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DECIZIE
PE,IIIEHI,IE

a Consiliului Raional Ilasarabeasca

din 07 iunie 2022

Cu privire la organizarea odihnei
copiilor in sezonul estival 2022

nr. 03/05

AvAnd in vedere lipsa pe teritoriul raionului a taberelor de odihnd qi intremare a

sdndtd{ii copiilor qi adolescenJilor, necesitatea intreprinderii din timp a m6surilor de

organizare a odihnei de varl, a copiilor in sezonul estival 2022, suslinerea pe aceastd

cale a copiilor din raion-invingdtori la olimpiadele qcolare, eminenli, precum 9i a

celor din familiile socialmente vulnerabile, dAnd curs demersului qefului adjunct al

Direcliei invS{dmAnt general Basarabeasca nr. 48 din 30 mai 2022, in conformitate cu

prevederile Hotdr6rii Guvernului Republicii Moldova nr. 325 din 18 mai '2022 cu

privire la organizarea odihnei copiilor qi adolescenlilor in sezonul estival 2022 (MO

nr.l5I-157/20.05.2022 art.3B3), cu respectarea prevederilor Legii nr. l3ll20I5
privind achiziliile publice (MO nr.l97-205/2015 art.402), ou modificdrile qi

completdrile ulterioare, in temeiul art. 43 alin. (2) qi art. 46 ale Legii nr. 43612006

privind administralia publicd locald (MO nr.32-35/2007art.1l6), cu modificarile qi

completdrile ulterioare, av6nd la bazd avizul comisiilor consultative de specialitate,

Consiliul raional Basarabeasca,
DBCIDE:

1. Se instituie grupul de lucru pentru organizarea odihnei de vard a copiilor in sezonuL

estival 2022, in urmdtoarea componenfd:

I
Preqedintele gruPului de lttcru

-- vicepreqedinte al raionului pe probleme sclciale

Secretarul grupului de lucru
 - $ef adjunct al Direcliei inv[!6mdnt general

Membrii grupului de lucru:
 - $ef interimar al Direc{iei asistenll social[ gi proteclie a

familiei
i - director al Casei'Ieritoriale de Asigurdri Sociale

 - ofi1er principal al Secliei interacliune comunitarh
din cadrul IP Basarabeasca

,  - director al $colii sportive Basarabeasca

 - preEedintele Comitetului p[rintesc din IP LT ,,N.(iogol" din clr.

Basarabeasca
a - preqedintele Comitetului pdrintesc al IP LT,,Matei Basarab" din

or. Basarabeasa

u - consilier raional



 -- consilier raional
a - consilier raional

ir -- consilier raional

2. Grupul de lucru, in baza propunerilor managerilor instituliilor de invdldmint, va
intocmi listele elevilor din raion, pe categorii incluzAnd in ele invingdtori Ia
olimpiadele qcolare, eminenfi, precum gi elevi din familiile socialmente vulnerabile,
care meritd a beneficia de odihnd in sezonul estival, prezentdnd aceste liste spre
aprobare pregedintelui raionului, cu informarea ulterioard, despre rezultatele odihnei
de vard a copiilor la gedinla ordinard urmdtoare a Consiliului raional.

3. Directia inv6{6mdnt general Basarabeasca (dna Ecaterina Pascal), in conformitate
cu prevederile cadrului normativ, va organiza achizilia''prin concurs a biletelor de
odihn[, utilizdnd in acest scop volumul integral de mijloace financiare aprobate in
bugetul raional pentru anul2022, destinate pentru odihna de vard a copiilor.

4. Controlul asupra executdrii prezentei decizii se atribuie vicepreEedintelui raionului
pe probleme sociale, dl Ion Popov.

5. Prezenta decizie intrd in vigoare la data publicdrii in Registrul de Stat al actelor
locale, urrneazd a fi adusd la cunoqtin{a persoanelor vizate, precum qi la cunoqtinld
publicd prin intermediul paginii oficiale a Consiliului raional: www.basqrabeasca.md.

Preqedinte al qedinlei
Consiliului raional Basarabeasca

Contrasemneazd:
Secretarul
Consiliului raional
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