REPUBLICA MOLDOVA CONSILIUL RAIONAL REZINA
MD 5400, or. Rezina, str. 27 August, nr. 1 Tel. 2-20-58; tel./fax 2-50-47

DECIZIE Nr. 6/1
din 26 decembrie 2018
or. Rezina
,,Cu privire la delimitarea terenurilor proprietate
publică a UAT de nivelul II - raionul Rezina,
aflate în gestiunea Aparatului Preşedintelui raionului Rezina
cu aprobarea proiectului de formare şi procesului-verbal”
În baza art. 43 alin. (1) lit. c), alin. (2) ale Legii privind administraţia
publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legii nr. 29 din 5 aprilie 2018 privind
delimitarea proprietăţii publice, Ordinului Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru
nr. 91 din 14.09.2015 „Privind aprobarea Instrucţiunii cu privire la efectuarea
lucrărilor cadastrale ce ţin de delimitarea terenurilor proprietate publică”,
examinînd materialele cu privire la delimitarea terenurilor proprietate publică a
UAT de nivelul II - raionul Rezina, gestionate de către Aparatul Preşedintelui
Raionului Rezina, prezentate de către Î.S. „Institutul de Proiectări pentru
Organizarea Teritoriului”, Consiliul raional Rezina
DECIDE:
1. Se aprobă materialele de delimitare în mod masiv (proiectul de formare şi
procesul-verbal) a terenurilor proprietate publică a UAT de nivelul II - raionul
Rezina, aflate în gestiunea Aparatului Preşedintelui Raionului Rezina, conform
anexei.
2. ASP (SCT Rezina) va înregistra bunurile imobile formate;
3. După înregistrarea obiectelor la ASP (SCT Rezina), Şeful Serviciului
Arhitectură Relaţii Funciare şi Cadastru al Consiliului Raional Rezina, va efectua
înscrierile necesare în registrul cadastral.
Președintele ședinței

Uricu Sergiu

Secretarul Consiliului raional

Socol Ruslan

REPUBLICA MOLDOVA CONSILIUL RAIONAL REZINA
MD 5400, or. Rezina, str. 27 August, nr. 1 Tel. 2-20-58; tel./fax 2-57-40

DECIZIE Nr. 6/2
din 26 decembrie 2018
or. Rezina
,,Cu privire la rectificarea
bugetului raional pentru anul 2018”
În baza art. 43 alin. (1) lit. b), alin. (2) al Legii Republicii Moldova nr. 436XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, art. 8, art.26 ale Legii
Republicii Moldova privind finanţele publice locale nr. 397- XV din 16.10.2003,
Consiliul raional Rezina
DECIDE:
1. Se modifică decizia 1/7 din 28.03.2018 după cum urmează:
Punctul 1.1.12 ,,Pentru continuarea construcției Complexului Sportiv –
1000000 lei”, se expune în redacție nouă: ,,Pentru continuarea construcției
Complexului Sportiv – 600000 lei”.
2. Se majorează partea de cheltuieli a bugetului raional pentru anul 2018, cu
suma 171250 lei după cum urmează:
2.1 Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei suma de 171250 lei, pentru
acordarea ajutoarelor financiare inclusiv:
2.1.1 Primăria Rezina suma de 38000 lei inclusiv pentru dl Cebotari Valentin
(str. Sf. Ilie 36), soția este nevăzătoare și țintuită la pat și necesită tratament – 1000
lei, dl Bergan Alexei (str. Păcii), necesită tratament – 1000 lei, dl Creciun Valeriu (str.
Doina 12/2), necesită tratament – 1000 lei, dna Crangă Efimia (str. 1 Mai 19/206),
starea sănătății grea – 1000 lei, dna Goncear Galina (str. Pavlov 4), procurarea
medicamentelor –1000 lei, dl Borș Grigore (str. Miorița 10), pentru procurarea
medicamentelor – 1000 lei, dl Budurin Gheorghe (str. Energeticilor 10 a, ap. 18),
necesită tratament, ambele picioare amputate – 1000 lei, dl Cebotar Mihail (str. 1 mai
10, bl. B, ap. 27) a suportat intervenție chirurgicală – 1000 lei, dna Duminica Profira
(s. Ciorna, str. Gagarin 23/8) necesită intervenție chirurgicală – 1000 lei, dna Gorban
Valentina Mihai (str. Voluntarilor 12/37) a suportat intervenție chirurgicală – 1000 lei,
dl Melnic Andrei (str. 1 mai 17, ap. 26) necesită intervenție chirurgicală – 1000 lei,
dna Lachi Valentina (str. 1 mai 11/14) a suportat intervenție chirurgicală – 1000 lei,
dna Socol Tamara (str. Suveranității 19) a suportat intervenție chirurgicală – 1000 lei,

