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Privind edificarea în municipiul Chișinău a 

monumentului în amintirea Bisericii „Sfîntul Ilie” 

------------------------------------------------------ 

 

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Legea monumentelor de 

for public nr. 192/2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, 

nr. 197-202, art. 569), cu modificările și completările ulterioare, Guvernul 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă, la propunerea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, 

prezentată în temeiul deciziei Consiliului municipal Chișinău, edificarea pe 

strada Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, nr. 26, municipiul Chișinău, a 

monumentului în amintirea Bisericii „Sfîntul Ilie”, în calitate de simbol 

comemorativ al unui monument istoric dispărut. 

 

2. Monumentul va fi instalat conform unui proiect avizat de Ministerul 

Educației, Culturii și Cercetării.  

 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării. 
 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul educației,  

culturii și cercetării     Monica Babuc 

 

 

 

 

 

 



NOTĂ INFORMATIVĂ 
referitor la proiectul hotărârii de Guvern 

privind edificarea în municipiul Chişinău a monumentului în comemorarea
Bisericii „Sfântul Ilie”

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării a elaborat proiectul hotărârii de Guvern 
privind edificarea în municipiul Chişinău a monumentului în comemorarea Bisericii 
„Sfântul Ilie” în conformitate cu prevederile art.7 alin.(l) din Legea monumentelor de 
for public nr.192 din 30 septembrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
2011, nr. 197-202, art.569), în baza deciziei pe acest subiect a Consiliului municipal 
Chişinău nr. 15/36 din 22.12.2017, în baza demersului Mitropoliei Chişinăului şi a 
întregii Moldove.

Monumentul se propune a fi instalat în calitate de simbol comemorativ unui 
monument istoric dispărut. La prezenta notă informativă se anexează un scurt istoric al 
evenimentelor şi motivului demolării edificiului de cult vizat.

Monumentul se prevede a fi edificat pe strada Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, nr. 
26, din municipiul Chişinău, pe locul unde era amplasată biserica „Sf. Ilie’' (Ilinscaia) din 
sec. al XVIII, demolată în anul 1960.

Cheltuielile pentru elaborarea documentaţiei de proiect privind realizarea 
monumentului şi executarea lucrărilor de edificare/instalare, precum şi pentru amenajarea 
terenului aferent, vor fi acoperite de către Mitropolia Chişinăului şi a întregii Moldove, 
care va comanda documentaţia de proiect şi o va coordona cu serviciile de resort, în 
modul stabilit, conform pct. 2 din decizia Consiliului municipal Chişinău.

Monumentul va fi instalat în baza unui proiect de edificare avizat de către 
Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării prin intermediul Consiliului Naţional al 
Monumentelor de For Public (CNMFP). Avizul CNMFP, anexat la documentaţia de 
proiect, va servi drept bază pentru emiterea de către Consiliul municipal Chişinău a 
Certificatului de urbanism pentru proiectare şi a Autorizaţiei de construire a 
monumentului.

Proiectul hotărârii de Guvern este avizat de către Academia de Ştiinţe a Moldovei, 
Ministerul Economiei şi Infrastructurii, Ministerul Finanţelor, Centrul Naţional 
Anticorupţie şi Ministerul Justiţiei.

Cu respect,

Monica BABUC 
Ministrul Educaţiei,

Culturii şi Cercetării
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