea medicală a recruţilor
Preşedintele comisiei:
Vicepreşedintele raionului, Briciag Aliona 

Vicepreşedintele comisiei:
Adrian Erernia -  şef Secţie administrativ - militară ( l.d. p. Leova )
Roxana Ceoric -  reprezentantul serviciului civil;
Secretarul comisiei:

Lilia Zagorneanu -  specialist secţie administrativ - militară ( l.d. p. Leova)
Membrii comisiei:

Reprezentant al Inspectoratului de Poliţie conform ordinului de repartizare;
Reprezentant DTC conform ordinului de repartizare;
Svetlana Lupan - Şef secţie consultative IMSP SR Leova, preşedintele comisiei medico-

militare;

3. Se stabileşte că comisia medico-militară a secţiei administrativ -  militară
( l.d.p. Leova ) pentru încorporarea şi testarea medicală a recruţilor, îşi desfăşoară activitatea de la 

data de 01.03.2021 pînă la data de 30.07.2021.
4. Se aprobă graficul de trecere a investigaţiilor medicale de către recruţii supuşi încorporării în 

Forţele Armate a Republicii Moldova pentru perioada Aprilie- Iulie 2021 (Anexai), şi graficul 
de trecere a analizelor(Anexa 2).

5. Efectivul SAM Leova în comun cu primarii localităţilor din raion şi persoanele responsabile 
de evidenţa militară, vor verifica starea familială a recruţilor pentru a evidenţia persoanele care
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au dreptul de a-şi satisface serviciul militar sau pot beneficia de amînarea termenului de 
încorporare în serviciul militar.

6. Primarii în conformitate cu graficul stabilit vor asigura prezenţa la comisia medico-militârâ a 
cetăţenilor născuţi în anii 1994 -  2003, purtînd răspundere de îndeplinirea sarcinii de 
încorporare după cum urmeză:

1 Leova 8
2 Iargara 4
3 Sîrma 2
4 Covurlui 3
5 Vozneseni 2
6 Tigheci 4
7 Borogani 6
8 Beştemac 2
9 Sărăţica Nouă 2
10 Tomai 4
11 Baiuş 2
12 Filipeni 4
13 Hănăsenii Noi 2
14 Tomaiul Nou 2
15 Romanovca 1
16 Sărata Nouă 2
17 Cupcui 2
18 Orac 2
19 Ciadîr 2
20 Colibabovca 2
21 Cazangic 2
22 Tochile Răducani 2
23 Sărata Răzeşi 2
24 Cneazevca 2
25 Sărăteni 2



7. Tratamentul, în caz de necesitate, al recruţilor şi examinarea lor medicală suplimentară vor fi 
efectuate de instituţiile medicale raionale pînă la 30.07.2021 din contul bugetului local.

8. Directorul IMSP SR Leova, v-a prezenta pentru perioada activităţii comisiei raionale de 
încorporare, medicii specialişti şi asistente medicale, care vor efectua testarea medicală a 
recruţilor (zilnic de la data de 01.03.2021 pînă la data de 30.07.2021).

- va asigura cu stricteţe funcţionarea laboratorului de analiză, renghenologic, ECG şi FGS;
9. Se aprobă componenţa comisiei raionale pentru efectuarea testării medicale a recruţilor:

Componenţa de bază: dnblorii:

Şefa secţiei consultative IMSP 
SR Leova -  Lupan S. T.
Chirurg -  Miţelea 1.1. ------------
Terapeut -  Melnic V.Z. ------------
Neurolog -  Tstrati L.V.
Oftalmolog- ................
Psihiatru - Chiorescu E. ............. -
Otorinolaringolog -  Lupan S.T. .......... .......
Dermatolog -  Melnic V.Z. -................-
Stomatolog -Diaconu V.

10. Medicii şi asistente medicale, încadraţi în activitatea comisiei vor fi degrevaţi de 
atribuţiile de serviciu, începînd cu 29.03.2021 pînă la 30.07.2021 păstrîndu-li-se locurile de muncă şi 
salariile medii lunare.

11. Se stabileşte că în caz de eliberare a membrilor comisiei raionale, pentru încorporarea şi 
testarea medicală a recruţilor, din funcţiile deţinute, atribuţiile lor în cadrul acesteia vor fi exercitate 
de persoanele nou-desemnate în funcţiile respective, fără emiterea unei noi decizii.

12. Controlul îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama preşedintelui raionului Leova dl 
Nicolae Priţcan.

Se anexează:
Anexa nr. 1 Graficul de trecere a analizelor urinei, sîngelui şi a hepatitei virale, ECG, 

fliurografiei pentru perioada Aprilie - Iulie 2021;
Anexa nr.2 Graficul de trecere a investigaţiilor medicale de către recruţii supuşi încorporării în 

Forţele Armate ale Republicii Moldova pentru perioada Aprilie - Iulie 2021.

Preşedintele şedinţei 
Consiliului raional Leova

Contrasemnează:
Secretarul Consiliului raional Elena Copoţ
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