dna Nanii Nadejda (str. 27 august 10/28), starea familiară grea – 1000 lei, dl Novac
Martin (str. 27 august 16/69) necesită tratament costisitor – 1000 lei, dl Motîcailo
Petru Ion, (str. Basarabia 8, ap. 11), necesită intervenție chirurgicală la ochi – 1000
lei, dna Cazacu Olesea (str. Trandafirilor 2/1, ap. 23), necesită tratament costisitor
pentru fecioraș de 2 ani – 20000 lei, dna Gheoghiță Natalia (s. Ciorna, str.
Entuziaștilor 12), fiica necesită tratament costisitor – 1000 lei, dna Borovschi Elena
(str. M. Eminescu 14, ap. 18), necesită intervenție chirurgicală – 1000 lei, dna Purici
Taisia, (str. Păcii 55, ap. 2), a suportat intervenție chirurgicală – 1000 lei, dna
Codreanu Eugenia (str. Voluntarilor 10, ap. 41), starea sănătății agravată – 1000 lei, dl
Lazari Valeriu (s. Ciorna), a suportat intervenție chirurgicală la inimă – 1000 lei, dl
Talpă Ion (str. 1 mai 11/41), a suportat intervenție chirurgicală – 1000 lei, dl Panfili
Nicolae (str. Voluntarilor 7/30), necesită tratament costisitor – 1000 lei, Marchitan
Mihail (str. Păcii), necesită tratament permanent – 1000 lei, dna Budurin Emilia (str.
Orhei 25), necesită tratament permanent –1000 lei, dna Bacioc Serafima (str. 27
august 18/13), necesită intervenție chirurgicală – 1000 lei, dl Sapoșa Anatolie (str. 27
august 12/57), necesită tratament costisitor - 1000 lei, dl Lazari Ilie F. (s. Bosernița),
necesită tratament – 1000 lei, dna Maluda Galina (str. M. Eminescu 12/60), necesită
tratament costisitor – 1000 lei, dl Bondarenco Valeriu, necesită tratament costisitor –
1000 lei, dl Negară Luca (s. Boșernița), necesită tratament costisitor – 1000 lei, dna
Crudu Liubovi, necesită tratament costisitor permanent – 1000 lei, dl Rusu Valeri (s.
Ciorna, str. Gagarin 113), necesită procurarea medicamentelor – 1000 lei, dna Burlac
Angela (str. Neculce 45), necesită tratament costisitor – 1000 lei, dna Tatar Tatiana
(str. 27 august 20/40) decesul mamei – 1000 lei, dna Rusu Eleonora, necesită
tratament – 1000 lei.
2.1.2. Primăria Mateuți suma de 3000 lei inclusiv pentru dna Barcaci
Olimpiada, starea grea a sănătății – 1000 lei, dna Josan Maria a suportat intervenție
chirurgicală – 1000 lei, dl Podzegun Valeriu, tratament costisitor pentru feciorul care
este în starea gravă – 1000 lei.
2.1.3. Primăria Ghiduleni suma de 3000 lei inclusiv pentru dna Bunescu
Olga, starea gravă a sănătății – 1000 lei, dna Tudose Ecaterina, a suportat intervenție
chirurgicală – 1000 lei, dna Nica Evdochia, agravarea sănătății – 1000 lei.
2.1.4.Primăria Țareuca suma de 5000 lei pentru dna Șerban Maria Andrei,
procurarea lemnelor – 1000 lei, dna Andronic Violeta (s. Țahnăuți), starea sănătății
gravă – 1000 lei, dna Gjebic Claudia (s. Țahnăuți), soțul necesită tratament costisitor
– 1000 lei, dna Rusu Dora, necesită tratament costisitor – 1000 lei, dna Teut Tamara,
necesită tratament costisitor – 1000 lei.
2.1.5. Primăria Lalova suma de 10000 lei pentru dna Ceban Tamara, a
suportat intervenție chirurgicală – 1000 lei, dna Lisnic Raisa Serghei, starea sănătății
grea – 1000 lei, dl Saharnean Vladimir (s. Stodolna), starea sănătății grea – 1000 lei,
dl Caraman Anatolie, starea grea a sănătății – 1000 lei, dna Nicolaev Galina, a
suportat intervenție chirurgicală – 1000 lei, dna Zavtur Argentina, necesită tratament
costisitor – 1000 lei, dna Lisnic Livia, necesită intervenție chirurgicală – 1000 lei, dl
Lungu Victor, a suportat intervenție chirurgicală – 1000 lei, dna Negrean Maria

