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Cu privire la înființarea monumentului în memoria persoanelor deportate 

în perioada anilor 1940-1953 din satul Căplani, raionul Ștefan Vodă 

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

 

În temeiul art. 7 din Legea monumentelor de for public nr. 192/2011 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 197-202, art. 569), cu 

modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

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

prezentată în temeiul deciziei Consiliului local Căplani, înființarea monumentului 

în memoria persoanelor deportate în perioada anilor 1940-1953 din satul Căplani, 

raionul Ștefan Vodă. 

 

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

Educației, Culturii și Cercetării.  

 

3. Cheltuielile pentru elaborarea documentației de proiect, executarea, 

edificarea monumentului și amenajarea terenului aferent vor fi acoperite din contul 

mijloacelor financiare ale bugetului Primăriei satului Căplani, inclusiv din donații, 

sponsorizări și alte surse neinterzise de lege. 

 

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.  

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul educației, 

culturii și cercetării     Igor Șarov 

 

 



La prrriectul hotirarii dc Gччеrп cu privire I:r infiintarea monumcntului in mеmоriа
реrsоапеIоr deportate in perioada апiIоr 19-10-1953 din satul Ciplani, rаiопчl ýtefan Vocli

l. Denumirea autorului 9i, duрi caz' а participan{ilor la еlаЬоrаrеа proiectului
I)roicctrtl Hotaririi (juvernr,rlui а 1ilst еlаЬогаt dc cirtre Ministerul Educaliei, Culturii qi Cercetirii

la sоliсi(агеа Prinririci satu|ui Ciplani пr1/77 din l9.05.2020.

2. Condi{iile се au impus сIаЬоrаrеа proiectului dc act normativ 9i finaliti{ile urmйritе
Ministerul Educaliei. Culturii gi СеrсеtДrii а elaborat proiectul hоtЁrбrii de Guvern privind

inliinlarea iп satul Ciplani, raionul ýtefan Vodl а monumentului in mеmоriа реrsоапеlоr depoltate iп
реriоаdа anilor 1940-1953, in temeiul ргечеdсrilоr аrt.7 alin.(l) din Legea monumentelor de fоr
public пг.l92i2()ll (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,20ll, пr. l97 -202, art,569), in baza
deciziei ре acest subiect а Consiliului local CapIani пr. 2i l din 12.05.2020 Cu privire la edфcarea
mопumепlului isloric iп mеmоr ia yictimelor deportalilor апilоr 1910-1953.

Monumentul se рrорuпе а fi edificat in scopul comemoririi persoanelor depoTtate din satul

Сiрlапi iп perioada anilor l940 -l953. in aceasta perioada ач fost deportate circa lб familii din sat,

пumirul total fiind de 46 de регsоапс.
Monumentul va fi amplasat in intravilanul satului (vizavi de Gimnaziu), tеrеп public cu

suргаl'аtа d9 0.01 ha,

3. Descrierea gradului de compatibilitate репtrч proiectele сдrе ач са scop аrmопizаrеа
lcgislaJici na(ionaIc сu legisla{ia Uniunii Ечrорепе

Actul поrmаtir,пu аrе са scop агmопizаrеа legislatiei nalionale cu legislalia Uniunii Еurорепе

,l. I'rincipalele prevederi ale proicctului gi eviden{icrea еlеmепtсlоr noi
]Vfonttmcntul va tj instalat in baza unui рrоiссt de еdiflсаrе avizat de сdtrе Ministerul Educaliei,

CultLtrii ;i Сеrсеtirii рriп internrediul Consiliului Nalional а[ Мопчmспtеlоr de Fоr Public.

5. Fчпdаmепtаrеа есопоmiсо-fi папсiаri
Cheltuielile pentru еlаЬоrаrеа documentaliei de proiect, executarea, edificarea monumentului 9i

аmспа.|агеа terenului аlЪrепt. чог fi acoperite din contul mijloacelor fiпапсiаrе ale bugetului Рrimйriеi

satului СДрIапi. inclusiv din donalii. sропsогiziri qi altc surse neinteгzise de cadrul legal,

6. Modul dc iпсоrроrаrе а actului in cadrul normativ in чigоаrе

I)roiectul sc incolporeazi реrlъсt in sistemul actelor normative 9i nu va necesita mоdiгrсаrеа altor

lcte legislatir е sзu поrmаti\,с.

7. Respectarea transparentei in рrосеsчl decizional
in scopul rсSресtагii ргеl,еdеrilоr t,egii пr. 2З9 din l3.11.2008 privind trапsраrепlа in ргосеsul

decizional, proicctul va ti;llasat репtru consultare publica рс po[talul ц .lrlici о|,,m precun]}1'}1

:;i рс pagina web o1lcialil а Ministerului Educatiei. Culturii 9i Cercetйrii www.mecc,gov.md ,

directoriul Тrапsраrепlа decizioпald, sectiunea Proiecte de acte поrmаtivе *-^'dЦСООrdОПаrе

Igor ýАRОV
N{inistru

Noti informatil,й
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