
 

  Republica Moldova                                      Республика Молдова 

Raionul   Cantemir                                                            Кантемирский район                                          

Consiliul comunal                                    Коммуналный Совет 

Ciobalaccia                                                 Чебoлакчия 

_____________________________________________________________________________ 
   MD-7318, r. Cantemir, s. Ciobalaccia, tel.273/70/2/38; 273/70/6/78: e-mail: primaria.ciobalaccia@gmail.com 
 

PROIECT 

DECIZIE 

19 august 2022                                                                                                    Nr. 05/12-XXVII   

 

„Cu privire la aprobarea programului de activitate, numărului de grupe 

 și copii în grădinițele de copii din comuna Ciobalaccia” 

 

        În temeiul art. 14 alin. 2, litera z) al Legii privind administrația publică locală nr. 436-XVI 

din 28.12.2006, conform necesitații apărute în scopul organizării bunei funcționări a grădinițelor 

de copii din comuna Ciobalaccia, demersurile directorilor instituțiilor preșcolare din comuna 

Ciobalaccia din  data de 17.08.2022 avînd avizul comisiei consultative de specialitate drept, 

disciplină, probleme sociale, învățămînt, sănătate, cultură, culte și turism, Consiliul Comunal 

Ciobalaccia                                         

DECIDE: 

1. Se aprobă: 

1.1. programul de activitate a grădiniței de copii din satul Ciobalaccia cu durata de 10,5 ore 

lucrătoare pe zi, începînd cu ora 07:30-18:00. 

1.2.  numărul de grupe și copii pentru anul de studii 2022-2023 în grădinița s. Ciobalaccia  

4 (patru) grupe/copii după cum urmează: 

a) 1 gr. mare-pregătitoare de la 5-7 ani- 21 copii 

b) 1 gr. mijlocie, de la 3,5-5 ani – 22 copii 

c) 1. gr. rusă-mixtă, de la 1,8-7 ani – 17 copii 

d) 1 gr. creșă, de la 1,8- 3 ani – 20 copii 

2. Se aprobă: 

2.1. programul de activitate a grădiniței de copii din satul Flocoasa cu durata de 10,5 ore 

lucrătoare pe zi, începînd cu ora 07:30-18:00. 

2.2. numărul de grupe și copii pentru anul de studii 2022-2023 în grădinița s. Flocoasa  

2 (două) grupe/copii după cum urmează: 

a) 1 gr. mare-mixtă, de la 4 – 6 ani- 22 copii 

b) 1 gr. mică-mixtă, de la 1,9- 4 ani – 17 copii 

3. Decizia în cauză se publică în Registrul actelor locale, se aduce la cunoștință conducătorilor 

instituțiilor preșcolare și se remite Direcției Învățămînt Cantemir. 

4. Controlul executării prezentei decizii se pune în seama comisiei consultative de specialitate 

drept, disciplină, probleme sociale, învățămînt, sănătate, cultură, culte și turism, consiliul 

comunal Ciobalaccia 

 

Președintele ședinței 

 

Avizat: 

Secretarul Consiliului comunal Ciobalaccia                                           Luminița TURLACOV 
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