Simion, starea gravă a sănătății – 1000 lei, dna Saharnean Liubovi (s. Țîpova), starea
sănătății grea – 1000 lei.
2.1.6. Primăria Saharna Nouă suma de 8000 lei inclusiv pentru dna Dejmari
Iulia, necesită tratament costisitor – 1000 lei, dna Donțu Vera, pentru acoperirea
cheltuielilor în urma incendiului – 1000 lei, dl Bordian Serghei, necesită tratament
costisitor – 1000 lei, dl Latiș Nicolai Ion, starea sănătății gravă – 1000 lei, dl
Pugacescu Vasile, a suportat intervenție chirurgicală la ochi – 1000 lei, dl Macrii Ion
(s. Buciușca), necesită intervenție chirurgicală – 1000 lei, dl Turta Mihail Ion, a
suportat cheltuieli mari – 1000 lei, dna Macrii Elena, necesită tratament – 1000 lei.
2.1.7. Primăria Sîrcova suma de 5000 lei pentru dna Crijanovscasia Lidia,
procurarea medicamentelor - 1000 lei, dna Șveț Artina, necesită tratament costisitor
– 1000 lei, dna Negură Nina, starea sănătății extrem de grea – 1000 lei, dna Marii
Elena (s. Piscărești), necesită tratament – 1000 lei, dna Cojocari Vera Nicolai (s.
Piscărești), necesită tratament – 1000 lei.
2.1.8. Primăria Horodiște suma de 6000 lei pentru dna Cojocari Liudmila,
necesită tratament – 1000 lei, dna Rusu Efimia, soțul este țintuit la pat – 1000 lei, dna
Rusnac Elena Sidor, fiica Rusnac Tatiana a avut intervenție chirurgicală – 1000 lei,
dna Blanari Maia, necesită tratament costisitor – 1000 lei, dna Ivanova Maria, țintuit
la pat și necesită tratament – 1000 lei, dl Secară Teodor (Sl. Horodiște), a suportat
intervenție chirurgicală – 1000 lei.
2.1.9. Primăria Lipceni suma de 4000 lei inclusiv pentru dna Gobjilă
Anastasia, a suportat intervenție chirurgicală - 1000 lei, dna Surdu Ludmila, s-a
agravat stării sănătății – 1000 lei, dna Cernolev Adriana, starea familiară grea – 1000
lei, dna Butnaru Diana, starea grea de sănătate a soțului – 1000 lei.
2.1.10. Primăria Cuizăuca suma de 6000 lei inclusiv pentru dna Mursa
Viorica, starea sănătății foarte grea – 1000 lei, Lefter Claudia, starea sănătății grea –
1000 lei, dna Popovici Veronica, transportarea fiului decedat în regiunea Odesa –
1000 lei, dna Duca Maria Ion, starea materială grea, necesită lemne de foc – 1000 lei,
dl Lefter Fiodor, necesită tratament costisitor, țintuit la pat – 1000 lei, dna Ignat
Ludmila, a suportat intervenție chirurgicală – 1000 lei.
2.1.11. Primăria Otac suma de 10000 lei inclusiv pentru dl Cupcea Vasilii,
acoperirea cheltuielilor pentru înmormântarea feciorilor – 1000 lei, dl Frunze Ion,
starea sănătății agravată – 1000 lei, dna Biriuc Daria Constantin, starea sănătății grav 1000 lei, dna Godoroja Maria, starea familiară grea – 1000 lei, dl Bîtcă Boris, starea
sănătății grav – 1000 lei, dna Tacu Eulita, starea sănătății grav - 1000 lei, dna Doni
Eugenia, necesită tratament – 1000 lei, dl Bîtcă Mihail, starea gravă a sănătății – 1000
lei, dna Nistor Lidia, necesită tratament costisitor – 1000 lei, dna Diacon Pelaghia,
necesită tratament - 1000 lei.
2.1.12. Primăria Meșeni suma de 2000 lei inclusiv pentru dl Platon Simion,
necesită tratament costisitor – 1000 lei, dl Mereacre Iurie, a suportat intervenție
chirurgicală – 1000 lei.
2.1.13. Primăria Ignăței suma de 3000 lei inclusiv pentru dl Efremov Valeriu,
necesită tratament costisitor - 1000 lei, dl Roșca Igor, necesită tratament costisitor –
1000 lei, dna Balan Silvia, necesită procurarea medicamentelor – 1000 lei.
2.1.14. Primăria Trifești suma de 8000 lei inclusiv pentru dl Urechi Simion,
necesită tratament – 1000 lei, dl Dogoter Victor Petru, a suportat intervenție

