
REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL CIM1ȘLIA

DECIZIE Nr.

din Зв 2021
Proiect

cu privire la odihna și întremare a sănătății 
copiilor în sezonul estival 2021

în conformitate cu
- art. 4 alin. (2) din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă;

- art. 43 din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală;
Regulamentul de funționare a taberelor de odihnă și întremare a sănătății copiilor și 
adolescenților, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 334 din 23.04.2009;
Decizia Consiliului raional Cimișlia nr. 06/06 din 10 decembrie 2020 cu privire la 
aprobarea bugetului raional pentru anul 2021.

în scopul bunei organizări a odihnei copiilor în sezonul estival 2021, Consiliul Raional Cimișlia

DECIDE:

1. Se aprobă funcționarea taberei de odihnă și întremare a sănătății copiilor și adolescenților 
’’Izvoraș” s. Zloți, (în continuare Tabăra ’’Izvoraș”). (Anexa nr.l).

2. Se aprobă schema de încadrare a personalului Taberei „Izvoraș” s. Zloți în număr de 16,5 
unități. (Anexa nr. 2)

3. Se aprobă prețul de 1400 lei MD, pentru un bilet de odihnă în Tabăra „ Izvoraș”, care vor fi 
procurate de persoane juridice din raionul Cimișlia.

4. Se aprobă prețul de 280 lei MD, pentru un bilet de odihnă în Tabăra ’’Izvoraș”, pentru copii din 
instituțiile de învățământ din raionul Cimișlia, diferența fiind acoperită din bugetul Taberei 
’’Izvoraș”.

5. Se aprobă pentru fiecare schimb cota de 10 % din bilete gratuite pentru copii din familiile 
socialmente vulnerabile, costul cărora for fi suportate din bugetul Taberei ’’Izvoraș”.

6. Direcția învățământ General Cimișlia va asigura selectarea copiilor care se vor odihni în 
Tabăra “Izvoraș” în limita cotei specificate în pct. 5 al prezentei decizii.

7. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcină dlui Torgai Vadim, vicepreședinte al 
raionului Cimișlia.

8. Prezenta decizie se publică în Registrul de stat al actelor locale și se aduce la cunoștință:
- Vicepreședintelui raionului Cimișlia, dl Torgai Vadim;
- Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei;
- Direcției învățământ General Cimișlia;
- Direcției Finanțe Cimișlia;
- Prin publicare pe pagina oficială a Consiliului raional Cimișlia
www.raioncimislia.md

Președintele ședinței 
Contrasemnat 

Secretarul consiliului Netedu Gheorghe

http://www.raioncimislia.md


Coordonat:

Vicepreședinte al raionului.

Avizat de:

Secretarul consiliului,

Șef, Secția Administrație Publică

Proiect inițiat de:

Șef interimar al Direcției învățământ General Cimișlia.

Torgai Vadim

Netedu Gheorghe

Mariana Vasluian

Garaba Gabriela



Anexa nr. 1
La decizia Consiliului Raional Cimișlia

Nr. / din 2021

Perioada 
de activitate a taberei de odihnă și întremare a sănătății copiilor și adolescenților 

„Izvoraș” s. Zloți în sezonul estival 2021.

Schimb început Nr. de zile Sfîrșit Nr. de copii 
într-un schimb

I 04.07.2021 10 14.07.2021 60
II 17.07.2021 10 27.07.2021 60
III 30.07.2021 10 08.08.2021 60

Secretarul Consiliului Netedu Gheorghe



Anexa nr. 2
La decizia Consiliului Raional Cimișlia

Nr. / din 2021

Schema 
de încadrare a personalului taberei de odihnă și întremare a sănătății copiilor 

și adolescenților „ Izvoraș” s. Zloți, raionul Cimișlia pentru sezonul estival 2021.

Nr. 
d/o

Denumirea funcției Numărul de 
lucrători

Notă

1 Șef de tabără 1
2 Asistent medical 1
3 Conducător de cercuri 0,5
4 Educător 6
5 Instructor pentru cultură fizică 0,5
6 Spălătoreasă de albituri 1
7 Deridicătoare în încăperile taberei 4,5
8 Măturător 1,0
9 Lăcătuși 0,5
10 Electrician 0,5

Total 16,5

Secretarul Consiliului Netedu Gheorghe



Notă informativă .
La decizia Consiliului Raional Cimișlia nr. Q^l cC 1СЛ/1Л-& 2021

Cu privire la odihna
și întremare a sănătății
copiilor în sezonul estival 2021.

în vara anului 2021 pe teritoriul raionului va funcționa o tabără staționară și anume Tabăra de 
odihnă și întremare a sănătății s. Zloți, fondator Consiliul Raional Cimișlia - 3 schimburi, 180 
copii.

Un schimb în tabăra „Izvoraș” s. Zloți va avea durata de 10 zile.
Tabăra de odihnă și întremare a sănătății copiilor și adolescenților ’’Izvoraș” din s. Zloți va 

primi copii din raionul Cimișlia, în 3 schimburi, finanțate din bugetul Taberei ’’Izvoraș”.

Prețul de cost al unui bilet de odihnă în tabăra de odihnă „ Izvoraș” s. Zloți va constitui 1400 lei 
care vor fi procurate de persoane juridice din raionul Cimișlia.

Cheltuielile sunt prevăzute pentru:

1. Remunerarea muncii, contribuțiile de asigurare sociale și de stat obligatorie 216 lei (elev 
schimb).

2. Alimentarea câte - 109 lei zilnic.
3. Plata mărfurilor și serviciilor, procurărilor - 94 lei pentru un copil, perioada de 10 zile.
Din costul de 1400 lei al unui bilet de odihnă persoanele vor plăti 20% ce constituie 280 lei, 

iar 10% din numărul biletelor din buget vor fi repartizate gratuit pentru copii din familiile 
socialmente vulnerable.

DÎG Cimișlia va angaja șeful taberei, conform cerințelor Regulamentului și va monitoriza 
activitatea taberei pe parcursul funcționării .

Șeful taberei va angaja lucrător medical, personalul didactic și auxiliar în tabăra „Izvoraș” pe 
toată perioada sezonului estival 2021.

Tabăra de odihnă „Izvoraș” va fi pregătită pentru sezonul estival la data de 24.06.2021

Șef interimar al DÎG Cimișlia Garaba Gabriela


