
               

                

  

                                  REPUBLICA MOLDOVA 

                       CONSILIUL RAIONAL NISPORENI 

 

 proiect  

DECIZIE nr. 1/11 
 

 

din 04 februarie 2021                   or. Nisporeni 
 

„Cu privire la stabilirea sarcinii de mobilizare 

pentru primăriile raionului Nisporeni” 

 În conformitate cu art. 43, art. 46 alin (1) din Legea nr. 436-XVI din 

28.12.2006 privind administraţia publică locală,  Legea RM nr. 1245 din 18.07. 

2002 „Cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei”, art. 19 al Legii 

RM nr. 1244 din 18.07. 2002 „privind pregătirea de mobilizare şi mobilizarea”, 

Consiliul raional, 

Decide:  

1. Se aprobă sarcina de mobilizare pentru primăriile raionului, conform anexei. 

 

2. Primarii oraşului, comunelor şi satelor, la declararea mobilizării,vor 

organiza și asigura  înmânarea ordinelor de chemare  a rezerviștilor precum 

și prezentarea lor la data, ora și locul indicat în ordin. 

  

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie domnului Vasile 

MĂRCUȚĂ, preşedintele raionului. 

 

 

 

          Preşedintele ședinței  

Consiliului raional      

          

Secretarul  

Consiliului raional       Olesea Beschieru  

 

Contrasemnat: 

Șef Serviciu juridic          Sergiu Zmeu                     

 

 

 



 

 

Proiectul deciziei date a fost elaborat la propunerea Președintelui raionului Vasile 

Mărcuță și întocmit de Victor Prisăcaru,  șef  secție administrativ-militară, 

persoana ce înaintează problema vizată. 

                                                                     _________________ 

 

Aviz 

asupra proiectului de decizie „Cu privire la stabilirea sarcinii de mobilizare 

pentru primăriile raionului Nisporeni” 

 

Serviciul juridic a examinat proiectul de decizie propus spre examinare în 

ședința Consiliului raional pentru data de 04 februarie curent. 

Proiectul dat are caracter public, obligatoriu, general și impersonal, cu efect 

juridic ce permite integrarea organică în cadrul normativ în vigoare. 

 Proiectul deciziei date este corelat cu prevederile actelor normative de nivel 

superior și de același nivel cu care se află în conexiune. 

Proiectul deciziei date nu depășește atribuțiile Consiliului raional, 

corespunde principiilor activității de elaborare și categoriei actelor administrației 

publice locale de nivelul doi. 

Avînd în vedere cele expuse supra, Serviciul juridic susține conceptual 

proiectul deciziei înaintat. 

 

Serviciul juridic                                                              Sergiu Zmeu 

 

 

 

 

 
 

 

  



Anexă  

la Dispoziția Consiliului Raional Nisporeni                                                                                                                                

nr.____  din  04 februarie 2021 
                                                                                                                                                                      

Sarcina de mobilizare pentru primăriile raionului Nisporeni 

conform Dispoziției Marelui Stat Major al Armatei Naționale 

 

Nr. 

d/o 

Primăriile Resurse umane 

Sergenţi/soldaţi ofiţeri 

1.  Bălănești 7 - 

2.  Bălăurești 4 - 

3.  Bărboieni 1 - 

4.  Boldurești 10 1 

5.  Bolțun 6 - 

6.  Brătuleni 5 1 

7.  Bursuc - - 

8.  Călimănești - 1 

9.  Ciorești 7 - 

10.  Ciutești 2 - 

11.  Cristești 1 - 

12.  Grozești 5 - 

13.  Iurceni 2 1 

14.  Marinici 4    - 

15.  Milești 3   - 

16.  Seliște 9   3 

17.  Soltănești 1 - 

18.  Șișcani 6   - 

19.  Valea-Trestieni 3   - 

20.  Vărzărești 10   1 

21.  Vînători 1 - 

22.  Zberoaia 2   1 

23.  Nisporeni 66 13 

 TOTAL 159 22 

 

 

Șef  secție administrativ-militară (l.d.p. Nisporeni) 

 

căpitan                                  Victor PRISACARU 

 
 

 

 