chirurgicală – 1000 lei, dna Popescu Maria, a suportat intervenție chirurgicală – 1000
lei, dna Popescu Ecaterina, starea sănătății grea – 1000 lei, dna Garam Lilia V,
necesită tratament costisitor – 1000 lei, dl Batog Ion, necesită tratament costisitor –
1000 lei, dl Sandu Mihail Pavel, necesită tratament costisitor – 1000 lei, dl Dogoter
Petru, starea familiară grea – 1000 lei.
2.1.15. Primăria Cinișeuți suma de 7000 lei inclusiv pentru dna Gorbatencaia
Elena, necesită tratament costisitor – 1000 lei, dl Badan Grigore, starea sănătății grea
– 1000 lei, dl Pazurati Serghei, procurarea medicamentelor – 1000 lei, dl Reabenchii
Constantin, necesită tratament costisitor – 1000 lei, dna Gorbatencaia Maria, necesită
tratament costisitor – 1000 lei, dna Lupașco Maria, necesită procurarea
medicamentelor – 1000 lei, dl Suholitco Dumitru, necesită tratament costisitor
permanent – 1000 lei.
2.1.16. Primăria Peciște suma de 1000 lei pentru dna Chihaia Elena Nicolai,
agravarea stării de sănătate a feciorului, necesită tratament costisitor.
2.1.17. Primăria Bușăuca suma de 4000 lei inclusiv pentru dna Cojocari
Elena, invalid și necesită tratament costisitor - 1000 lei, dl Chiselița Gheorghii,
necesită tratament costisitor – 1000 lei, dl Donica Anatolie Alexandru, a suportat
intervenție hirurgicală – 1000 lei, dna Zagorodniuc Maria, a suportat intervenție
chirurgicală – 1000 lei.
2.1.18. Primăria Pereni suma de 5000 lei pentru dna Braga Tatiana, a suportat
intervenție chirurgicală la mina stîngă – 1000 lei, dna Ghilaș Elena, a suportat
cheltuieli pentru înmormîntarea soțului (Ghilaș Nicolai) – 1000 lei, dl Andrușca
Matvei, a suportat intervenție chirurgicală – 1000 lei, dna Buracinschi Victoria,
necesită tratament costisitor – 1000 lei, dl Sașco Nicolae, starea sănătății grea – 1000
lei.
2.1.19. Primăria Solonceni suma de 1000 lei inclusiv pentru dl Uriciuc Iurie,
țintuit la pat, necesită tratament costisitor.
2.1.20. Primăria Cogîlniceni, suma de 3000 lei pentru dl Popel Constantin
Procop, țintuit la pat și necesită tratament costisitor – 1000 lei, dl Balan Grigori,
necesită tratament costisitor – 1000 lei, dna Zagorodniuc Agnesa, starea sănătății grea
– 1000 lei.
2.1.21. Acordarea ajutoarelor materiale veteranilor MAI suma de 21250 lei,
conform listelor.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii
se pune în seama
vicepreședintelui raionului pe probleme juridico-sociale dlui Gobjilă Vasile.

