
 

 
REPUBLICA MOLDOVA                                    РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
PRIMĂRIA m.BĂLŢI                                     ПРИМЭРИЯ м. БЭЛЦЬ 

 
   

DISPOZIŢIA PRIMARULUI 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА 

 

Nr. 157  

din 27.05.2022  

 

 

Cu privire la organizarea  

odihnei copiilor în  

sezonul estival 2022 
 

În temeiul art.29 din Legea RM nr. 436-XVI din 28.12.2006 ”Privind administrația publică 

locală”, art. 12 din Legea RM nr.338 din 15.12.1994 ”Privind drepturile copilului”, Deciziei 

Consiliului municipal Bălți nr.2/9 din 28.03.2013 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului de 

funcționare a taberei de odihnă și întremare a sănătății copiilor și adolescenților ”Olimpieț”, 

Deciziei Consiliului municipal Bălți nr. 2/2 din 26.04.2019 ”Cu privire la aprobarea normei 

financiare pentru alimentația copiilor și adolescenților în tabără de odihnă ”Olimpieț”, cât și pentru 

buna organizare odihnei copiilor și crearea condițiilor pentru satisfacerea optimă a nevoilor de 

recreere și întremare a copiilor și adolescenților în perioada estivală  a.2022, din sursele bugetare 

precizate pentru anul 2022, destinate pentru odihna de vară; -  

1. Direcția Învățământ, Tineret și Sport (dna O. Iurcenco): 

1.1 să organizeze funcționarea taberei de odihnă ”Olimpieț” cu sejur de zi din 20.06.2022, 

pentru 100 de copii în schimb, cu vârsta cuprinsă între 7-15 ani, în baza gimnaziului nr. 14 (mun. 

Bălți, str. Conev,7), regimul de activitate 9.00-16.00, 10 zile, cu exepția zilelor de sâmbătă și 

duminică, în perioada 20.06-01.07.2022 pentru I-ul schimb,  04.07-15.07.2022 pentru schimbul II, 

18.07-29.07.2022 pentru schimbul III și 01.08-12.08.2022 pentru schimbul IV.  

1.2 cadrele didactice și personal auxiliar să angajeze prin contract individual de muncă pe 

perioada determinată. Remunerarea angajaților  se va efectua în temeiul Legii nr.270 din 

23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.  

1.3 să asigure alimentația copiilor în tabara de odihnă ”Olimpieț” cu sejur de zi în suma de 

45,00 lei pe zi, reeșind din 75% din norma financiară pentru alimentația zilnică aprobată. 

1.4. să inscrie  în tabara de odihnă ”Olimpieț” cu sejur de zi, în limita locurilor disponibile, 

copii și adolescenții din familii vulnerabile, copii orfani și rămași fără ocrotirea părinților, copii din 

familii numeroase, copii care au obținut performanțe la studii sau învingatori la concursurile școlare 

și copii din familiile refugiaților. Biletele de odihnă să fie gratuite. 

2. Direcția Generală Finaciar-Economică  să asigure finanțarea DÎTS pentru organizarea 

odihnei de vară în limita bugetului precizat pentru anul 2022, destinate odihnei de vară.  

3. Controlul cu privire la executarea prezentei dispoziții îi revine viceprimarului mun. Bălți, 

dnei Dubițkaia T. 

 

 

 

 

PRIMARUL MUN. BĂLȚI                                                                                  GRIGORIȘIN  N. 
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