pp
REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL MUNICIPAL CHI$INAU

DECIZIE
nr. 4 15

din 02. 02

.

an4

Cu privire la incorporarea recrufilor
din municipiul Chiginiu in serviciul
militar in termen, serviciul militar cu
terinen redus 9i serviciul civil
(de alternativi) in aprilie - iulig 2017
gi octombrie 2Ol7 - ianuarie 2018

Moldova
in conformitate cu prevederile articolelor 28, 29 dinlegea Republicii
aPirarea
nr. 1245-XV din t 8.07.2002 ,,cu privire la pregatirea cetlle1i-l9r pentru
156-XU din 06.07,2007 ,,Cu Privire la

iv6), in temeiul Hotdrdrii Guvernului
5 ,,Pentru aprobarea Regulamenhrlui cu

ciul militar in termen sau in cel cu termen
Moldova nr. 77 din 31.01.2001 ,,Pentru
ea administrativ-militard 9i efectivul limit6
meiul art. 14 alin.2lit. x) 9i art' 19 alin' 4
I din 28.12.2006 ,,Privind administratia
6u DECIDE:

componenla
Se aprobd
-Ctrilinau
in serviciut
municipiut
serviciul civil (de alternativd),
l.

unice
termen
- iulie

recrutilor din
termen redus 9i
2017 - ianuarie

2018:

PRE$EDINTELE COMISIEI:
Grozavu

Nistor -

viceprimar al municipiului Chi$indu;

VICEPRE$EDINTELE COMISIEI:
Nica Alexandru

-

comandantul Cerrtrului rnilitar al municipiului Chiginiu'
colonel:

MEMBRII

COMISIEI:

\

Bdlici Gheorghe - specialist principal pentru problemele militare, serviciul
civil (de alternative) li organiza\iile obgtegti din cadrul
Directiei social-umanitare gi relatii interetnice a Primdriei
municipiului Chigindu;

Grosu Alexei

-

$ef sectiei Coordonare Activit6li Securitatea Publici a
Directiei de Polilie a municipiului Chiginiu a IGP al
MAI, locotenent-colonel de polilie;

Sclearenco Rodica

-

$ef al serviciului educalie gi protectie sociali al unitdlii
militare 1002, Departamentul trupelor de carabinieri,
cdpitan;

Enachi

-

Valentin

Rusu Nastasia

-

medic-specialist al serviciului medical, Centrul militar al
municipiului Chigindu, maior;

statistician

in

cadrul Centrului militar al municipiului

Chigindu.

2.

in cazul in care membrii comisiei de incorporaJe se vor elibera
din funcfiile publice detinute, obligatiunile de serviciu ale acestora vor fi exercitate de
persoanele nou desemnate in posturile respective, fErd emiterea unei noi decizii.
Se stabilegte c5,

3. Preturile de sector, primdriile localitdlilor din componenta municipiului
Chiginiu, de comun acord cu Centrul militar al municipiului Chigindu, vor asigura
indeplinirea sarcinii de incorporare in serviciul militar in termen gi serviciul cu
termen redus, in aprilie - iulie 2017 gi octombrie 2017 - ianuarie 2018.

4. Direclia sdnit[fii:
4.1 Va crea in instituliile medicale municipale condilii optime pentru efectuarea
investiga{iilor medicale necesare.

4.2 Ya prezenta Centrului militar al municipiului Chigindu lista recrutilor

care

suferi de boli cronice gi sunt luafi la evidenfd.

4,3

Va crea comisia medico-militard, care va activa in cadrul Centrului militar al
municipiului Chigindu la testarea medicali a tinerilor supugi incorpordrii in Forfele
Armate, in serviciul militar in termen gi serviciul cu termen redus, in aprilie - iulie
2017 9i octombrie 2017 - ianuarie 2018.

5. Polilia municipald va depista, de comun acord cu Centrul militar al
municipiului Chigindu, recrufii care s-au eschivat de la incorpordrile precedente gi va
lua mdsuri pentru relinerea persoanelor care se eschiveazd, de la serviciul militar.