Președintele ședinței

Uricu Sergiu

Secretarul Consiliului raional

Socol Ruslan

REPUBLICA MOLDOVA CONSILIUL RAIONAL REZINA
MD 5400, or. Rezina, str. 27 August, nr. 1 Tel. 2-20-58; tel./fax 2-50-47

DECIZIE Nr. 6/3
din 26 decembrie 2018
or. Rezina
,,Cu privire la activităţile de încorporare
a cetăţenilor născuţi în anii 1992 – 2001
în serviciul militar în termen, cu termen redus
şi cel civil în anul 2019 şi ianuarie 2020”
În temeiul art. 43 alin. (1) lit. q) alin. (2) ale Legii Republicii Moldova
privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legii Republicii
Moldova nr. 1245-XV din 18.07.2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru
apărarea Patriei capitolul V, Legii 156-XVI din 06.07.2007 cu privire la
organizarea serviciului civil, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 77 din
31.01.2001 cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea
administrativ-militară, Hotărîrilor Guvernului Republicii Moldova nr. 897 din
23.07.2003 de aprobare a Regulamentului cu privire la expertiza medico-militară
în Forţele Armate ale Republicii Moldova şi nr. 864 din 17.08.2007 pentru
aprobarea Regulamentului cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar
în termen, în scopul bunei organizări a încorporării în serviciul militar în termen,
cu termen redus şi cel civil, Consiliul raional Rezina
DECIDE:
1. Se aprobă componenţa comisiei de recrutare-încorporare şi comisia
medico militare de încorporare în serviciul militar în termen în Forţele Armate ale
Republicii Moldova şi în serviciul civil, conform anexei nr. 1.
1.1 Se aprobă programul de activitate al comisiei medico militare, de
încorporare pentru selectarea şi pregătirea tinerilor la încorporare, conform anexei
nr. 2.
1.2 Se aprobă graficul de prezentare a tinerilor pentru efectuarea controlului
medical, conform anexei nr. 3 și 4.

