
 

 CONSILIUL  MUNICIPAL  ORHEI                                                                                PROIECT 
                                                                                                          

D E C I Z I E  

                                                                                                                          Nr. _____                                                                                                                                                          

Din  __________20____ 
 

Cu privire la aprobarea schiței de proiect  

a monumentului de for public cu amenajarea  

terenului aferent şi zona de protecţie  

a monumentului de for public în memoria  

victimelor Holocaustului din Orhei 
 

     În temeiul art. 14 alin. (3), din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind 

administraţia publică locală; art. 10, 118-126 Cod administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 

19.07.2018; art. 7, alin. 2), alin. 3) și art. 14, alin. 2, lit. a) și a
1
)  din Legea nr. 192 din 30.09.2011 

„Monumente de for public”, Legea nr. 163 din 09.07.2010 „Privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţie”; Legea nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional; Decizia 

Consiliului municipal Orhei nr. 8.19 din 17.07.2020; Avizul Consiliului Național al Monumentelor de 

For Public pe lîngă Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova; Schița de 

proiect monumentului de for public cu amenajarea terenului aferent şi zona de protecţie a 

monumentului de for public în memoria victimelor Holocaustului din Orhei și Nota informativă 

prezentată,   
 

CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI  DECIDE: 
 

1. Se aprobă schița de proiect a monumentului de for public cu amenajarea terenului aferent şi 

zona de protecţie a monumentului de for public în memoria victimelor Holocaustului din Orhei. 
 

2. Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei: 
 

- va elibera certificatul de urbanism pentru elaborarea proiectului de execuție a monumentului 

de for public, cu proiectul amenajării terenului aferent şi cu proiectul zonei de protecţie a 

monumentului de for public, în modul stabilit de legislația în vigoare; 
 

- va elibera autorizația de construire numai după adoptarea Hotărîrii Guvernului Republicii 

Moldova, 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 prin intermediul Consiliului Național al 

Monumentelor de For Public și Academia de Științe a Moldovei, în modul stabilit de legislaţia 

în vigoare. 
 

3. Cheltuielile pentru elaborarea proiectului și edificarea monumentului în memoria victimelor 

Holocaustului din Orhei vor fi acoperite din contul bugetului local al mun. Orhei și alte 

mijloace financiare extrabugetare. 
 

4. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii acestea în Registrul de stat al actelor locale și 

poate fi atacată în Judecătoria Orhei în termen de 30 zile de la data comunicării în corespundere 

cu prevederile Codului Administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018.  
 

5. Controlul asupra executării prezentei decizii revine viceprimarului mun. Orhei, conform 

domeniului de competență.  
 

                  Primar                                                                                                        Pavel VEREJANU 
 

        Viceprimar                                                                                                 Cristina COJOCARI 
 

        Viceprimar                                                                                                 Anastasia ȚURCAN 
 

        Viceprimar                                                                                                 Valerian CRISTEA 
 

        Specialist  (jurist)                                                                                       Grigore MÎRA  
                      

       Secretarul Consiliului                                                                                 Ala BURACOVSCHI 
 

       Autor                                                                                                           Gheorghe CREIZAN           
 

              Specialist Principal                                                                                     Alina TRUSOVSCAIA  



 
                                                                                                                                                                                                                                             

NOTA INFORMATIVĂ 

 

                La proiectul de decizie nr. _________din ___________________20____ 

„Cu privire la aprobarea schiței de proiect a monumentului de for public cu amenajarea terenului 

aferent şi zona de protecţie a monumentului de for public  în memoria victimelor Holocaustului din 

Orhei” 

                                                                                                                                                                                                            

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului - 

Specialist principal, Gheorghe Creizan                  
 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite: 

Susținerea proiectului special despre evenimentele tragice din istoria Moldovei dedicat Holocaustului 

din 25 iulie 1941, care a vut ca scop exterminarea evreilor din întreaga lume, fiind ca una dintre cele 

mai tragice și puțin cunoscute pagini din istoria Moldovei.  

Necesitatea de aprobare a schiței de proiect a monumentului de for public cu amenajarea terenului 

aferent şi zona de protecţie a monumentului de for public în memoria victimelor Holocaustului din 

Orhei.                                                                                                                
 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislaţiei 

naţionale cu legislaţia Uniunii Europene:  

Actul normativ nu are ca scop armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 
 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi:  

     În temeiul art. 14 alin. (3), din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind 

administraţia publică locală; art. 10, 118-126 Cod administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 

19.07.2018; art. 7, alin. 2), alin. 3) și art. 14, alin. 2, lit. a) și a
1
)  din Legea nr. 192 din 30.09.2011 

„Monumente de for public”, Legea nr. 163 din 09.07.2010 „Privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţie”; Legea nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional; Decizia 

Consiliului municipal Orhei nr. 8.19 din 17.07.2020; Avizul Consiliului Național al Monumentelor de 

For Public pe lîngă Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova; Schița de 

proiect monumentului de for public cu amenajarea terenului aferent şi zona de protecţie a 

monumentului de for public în memoria victimelor Holocaustului din Orhei. 
 

5. Fundamentarea economico-financiară: 

Cheltuielile vor fi suportate de beneficiarul proiectului. 
 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare: 

Proiectul de Decizie se încorporează perfect în sistemul actelor normative și nu va necesita 

modificarea altor acte legislative sau normative.  

Conform PUG terenul se află în unitatea teritorială de referinţă UTR-14, subzona „Vp 14 - subzona 

spații verzi, fîșii de protecție a apelor. Parcuri silvice”. Situația existentă - terenul viran, adiacent 

subzonei obiectivelor de utilitate publică - C 14 și alea monumentelor din str. Vasile Lupu, mun. 

Orhei. 

Monumentul de for public menționat se va realiza după: 

- Aprobarea hotărîrii de Guvern pe acest subiect, adoptat în temeiul propunerii Ministerului 

Culturii și deciziei Consiliului municipal Orhei cu avizul Academiei de Ştiinţe a Moldovei; 

- Obținerea avizului pozitiv al Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării. 

Se solicită adoptarea proiectului de decizie prezentat. 
 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului: 

   Plasarea pe site-ul Primăriei. 
 

8. Constatările expertizei anticorupție – nu este cazul 
 

9. Constatările expertizei juridice – proiectul de decizie se avizează de specialistul jurist al Primăriei 

Orhei. 
 

10. Constatările altor expertize nu au fost efectuate 
 

 

Specialist principal                                                                                                   Gheorghe CREIZAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