6,

Direcliei generale educafie, tineret gi sport, preturilor de sector,
primdriilor localitdlilor din componenfa municipiului Chigin6u sd organizeze ac\iuni
Se recomandd

festive pentru tinerii care unneazd, a
2017 - ianuarie 2018.

fi incorporafi in aprilie - iulie 20W gi octombrie

7. Cheltuielile privind serviciile medicale acordate recrutilor, care nu dispun de
politd de asigurare medicald vor fi efectuate in limita alocaliilor prevdn&e in acest
scop in bugetul municipal Chigindu pe anul 2017. Direcfia sturititii a Consiliului
municipal Chigindu de comun acord cu Centrul militar al municipiului Chigindu va
incheia contracte cu instituliile medico-sanitare publice municipale referitor la
salarizarea medicilor delega{i in cadrul comisiei medico-militare.

8.

Cheltuielile ce tin de organizarea incorpordrii in primdvara-vard, 2017 gi
toamna 2017 - iarnd anului 2018 vor fi efectuate in limita alocaliilor aprobate in
bugetul municipal Chigindu pentru intretinerea Centrului militar al municipiului
Chigin6u, conform devizului de cheltuieli.

9.

primdriilor localitdlilor din componenla municipiului Chigindu
s6- acopere cheltuielile privind angaj area, prin contract, pe termen de patru luni,
pentru primdvard-vard,z}l7 gi patru luni, pentru incorporarea de toamnd 2017 - iarnd
2018 a unei persoane responsabile de incorporare, din contul mijloacelor disponibile
Se recomandd

ale bugetului local.

10. Viceprimarul de ramurd al municipiului Chiginiu va asigura controlul
indeplinirii prevederilor prezentei decizii.

PRE$EDINTE

SECRETAR

UO,

u Didencu
iPluL"-

Anexi
Consiliului
Chigindu

02.02.20r+

Devizul de cheltuieli
privind orgarizarca gi desfEgurarea incorpordrii recrulilor din municipiul Chigin6u in
serviciul militar in termen, serviciul militar cu termen redus gi serviciul civil
(de alternativd) in primdvara gi toamna anului 2017
f.

in timpul incorpordrii in primdvara

gi toamna anului 2Ol7 Centrul militar al
municipiului Chigindu va avea nevoie de urmdtoarele rechizite:
- blanchete (lista nominali a recrutilor) 12000 x0,25lei = 3000 lei
- registru pentru procesele-verbale 40 x 160 lei 6400 lei
- fig6 de examinare medicalE
10000 x 0,65 lei 6500 lei
- blanchete pentru actele
1000 x 1,00 lei = 1000 lei
- ordinul de chemare
30000 x 0,16 lei :4800 lei
- plicuri
30000 x 0,39 lei 11700 lei
- timbre
30000 x l,20lei 36000 lei
TOTAL
69400 lei
2. Alimentarea cu combustibil a automobitului de serviciu :
- ianuarie
50 l<nlzi 4,241x16,19:68,65 lei x22 zile lucritoare :1510,30 lei
- februarie - 50 km/zi 4,24 | xl6,19:68,65 lei x20 zile lucrdtoare =1373lei
- martie- 50km/zi 3,85 I xl6,19:62,33\eix22 zile lucrdtoare :L37l,26lei
- aprilie - 50 km/2i3,851x16,19:62,33lei x 20 zile lucrdtoare:1246,60 lei
- mai
50 km/zi 3,85 I x16,19:62,33leix2l zile lucrdtoare:130g,93 lei
- iunie
50 km/zi 3,85 I x16,19:62,33leix22 zile lucrdtoare :137I,26lei
- iulie - 50km/2i3,851xl6,19:62,33lei x 21 zile lucrdtoare:130g,93 lei
- august - 50 km/zi3,85I xl6,19=62,33leix22 zile lucrdtoare=1371,26 lei
- septembrie- 50 kn/zi 3,85 I xl6,19:62,33 Leix2l zile lucrdtoare:1308,93 lei
- octombrie - 50 km/zi 3,85 I xl6,19:62,33leix22 zile lucrdtoare :I371,26 lei
- noiembrie - 50 km/zi 3,85 I xI6,l9:62,33leix22 zile lucrdtoare :1371,26 \ei
- decembrie - 50 km/zi 4,24Ix16,19:68,65 lei x2l zilelucrdtoare :1441.65 lei

:

medicale

:

:
:

-

-

TOTAL

16355 lei
3. Pentru buna organizare gi desfE$urare a festivitdfii - ziua de incorporare, este
necesard acoperirea urmdtoarelor bheltuieli :
- cadouri pentru recrufi (150 buc.)
150 x 65,00 lei = 9750 lei

TOTAL

9750 lei