2. Directorul IMSP Spitalul raional Rezina, v-a asigura activitatea măsurilor
privind examinarea medicală a recruţilor, pregătirea către serviciul militar în
termen, efectuarea investigaţiilor de bază şi suplimentare (analiza de urină, analiza
de sînge generală, Hbs Ag, radiografia plantelor, radiograma coloanei vertebrale şi
altele în cazul necesităţii) conform graficului (Anexa 3,4) şi rezervarea, pentru
perioada de încorporare, 5 locuri – pat în spitalul raional, pentru examinare
medicală adăugătoare şi tratament.
3. Director IMSP Centrul de sănătate Rezina, Centrele de sănătate din
raionul Rezina vor asigura investigarea obligatorie a recruţilor (examen radiologic
al cutiei toracice, electrocardiografia, analiza clinică a sîngelui şi urinei), conform
graficului (anexa nr. 3,4) numai în caz de necesitate.
4. Se recomandă primarilor localităților raionului Rezina:
4.1 Să realizeze în teritoriu prevederile art. 44. p. 2 al Legii Republicii
Moldova nr. 1245 –XV din 18.07.2002, prin efectuarea încorporării cetăţenilor la
serviciul militar în termen conform sarcinii stabilite (anexa 4);
4.2 Să organizeze şi să petreacă ,,Ziua recrutului” cu recruţii supuşi
încorporării în termen în perioada de încorporare.
4.3 Să organizeze transportarea şi prezentarea recruţilor pentru investigaţii,
comisiei de încorporare conform graficului (anexa nr.3, 4) şi pentru încorporare a
recruţilor predestinaţi încorporării conform ordinului de chemare în mod organizat,
sub conducerea specialiştilor în problemele recrutării, încorporării şi completării
sau primarilor în conformitate cu articolul 34 capitolul V al regulamentului privind
activitatea administrativ – militară şi efectivul limită al organelor administrativ –
militare aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 77 din 31
ianuarie 2001;
5. Inspectoratul de poliţie Rezina să acorde ajutor autorităţilor administraţiei
publice locale şi secţiei administrativ-militare privind încorporarea acestora în
serviciul militar în termen, în cel cu termen redus sau în serviciul civil, privind
prezentarea şi să exercite controlul asupra respectării de către cetăţeni a regulilor
de evidenţă militară, să-i caute şi să-i reţină pe recruţii care nu s-au prezentat,
conform ordinului de chemare, la secţia administrativ-militară.
6. Comandantul Centrului militar teritorial Orhei:
6.1. Va stabili sarcina de încorporare pentru fiecare primărie în dependenţă
de necesităţile Forţelor Armate Republicii Moldova.
6.2. Va informa Consiliul raional despre desfăşurarea încorporării după
finisarea tuturor activităţilor planificate.
7. Controlul asupra executării prezentei decizii revine pe seama Domnului
Godoroja Andrei - vicepreşedintele raionului.

Președintele ședinței

Uricu Sergiu

Secretarul Consiliului raional

Socol Ruslan

Anexa nr. 1
la decizia Consiliului Raional Rezina
nr. 6/3 din 26 decembrie 2018

Componenţa
nominală a comisiei de recrutare-încorporare
şi a comisiei medico - militare pentru anul 2019, ianuarie 2020.
1

Componenţa comisiei de încorporare:
De bază
Preşedintele
Locţiitorii
preşedintelui:

Membrii:

Dublori

D-nul Godoroja Andrei,
Vicepreşedintele raionului Rezina

Dnul Gobjila Vasile
Vicepreşedintele raionului Rezina

Locotenent-colonel Gheorghe
Stegarescu, Comandant CMT Orhei
Mihail Druguş, reprezentantul
serviciului civil
Locotenent Crăciun M, reprezentant a
I.P. Rezina

maior Didina STAMATI
Şef SAM Rezina

Reprezentant Trupelor de Carabinieri
Serghei Ciburciu, preşedintele comisiei
medico - militare
Secretarul comisiei
2.

Specialist SAM Rezina

Componenţa comisiei medico-militare:
De bază
Serghei Carpovici
Chirurg
Valeriu Roşca
Terapeut
Neurolog
Lidia Cupcic
Psihiatru
Lidia Cupcic
Oculist
Antonina Ţîgolnic
Vasile Storoja
Otorinolaringolog
Dermatovenerolog
Mihail Grosu
Secretarul
comisiei Peşterev Eudochia Iosif
medico-militare

Secretarul consiliului raional

Dublori
Vitalie Nanii
Iurie Podgoreţ
-

Socol Ruslan

Anexa nr. 2
la decizia Consiliului Raional Rezina
nr. 6/3 din 26 decembrie 2018

Programul
de activitate al comisiei de
recrutare-încorporare şi a comisiei medico - militare
Nr.

