
Proiect 

CONSILIUL RAIONAL UNGHENI 

DECIZIE  

 

 Nr. ____________                                                                                                           din ___________2019 

Cu privire la organizarea odihnei copiilor 

și adolescenților în sezonul estival 2019 

 

   În temeiul art. 43 alin. 2) al Legii privind administrația publică locală nr.436 din 28.12.2016;  

Hotărârii Guvernului nr. 220 din 05.04.2019 ”Cu privire la organizarea odihnei și întremării sănătății copiilor și 

adolescenților în sezonul estival 2019”; 

în scopul organizării odihnei și întremării sănătății copiilor și adolescenților în sezonul estival 2019, 
 

Consiliul raional Ungheni 

DECIDE: 

1. Se ia act de Nota informativă prezentată cu privire la organizarea odihnei și întremării copiilor și 

adolescenților în perioada estivală 2019. 

2. Se aprobă categoriile de copii (7-18 ani) care se vor odihni în taberele de odihnă din raion și din afara 

raionului din sursele bugetului de stat, după cum urmează: 

- copii rămași fără ocrotire părintească; 

- copii din familii monoparentale; 

- copii din familii defavorizate; 

- copii din familii cu 3 și mai mulți copii; 

- copii aflați sub tutelă/curatelă; 

- copii plasați în servicii de tip familial; 

- copii plasați în centre de plasament temporar; 

- copii din familii în care ambii părinți sunt cu dizabilități; 

- copii din familii în care ambii părinți sunt pensionari; 

- copii cu performanțe la studii, în cadrul olimpiadelor la disciplinele de studiu sau la activitățile    

             extrașcolare; 

- copii cu dizabilități și însoțitorilor lor; 

- copii ai veteranilor de război; 

- copii solicitanților de azil, refugiaților recunoscuți în Republica Moldova, beneficiarilor de protecție   

             umanitară și persoanelor cărora li s-a recunoscut statutul de apatrid în Republica Moldova; 

-            copiii din familiile defavorizate în care unul din părinți se încadrează în una din categoriile  

             menționate. 

2. Se aprobă costul unui bilet de odihnă și întremare a copiilor și adolescenților în sumă de 2107,6 lei (două 

mii o sută șapte lei, 60 bani) pentru 10 zile în tabăra de odihnă “Codreanca” din or. Cornești, conform anexei 

Nr. 01 la prezenta decizie. 

3. Se aprobă costul unui bilet de odihnă a copiilor și adolescenților în sumă de 1654,1 lei (una mie șase sute 

cincizeci și patru, 10 bani) pentru 10 zile în tabăra de odihnă cu sejur de zi organizată în incinta Centrului 

Educațional Ungheni, conform anexei Nr. 02 la prezenta decizie. 

4. Direcția Educație (Olga Popa, șef-adjunct direcţie) va întreprinde acțiuni concrete pentru deschiderea în 

termen a taberelor de odihnă. 

5. Se recomandă:  

- gestionarilor taberelor de odihnă să întreprindă măsurile necesare pentru autorizarea acestora; 

- autorităților publice locale de nivelul I să întreprindă acțiuni concrete pentru organizarea odihnei de  

             vară cu sejur sau alte forme de odihnă și întremare a sănătății copiilor. 

6. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dnei Iulia Pancu, vicepreşedintele raionului 

Ungheni. 

 

 

Președintele ședinței                                                    ________________ 

Contrasemnează: 

Secretarul consiliului raional     Rodica Lițcan                    

Şef SJRU,                                                                               Irina Toader 


