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Decizia nr 6.2

din 18.06.2021 or. Leova

“Cu privire la aprobarea condiţiilor de acordare a 
foilor de odihnă în Tabăra de Odihnă si întremare 
a Sănătăţii Copiilor şi Adolescenţilor din s. Sarata Noua”

în temeiul art.43 alin. (2) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia 
publică locală”, în scopul bunei organizări a odihnei de vară a copiilor si adolescenţilor în 
sezonul estival 2021 Consiliul Raional Leova,

D E C I D E :

1. Se aprobă costul de întreţinere pentru un copil/zi în Tabăra de Odihnă şi întremare a
Sănătăţii Copiilor şi Adolescenţilor din s. Sărata Nouă în mărime de 280 (două sute 
optzeci) lei. I

2. Se aprobă termenul unui schimb de odihnă în Tabăra de Odihnă şi întremare a 
Sănătăţii Copiilor şi Adolescenţilor din s. Sărata Nouă cu finanţare publică, de 10 
(zece) zile.

3. Se pune în sarcina Direcţiei învăţământ a Consiliului Raional Leova:
a) Să acorde gratuit 25% din numărul total de bilete (60 bilete) preconizate pentru 

odihna copiilor şi adolescenţilor în vara anului 2021 următoarelor categorii de copii:
1. copii orfani;
2. copii din familii monoparentale;
3. copii din familii defavorizate;
4. copii din familii cu 3 şi mai mulţi copii;
5. copii aflaţi sub tutelă/curatelă;
6. copii plasaţi în servicii de tip familial;
7. copii plasaţi în centre de plasament temporar;
8. copii din familii în care ambii părinţi sînt cu dizabilităţi;
9. copii din familii în care ambii părinţi sînt pensionari;
10. copii care au obţinut performanţe la studii sau sînt învingători la olimpiadele 

şcolare şi extraşcolare;
11. copii ai solicitanţilor de azil politic, refugiaţilor recunoscuţi în Republica 

Moldova, beneficiarilor de protecţie umanitară şi persoanelor, cărora li s-a recunoscut 
statutul de apatrid în Republica Moldova, precum şi copii din familii defavorizate, în care 
unul din părinţi se încadrează în una din categoriile menţionate;

12. copii cu dizabilităţi şi însoţitorii lor.
13. copiii veteranilor războiului de pe Nistru.



b. Să comercializeze doritorilor restul biletelor (180) în tabăra de vară pentru 
copii şi adolescenţi, cu 20% (560 lei), din costul total al biletului.

4. Direcţia Invăţămînt (sef. d. Alexandru Gosp 
repartizare a biletelor în Tabăra de O di Im 
Adolescenţilor din s. Sărata Nouă şi va 
mijloacelor parvenite de la comercializarea bi

5. Controlul executării prezentei decizii se pune în seama preşedintelui raionului, dl 
Nicolae Pritcan.
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ă şi întremare a Sănătăţii Copiilor şi 
asigura colectarea regulamentară a 

iletelor.
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