Denumirea măsurilor

d/o
1.

2.
3.
4.

Întîlnirea recruţilor prezentaţi la comisia
medico-militară şi de încorporare.
Studierea recruţilor şi precizarea datelor de
evidenţă din dosarele personale.
Lucrul educativ patriotic.
Prezentarea tinerilor la comisia medico-militară
şi examinarea lor medicală.

Timpul

Responsabil

îndeplinirii
08.00 - 08.10

Şef SAM Rezina

Specialist superior

08.10 - 09.00

Dina Rudaca

09.00 - 10.00

Conform planului

10.00 - 13.00

Medicii - specialişti

Prezentarea tinerilor la comisia de încorporare
5.

după examinarea de către comisia medico -

Comisia

11.00 - 13.00

Medico - militară

militară.
6.

Întrerupere la prînz.

13.00 - 14.00

Prezentarea tinerilor la comisia de încorporare
7.

după examinarea de către comisia medico -

14.00 - 16.00

Comisia de încorporare

16.00 - 16.30

Şef SAM Rezina

militară.
8.
9.

Analiza lucrului comisiei medico - militare.
Pregătirea dosarelor personale ale recruţilor
pentru lucru a doua zi.

Secretarul consiliului raional

16.30 - 17.00

Socol Ruslan

Specialist superior
Dina Rudaca

Anexa nr. 3
la decizia Consiliului Raional Rezina

nr. 6/3 din 26 decembrie 2018

GRAFICUL
de prezentare a cetăţenilor născuţi în anii 1992 – 2001
la comisia medico - militară şi investigaţii (examenul radiologic a cutiei toratice,
electrocardiografia, analiza clinică a sîngelui şi urinei, HBsAg)
la comisia de încorporare din aprilie-iulie 2019 SAM Rezina
Data prezentării
Data prezentării
la comisia
NOTĂ
la investigaţii
medico-militară
1. Cinişeuţi
18.03.2019
25.03.2019
2. Echimăuţi
18.03.2019
25.03.2019
3. Meşeni
20.03.2019
27.03.2019
4. Ignăţei
20.03.2019
27.03.2019
5. Pereni
21.03.2019
28.03.2019
6. Trifeşti
21.03.2019
28.03.2019
7. Pripiceni
21.03.2019
28.03.2019
8. Buşăuca
22.03.2019
29.03.2019
9. Ghiduleni
22.03.2019
29.03.2019
10. Otac
22.03.2019
29.03.2019
11. Cuizăuca
22.03.2019
29.03.2019
12. Cogîlnicenu
25.03.2019
01.04.2019
13. Solonceni
25.03.2019
01.04.2019
14. Mateuţi
25.03.2019
01.04.2019
15. Rezina
27.03.2019
03.04.2019
16. Lalova
28.03.2019
04.04.2019
17. Horodişte
28.03.2019
04.04.2019
18. Minceni
28.03.2019
04.04.2019
19. Păpăuţi
28.03.2019
04.04.2019
20. Lipceni
29.03.2019
05.04.2019
21. Gordineşti
29.03.2019
05.04.2019
22. Sîrcova
29.03.2019
05.04.2019
23. Ţareuca
01.04.2019
08.04.2019
24. Saharna
01.04.2019
08.04.2019
25. Pecişte
01.04.2019
08.04.2019
Recruţii prezentaţi adăugător se examinează în ziua prezentării pînă la data de
31.07.2019
Secretarul consiliului raional
Socol Ruslan
Nr.
d/o

