
REPUBLIC]A MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL BASARABAASCA
MD-6702, or. Basarabeasca, str. K. Marx. 55

tevfax(297)2-20-58, (297) Z-ZO-SZ E-nait: c

DECIZIE
PEIIJEHI4E

a Consiliului Raional Basarabeasca

din 21 mai 2020 nr. 03/03

Cu privire la organizarea odihnei de
vard a copiilor in sezonul estival 2020

AvAnd in vedere lipsa pe teritoriul raionului a taberelor de odihn6 qi intremare
a sdndtalii copiilor_gi adolescen{ilor, necesitatea intreprinderii din timp a mdsurilor
de organizare a odihnei de varb a copiilor in sezonul estival 2020, suslinerea pe
aceastd cale a copiilor din raion-invingdtori la olimpiadele qcolare, 

'eminenji,

precum gi a celor din familiile socialmente vulnerabiie, ddnd curs demersului
qefului interimar al Direcliei invdldmdnt general Basarabeasca nr.30 din lg
februarie 2020, in conformitate cu art. 43 alin. (2) gi art. 46 alelegii nr.43612006
privind administra{ia publicd locald (MO nr.sZ--ssiz007 art.I I6), ionsiliul raional
Basarabeasca,

DECIDB:
1. se instituie grupul de lucru pentru organizarea odihnei de var:a
sezonul estival 2020, in urmdtoarea componenli:

a copiilor in

Ion Popov
Pregedintele grupului de lucru

-- vicepreqedinte al raionului pe probleme sociale

Secretarul grupului de lucru
Ecaterina Pascal - $ef interimar al DireJlieiinvdldmdnt general

Membrii grupului de lucru:
Mihail Martinov - $ef interimar al Direcliii asistenld sociald qi proteclie a

familiei
Alina Cagu - ofi1er principal al Secliei interacliune comunitard

din cadrul IP Basarabeasca
Tatiana Mifa - pregedintele Comitetului pirintesc al LT ,,Matei IJasarab,,
Tatiana Podcovali - pregedintele Comitetuftri parint.sc al LT,,Alexandr puqkin,,
Ana Diacova - consilier in Consiliul raional
claudia cozmenco -- consilier in consiliul raionar
Daniela cebanu - conlilier in consiliul raional
vladimir Rdileanu -- consilier in consiliul raional

2' Grupul de lucru, inbazapropunerilor managerilor instituliilor de ipv6[dm6nt, vaintocmi listele elevilor din raion, pe categorii incluzand in ele invingdtori laolimpiadele gcolare, eminenli, precum qi elevi clin familiile socialmente
vulnerabile, care meritd a beneficia de odihni in sezonul estival, prezentand aceste

$



liste spre aprobare preqedintelui raionului, eu informarea ulterioard, despre
rezultatele odihnei de vard a copiilor la qedin{a ordinard a Consiliului raional.
3. Direclia invSldmdnt general (dna llcaterina Pascal), odatd cu prrblicarea in
Monitorul Oficial al Republicii Moldova a Hotdrdrii Guvernului cu privire la
organizarea odihnei de vard a copiilor qi adolescen{ilor in sezonul estival 2Q20,
respect6nd prevederile Legii nr. 13ll20l5 privind achiziliile publice, au
completdrile qi modificdrile ulterioare, va organiza achizilia prin eoncurs a
biletelor de odihnd, utilizdnd integral in acest scop volumul mijloacelor financiare
aprobate in bugetul raional pentru anul2020,
4. Prezenta decizie vrmeazd, a fi adusd la cunoqtinla persoanelor vizate, precum qi
la cunoqtinld publicd prin plasarea pe pagina oficiald a Consiliului raional:
www.basarabeasca.md.

Preqedinte al qedinlei
Consiliului raional Basarabeasca

Contrasemneazd:
Secretar interimar al
Consiiiului raional Basa

Vasile GARAtsA

Gheorghe LIVITCHI
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