
REPUBLICA MOLDOVA

CONSILruL RAIONAL CIMI$LIA

DEClZlENr.03/20
din 30 iunie 2021

cu privire la odihna gi intremare a sinltlfii
copiilor in sezonul estival 2021

in conformitate cu
- art. 4 alin. (2) din Legea nr. 43512006 privind descentralizarea administrativd;

- art.43 din Legeanr.43612006 privind administra{ia publica locala;
- Regulamentul de funfionare a taberelor de odihn6 gi intremare a s[ndt6(ii copiilor qi

adolescen{ilor, aprobat prin Hotdrirea Guvernului nr. 334 din 23.04.2009;
- Decizia Consiliului raional Cimiqlia nr. 06/06 din 10 decembrie 2020 cu privire la

^ aprobarea bugetului raional pentru anul202l.
In scopul bunei organizdri a odihnei copiilor in sezonul estival 2021, Consiliul Raional

Cimiqlia
DECIDE:

1. Se aprobl func{ionarea taberei de odihnd qi intremare a sAnAtAfli copiilor qi

adolescenfilor "Izvora$" s. Zlofi, (in continuareTabdra ). (Anexa nr.l).
2. Se aprobd schema de incadrare a personalului Taberei in numdr de 16,5 unitali (anexa
nr.2).
3. Se aprobd pretul de 1400 lei , pentru un bilet de odihnd in Tabdra, care vor fi procurate

de persoane juridice din raionul Cimiqlia.
4. Se aprobd preful de 280 lei , pentru un bilet de odihnd in Tab6r6, pentru copii din
institutiile de invlfdmdnt din rl Cimiqlia, diferenla fiind acoperit6 din bugetul Taberei.
5. Se aprobd pentru fiecare schimb cota de l0 % din bilete gratuite pentru copii din
familiile socialmente vulnerabile, costul cSrora for fi suportate din bugetul Taberei.
6. Direcfia inv6fam6nt General Cimiqlia va asigura selectarea copiilor care se vor odihni

in Tabdr6 in limita cotei specificate in pct. 5 al prezentei decizii.
7. Controlul executdrii prezentei decizii se pune in sarcind 

vicepreqedinte al raionului Cimiqlia.
8. Prezenta decizie se public[ in Registrul de stat al actelor locale qi se aduce la cunoqtinfd:
- Vicepreqedintelui raionului Cimi;lia, 
- Direcliei Asistenfd Sociald qi Protecfie a Familiei;
- Direcfiei inva{dmdnt General Cimiqlia;
- Direc{iei Finanle CimiElia;
- Prin publicare pe pagina oficiald a Consiliului raional Cimislia www.raioncimislia.md.

Preqedintele gedinf

Contrasem naezil:t
Secretarul consiliul



Anexa nr. I
la Decizia Consiliului Raional Cimi;litr

Nr. 03/20 din 30.06.202 I

Perioada
de activitate a taberei de odihnf, qi intremare a sInItIfii copiilor qi adolescen{ilor

,rlzvoraq" s. Zlo{i in sezonul estival 2021.

Secretarul Con

Anexa nr. 2
la Decizia Consiliului Raionsl Cimi;lia

Nr. 03/20 din 30.06.2021

Schema
de incadrare a personalului taberei de odihnl gi intremare a slniti{ii copiilor

qi adolescen{ilor ,, Izvoraq" s. Zlofi, raionul Cimiqlia pentru sezonul estival 2021.
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Schimb Inceput Nr. de zile Sfirqit Nr. de copii
intr-un schimb

I 04.07.2021 l0 14.07.202r 60

II t7.07.2021 l0 27.07.2021 60

III 30.07.202r l0 08.08.2021 60
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Denumirea func(iei

Asistent medical
Conducdtor de cercuri

Instructor pentru culturd fizicd
l[toreasi de albituri

Deridicdtoare in incaperile taberei

Electrician

ffi+ffi
Secretarul Con

Nr.
dlo

Numlrul de
Iucritori

Noti

1 Sefde tablrd 1

2 1

a
J 0.5
4 Educdtor 6

5 0,s
6 I

7 4,5

8 Mdturdtor 1.0

9 LicStusi 0.5
l0 0,5

Total 16,5
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