REPUBLICA MOLDOVA *!И * РЕСПУБЛИКА МОJIДОВА
CONSILIUL RAIONAL OCNITAW РАЙОННЫЙ СОВЕТ ОКНИЦА

Decizia пr.2126
din 10 iunie 2022

Сu privire la organizarea odihnei de
чаrй а сорiilоr in sezonul estival 2022

iП baza

art. 43 (1), (2) а1 Legii nr.436 din 28 decembrie 200б privind
administra{ia publicй lосаlё, Codul Educa{iei al Republicii Moldova пr. I52 diп 17
iulie 2014, Legii пr. 338 _ хШ din 15 decembrie 1994 privind drepturile copilului,

Ноtйrбrii Guvernului пr. зз4 din 2З aprilie 2009 ,,Cu privire 1а арrоЬаrеа
Regulamentului de func{ionare а taberelor de odihnё qi intremare а sйnйtёlii copiilor
qi adolescenfiloy'' 9i Hotёrбrii Guvernului пr. 352 din 18 mai 2O22,,Cu privire la
organizarea odihnei copiilor gi adolescen{ilor in sezonul estival 2о22', Consiliul

raional

DECIDE:
1,. Se аРrОЬё organizarea odihnei de чаrб а copiilor din raionul Ocnila pentru
sezonul estival 2022 in tаЬёrа de оdihпё 9i iпtrеmаrе а sйпйtйlii ,,Vulturaq"

din satul ýaptebani, raionul kqcani in baza unui contract dintre Di ocnila
9i
oiTs Rigcani.
2. Direclia iпvё,йmбпt (dnul I. Zaharco) yа procura 130 foi din contul
mijloacelor alocate in buget pentru odihna de чаrё а copiilor, dupё cum
urmеаzё:

-

98 foi (75% din пчmёrul total de foi) la un pre! de I44O lei pentru о foaie
de odihnй, саrе se rароrtеаzбlа 80% din costul integral а1 foii conform
subP. 2), Р.4 HG 35212022 diп 18.05.2022, iar diferenla de 2OYo va fi
achitatй de сйtrе solicitan{i in contul nlTS Rigcani;
з2 foi (25% din пчmйrul total de foi) in conformitate cu subp. 1), р.4 HG
35212022 din 18.05.2022, 1а un рrе{ de 1800 lei, се constituie 100% din
costul integral al foii.
Direclia iпvйlёmАпt va organiza transportarea gratuitй tur-retur а tuturor
copiilor cu autobuzele din cadrul serviciului Transport Elevi din contu1
mijloacelor alocate in buget pentru odihna de чаrё а copiilor.

-

3.

4.

Se аЬrоgЙ Decizia Consiliului raional Ocnila пr. llб din 30 martie 2О22
,,Cl
privire 1а organizarea odihnei de чаrё а copiilor in sezonul estival 2022,.
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Controlul executёrii prezentei decizii

se pune

in

sarcina dnei Galina

Zalevscaia, vicepreqedinte а1 raionului.
Prezenta decizie intrй in vigoare din momentul publicйrii in Registrul de Stat
а1 Actelor Locale.

Pre;edintele gedin{ei

secretarul consiliului rаiоп

vlаdimir cozlovschii
Alexei Galuqca
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