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Cu privire la înființarea în municipiul Cahul a compoziției 

arhitectural-monumentale în memoria victimelor deportărilor staliniste 

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

 

În temeiul 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 ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Se aprobă, la propunerea Ministerului Culturii, prezentată în temeiul 

deciziei Consiliului municipal Cahul, înființarea în municipiul Cahul, la 

intersecția străzilor Ștefan cel Mare și Sfânt și Ioan Vodă cel Cumplit, a 

compoziției arhitectural-monumentale în memoria victimelor deportărilor 

staliniste.  

 

2. Compoziția arhitectural-monumentală va fi edificată conform unui 

proiect avizat de Ministerul Culturii.  

 

3. Cheltuielile pentru elaborarea documentației de proiect, executarea 

și instalarea compoziției arhitectural-monumentale vor fi acoperite din donații, 

sponsorizări și alte surse neinterzise de lege. 

 

 

 

Prim-ministru     NATALIA GAVRILIȚA 

 

 

Contrasemnează: 

 

 

Ministrul culturii     Sergiu Prodan  
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