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PROIECT 

DECIZIE nr. 3/16 

         din  ___ octombrie   2021 

 

,,Cu privire la la examinarea cererii băștinașilor  

privitor la instalarea unor  obiective  istorice”. 

 

      Având în vedere cererea băștinașilor din orașul Telenești de a instala unele obiective 

istorice în orașul Telenești (4 monumente și 4 pietre comemorative),  în conformitate cu prevederile 

art.14 alin.(2) lit.w) din Legea nr.436/2006 privind administraţia publică locală, cu modificările şi 

completările ulterioare, având în vedere prevederile Legii nr 192/2011 a monumentelor de for public,  

având în vedere avizul comisiei consultative de specialitate agricultură , urbamnism și amenajarea 

teritoriului din 06 septembrtie 2021, Consiliul orăşenesc Teleneşti, 

 

DECIDE: 

 

1. Se instituie comisia de studiere a cererii  băștinașilor din orașul Telenești privitor la instalarea unor 

obiective istorice în orașul  Telenești în următoarea componență:  

 Lelic Vadim  primarul orașului 

 Mîrzincu Gheorghe, arhitect, primăria Telenești  

 Zară Mihail, specialist primăria Telenești 

                    Consilier orășenesc  

                    Consilier orășenesc 

                    Consilier orășenesc  

                     Consilier orășenesc 

                   

                

2. Prezenta decizie întră în vigoare la data includerii în Registrul de stat a actelor locale. 

           

 

 

Preşedinte de şedinţă      

 

                        Secretar al Consiliului       Nicolae NASTAS 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nota informativă la proiectul deciziei nr 3/16 

 
,,Cu privire la la examinarea cererii băștinașilor  

privitor la instalarea unor  obiective  istorice.”. 

 

Băștinașul orașului Telenești dl Noie Rotaru s-a adresat cu o cerere de a oferi autorizare de instalare 

a 8 obiective istorice în orașul Telenești (4 monumente și 4 pietre comemorative ) 

În conformitate cu art. 7 a Legii nr 192/2011 a monumentelor de for public cu modificările 

ulterioare: 

 (1) Înfiinţarea monumentelor de for public se face prin hotărîre de Guvern. 

(2) Hotărîrea de Guvern privind înfiinţarea monumentului de for public se adoptă la propunerea 

Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, în baza deciziei administraţiei publice locale competente 

teritorial, cu avizul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 

 (3) Lucrările de edificare a monumentelor de for public vor începe doar după adoptarea hotărîrii 

respective de Guvern, în corespundere cu proiectul monumentului de for public, cu proiectul amenajării 

terenului aferent şi cu proiectul zonei de protecţie a monumentului de for public, avizate de Ministerului 

Educaţiei, Culturii şi Cercetării, în modul stabilit de legislaţia privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţie. 

(4) Instalarea în spaţiile publice a operelor importate, inclusiv a celor provenite din donaţii, 

executate de artişti plastici de peste hotarele Republicii Moldova se efectuează urmînd procedura legală 

descrisă la alin. (2) şi (3), în baza unei recomandări scrise privind opera şi calităţile ei artistice, emisă de 

autoritatea publică centrală în domeniul artelor plastice din ţara de origine a operei. 

 (6) Instalarea monumentelor de for public în zonele de protecţie a edificiilor cu statut de monument 

istoric sau în zonele construite protejate se va realiza doar după coordonarea prealabilă a locului de 

amplasare cu autoritatea publică centrală în domeniul protejării patrimoniului cultural. 

 (8) Mozaicurile, picturile murale sau reliefurile pe faţadele clădirilor cu acces vizual în spaţiul 

public se realizează în baza deciziei administraţiei publice locale competente teritorial şi în corespundere 

cu proiectul avizat de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării. 

Articolul 8 al aceleeaș legi ce se referă la zona de protecție prevede:. 

 (1) Fiecare monument de for public dispune de zonă de protecţie, care se desfășoară perimetral, de 

jur-împrejurul terenului monumentului de for public, pe o rază de la 50 la 100 de metri. Pentru 

monumentele de for public care nu dispun de teren propriu, cum ar fi plăcile comemorative, zona de 

protecţie se stabileşte începînd de la suprafaţa construcției pe care ele sînt amplasate, pe o rază de 

minimum 20 de metri. 

 (2) Traseul exact al zonei de protecţie se stabilește prin intermediul planului zonei de protecţie a 

monumentului de for public. Delimitarea se operează pe baza reperelor topografice, geografice sau 

urbanistice, ţinînd cont de particularităţile cadrului urbanistic şi/sau natural existent (hotare 

proprietăţi/unităţi cadastrale, relief etc.). Planul zonei de protecție este parte componentă a documentației 

de proiect privind edificarea monumentului de for public, precum și a dosarului de inventariere a 

monumentului de for public. Zona de protecție a monumentului de for public se reflectă în mod 

obligatoriu în documentația de urbanism a localității. Metodologia de delimitare a traseului zonei de 

protecție se aprobă prin ordinul ministrului educaţiei, culturii şi cercetării. 

Reeșind din cele expuse se propune de a institui o comisie care va examina solicitarea băștinașilor . 

 

 

 

 

Primarul orașului Telenești                              Vadim Lelic 


