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D E C I Z I E
Din 17 ianuarie 2018 nr. 1/7 

or. Glodeni

Despre desfăşurarea punctului de conducere 
a primăriei la declararea mobilizării

în conformitate cu art. 57 al Constituţiei Republicii Moldova, art. 19 al Legii Republicii 
Moldova „Privind pregătirea de mobilizare şi mobilizarea”, art. 25 al regulamentului privind 
activitatea administrativ-militară, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.77 din 
31 ianuarie 2001, art. 14 al Legii nr. 436 -  XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia 
publică locală, reieşind din sarcinile stabilite la mobilizare, Consiliul Orăşenesc

D E C I D E  :
1. Pentru îndeplinirea sarcinii de completare, la declararea mobilizării, în Primăria or. Glodeni, în 
baza punctului de recrutare, încorporare şi completare se desfăşoară punctul de conducere.
2. Se aprobă componenţa Punctului de Conducere al Primăriei or. Glodeni, în număr de 31 
persoane
(Anexa 1).

3. Să obligă specialistul în probleme de recrutare şi încorporare a Primăriei or. Glodeni, Tcaciuc 
Vasile, în termen pînă la 10.06.2018, să prelucreze şi să aprobe obligaţiunile funcţionale ale 
membrilor Punctului de Conducere şi să le aducă la cunoştinţă sub semnătură.
4. în caz de: (schimbare a locului de trai, schimbarea stării medicale, deces etc.) se schimbă 
componenţa Punctului de Conducere al Primăriei or. Glodeni, cu propunerea unui nou membru 
de către specialistul în probleme de recrutare şi încorporare a Primăriei or. Glodeni, Tcaciuc Vasile, 
cu acordul Primarului or. Glodeni, si anunţarea SAM raionul Glodeni.
5. Se obligă Primarul or. Glodeni, Stela OnuţU, să organizeze de două ori pe an activităţi de 
instruire privind îndeplinirea obligaţiunilor funcţionale la mobilizare.
6. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în sarcina Primarului or. Glodeni, Stela 
Onuţu.

Au votat: 20
Pro- 20 contra - 0 s-au abţinut-0
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