Denumirea
primăriei

Anexa nr. 4
la decizia Consiliului Raional Rezina
nr. 6/3 din 26 decembrie 2018

GRAFICUL
de prezentare a cetăţenilor născuţi în anii 1992 – 2001 la comisia medico - militară
şi investigaţii ( examenul radiologic a cutiei toratice, electrocardiografia, analiza
clinică a sîngelui şi urinei, HBsAg) la încorporarea din toamna anului 2019 –
ianuarie 2020 SAM Rezina.
Data prezentării
Data prezentării
la comisia
NOTĂ
la investigaţii
medico26. Cinişeuţi
16.09.2019
23.09.2019
27. Echimăuţi
16.09.2019
23.09.2019
28. Meşeni
18.09.2019
25.09.2019
29. Ignăţei
18.09.2019
25.09.2019
30. Pereni
18.09.2019
25.09.2019
31. Trifeşti
19.09.2019
26.09.2019
32. Pripiceni
19.09.2019
26.09.2019
33. Buşăuca
19.09.2019
26.09.2019
34. Ghiduleni
19.09.2019
26.09.2019
35. Otac
20.09.2019
27.09.2019
36. Cuizăuca
20.09.2019
27.09.2019
37. Cogîlniceni
20.09.2019
27.09.2019
38. Solonceni
20.09.2019
27.09.2019
39. Mateuţi
23.09.2019
30.09.2019
40. Rezina
25.09.201901.10.201926.09.2019
02.10.2019
41. Lalova
27.09.2019
03.10.2019
42. Horodişte
27.09.2019
03.10.2019
43. Minceni
27.09.2019
03.10.2019
44. Păpăuţi
30.09.2019
04.10.2019
45. Lipceni
30.09.2019
04.10.2019
46. Gordineşti
30.09.2019
04.10.2019
47. Sîrcova
02.10.2019
06.10.2019
48. Ţareuca
02.10.2019
07.10.2019
49. Saharna
03.10.2019
07.10.2019
50. Pecişte
03.10.2019
09.10.2019
Recruţii prezentaţi adăugător se examinează în ziua prezentării pînă la data de
31.01.2020
Secretarul consiliului raional
Ruslan SOCOL
Nr.
d/o

Denumirea
primăriei

PLANUL
de educaţie militaro - patriotică în perioada încorporării
din primăvara – vara anului 2018 , toamna 2018 – ianuarie 2019
pe SAM Rezina
Nr.
d/o
1.

Răspunzător

Timpul
petrecerii

Şef SAM

Zilnic

Şef SAM

Zilnic

Şef SAM

Zilnic

Şef SAM

Zilnic

Şef SAM

Zilnic

Şef SAM

Zilnic

Şef SAM

Zilnic

Şef SAM

Zilnic

Şef SAM

Zilnic

- militari sosiţi în concediu.

Şef SAM

Zilnic

- ofiţerii unităţilor militare.
De organizat şi de petrecut în comun acord cu Direcţia
învăţământ, tineret şi sport şi Direcţia cultură a raionului
jocurile militaro – sportive,, Pe meleagurile natale”
De organizat şi de asigurat participarea activă a tineretului
premilitar şi părinţilor la desfăşurarea:
- “Zilei Recrutului” în primării şi în raion;
- depunerii jurământului în unităţile militare;
- zilelor uşilor deschise în unităţile militare.

Şef SAM

Zilnic

Şef SAM

Conform
graficului

Şef SAM

Conform
graficului

Denumirea măsurilor
De petrecut lecţii şi convorbiri:
- Legea Republicii Moldova nr. 1245-XV din
18 iulie 2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru
apărarea Patriei.
- serviciul militar în Forţele Armate ale
Republicii Moldova este datoria fiecărui cetăţean.
- componenţa Forţelor Armate ale Republicii Moldova.
- particularităţile executării serviciului militar în
Forţele Armate ale Republicii Moldova.
- responsabilitatea supuşilor militari şi recruţilor pentru
încălcarea regulilor de evidenţă militară.
- Jurământul militar.

2.

3.

4.

Organizarea şi petrecerea întîlnirilor cu:
- participanţi la Războiul II Mondial.
- participanţii la conflictul armat pentru apărarea integrităţii şi
suveranităţii Republicii Moldova.
- ostaşii internaţionalişti.

Secretarul consiliului raional

Ruslan SOCOL

