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DBCIZIB
PEIIIEHI4E

a Consiliului Raional Basarabeasca

din 16 decembrie202l

Cu privire la rechizilionarea
mijloacelor de transport la mobilizare

nr.06/10

in conformitate cu Legea nr. 1384/2002 cu privire la rechiz(iile de bunuri qi

prestdrile de serviciu in interes public (MO nr.17B-l8l/20a2 art. 1352), in temeiul

art.46 alin. (1) al Legii nr.43612006 privind administralia publicd locald (MO nr.

32-35/2007 art. I I6), Consiliul raional Basarabeasca,

DECIDB:

1. Se stabileqte, sarcina total5, pentru fiecare primdrie, de punere in aplicare a

planului de completare a unitdlilor militare cu resurse umane Ei tehnico-

materiale reegind din numbrul de resurse tehnico-materiale repartizate sau aflate

la evidenla militard, conform anexei nr. 1.

2. Resursele tehnico-materiale, inclusiv mijloacele de transport auto sd fie
prezentate la punctul de adunare a resurselor de mobilizare pe adresa: oraqul

Basarabeasca, str. K. Marx24a.

3. Mijloacele de transport auto pentru deplasarea resurselor de mobilizare din

punctul de conducere aI primdriei la punctul de adunare a resurselor de

mobilizare sd fie puse la dispozilie de cdtre agenlii economici pe teritoriul
prim[riei.

4. $eful Punctului de conducere al primdriilor va raporta despre mersul

inqtiinldrii, adundrii qi expedierii 'resurselor tehnico-materiale, conform

tabelelor pentru anun{are qi expediere a resurselor de mobilizare.

5. Mijloacele de transport auto, necesar pentru deplasarea resurselor umane din

Punctul de adunare a resurselor de mobilizare in Punctul de intdlnire a unitdlilor
militare sd fie asigurat de c[tre Stalia auto Basarabeasca. Mijloacele de

transport auto sd fie prezentate impreund cu goferii qi mecanicii conduodtori,

conform anexei nr.2.



6. Responsabili de prezenla mijloacelor de tarnsport auto sunt agenlll economlcl,

proprietarii particulari, transportul cdrora este repartizat pentru asigurarea

mobilizdrii.

7. Controlul asupra ingtiin!6rii, adundrii qi expedierii resurselor tehnico-materiale'

repartizat p.nt* completarea unitdlilor militare' se pune pe seama primarului,

ca qef al Punctului de conducere al primdriei.

8. Expedierea qi predarea resurselor tehnico-materiale, repartizate pentru

completarea unitdlilor militare, din Punctul de adunare a resurselor de

mobilizare in Punciul de intilnire a unitdlilor militare se pune pe seama qefului

Punctului de adunare a resurselor de mobilizare'

9. Responsabilitatea pentru executare aprezenter decizii ii revine qefului Secliei

administrativ-militare (l.d.p.Basarabeasca ).

10.Se abrogd Decizia Consiliului raional nr.06/18 din 19 noiembrie 2075 ,,Cu

privire la rechizi{ionarea miiloacelor de transport la mobilizare" '

1 l.Prezenta decizie urmeazd a fi adusd la cunoqtinla persoanelor cointeresate,

precum qi |a cunoqtinla publici prin plasarea pe pagina oficiald a Consiliului

raional : www. b as urab e as c a. md.

Preqedintele qedinlei

Consiliului raional Basara il vle',A&\ asile GARABA

Gheorghe LIVITCHIraional Basarabeut.6:{3



Anexa nr. I
la decizia Consiliului raional
w.06/10 din 16.12.2021

Sarcina de completare
cu resurse umane qi tehnico-materiale pe primiriile raionului Basarabeasca

Anexa nr. 2
la decizia Consiliului raional
nr. 06/10 din 16.12.2021

LISTA
mijloacelor de transport auto pentru asigurarea mobilizrrii

Nr,
dlo
1.

Denumirea primiriei Sarcina de completare
(unitdtri de transport)

Basarabeasca a
J

2. Abaclia 2
3. Sadaclia I

Total 
-,

;;ri:"','l ,:" / 6

Secretarul Consiliului
raional Basarabeasca \AN^.\A|h Gheorghe LIVITCHI

Nr.
d/o

Denumirea intreprind erii Marca transportului Numirul de
inmatriculare

1. AU,,Sud-'lrans" Mercedes 412 BS AE 404

2. Mercedes 410 BS AF 664

3. Mercedes 312 BS AD 830

4. wlf-3s BS AD 892

5. Lefan BS AF' 844

6.
," Mercedes 412"""; '=' "

' '''';:'* 
" '/'

BS AD O4O

\\MISecretarul Consiliului
raional Basarabeasca Gheorghe LIVITCHI




