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Cu privire la înființarea în satul Țînțăreni, raionul Telenești, 

 a operei comemorative de război în memoria eroilor căzuți  

în Primul și al Doilea Război Mondial  

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

 

În temeiul art. 9 alin. (1) din Legea nr. 161/2017 privind regimul 

mormintelor și operelor comemorative de război (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2017, nr. 335-339, art. 576), cu modificările ulterioare, Guvernul 

HOTĂRĂȘTE: 
 

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

deciziei Consiliului sătesc Țînțăreni, înființarea în satul Țînțăreni, raionul 

Telenești, a operei comemorative de război în memoria eroilor căzuți în Primul și 

al Doilea Război Mondial.  

2. Opera comemorativă de război va fi edificată conform unui proiect 

avizat de Ministerul Culturii. 

3. Cheltuielile pentru lucrările de proiectare, executare, edificare a operei 

comemorative de război și amenajare a terenului aferent vor fi acoperite din 

donații, sponsorizări și alte surse legale. 

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data publicării în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova. 

 

 

Prim-ministru     NATALIA GAVRILIȚA 

 

Contrasemnează: 

 

 

Ministrul apărării     Anatolie Nosatîi  

 

 

 



NOTĂ INFORMATIVĂ
Ia proiectul hotărârii Guvernului privind înființarea în satul Țînțăreni, 

raionul Telenești, a operei comemorative de război în memoria 
eroilor căzuți în Primul și al Doilea Război Mondial

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea
proiectului______________________________________________________

Proiectul hotărârii Guvernului „Privind înființarea în satul Țînțăreni, raionul 
Telenești, a operei comemorative de război în memoria eroilor căzuți în Primul și 
al Doilea Război Mondial”, a fost elaborat și se promovează de Ministerul Apărării 
în conformitate cu Decizia Consiliului sătesc Țînțăreni nr.5/1 din 22 noiembrie 
2021.

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile
urmărite________________________________________________________

Proiectul hotărârii este elaborat în temeiul art.9 alin.(l) din Legea nr.161/2017 
privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război și în baza 
Deciziei Consiliului sătesc Țînțăreni nr.5/1 din 22 noiembrie 2021 „Cu privire la 
edificarea Monumentului Eroilor - Țînțăreni”.
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Scopul proiectului de act normativ constă în asigurarea cadrului legal pentru 
înființarea în parcul central al satului Țînțăreni, raionul Telenești, a operei 
comemorative de război în memoria a 21 de locuitori ai comunei căzuți pe câmpul 
de luptă în Primul și cel de-al Doilea Război Mondial.________________________
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop
armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene____________

Proiectul nu contravine legislației Uniunii Europene.
4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi______

Proiectul propune înființarea, în temeiul Deciziei Consiliului sătesc Țînțăreni 
nr.5/1 din 22 noiembrie 2021 „Cu privire la edificarea Monumentului Eroilor - 
Țînțăreni”, a operei comemorative de război, în memoria locuitorilor satului 
Țînțăreni, căzuți în teatrele de operații în perioada Primului și celui de-al Doilea 
Război Mondial.

Proiectul operei comemorative de război ce se propune a fi edificat va fi avizat 
de Ministerul Culturii.

Totodată, considerăm oportun și necesar ca intrarea în vigoare a prezentului act 
normativ să fie de la momentul publicării în Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova pentru a asigura realizarea măsurilor necesare edificării operei 
comemorative de război în termeni utili, reieșind din condițiile climaterice 
necesare desfășurării lucrărilor, precum și din necesitatea planificării și utilizării 
mijloacelor financiare identificate în acest sens, în baza Acordului de parteneriat 
între Primăria satului Țînțăreni, Asociația Obștească MONUMENTUM și Primăria 
comunei Sînmihaiu de Cîmpie, județul Bistrița-Năsăud, România.______________
5. Fundamentarea economico-financiarâ______________________________

Implementarea proiectului nu presupune alocarea mijloacelor financiare din 
bugetul de stat. Cheltuielile pentru lucrările de proiectare, executare, înființare a 
operei comemorative de război și amenajare a terenului aferent vor fi acoperite din



donații, sponsorizări și alte surse neinterzise de cadrul normativ, identificate de 
către AO MONUMENTUM, în baza Acordului de parteneriat între Primăria 
satului Țînțăreni, Asociația Obștească MONUMENTUM și Primăria comunei 
Sînmihaiu de Cîmpie, județul Bistrița-Năsăud, România.______________________
6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare____________

Proiectul hotărârii Guvernului se încadrează în cadrul normativ, iar aprobarea
acestuia nu va genera ca consecință necesitatea amendării altor acte normative.
7. Avizarea și consultarea publică a proiectului_________________________

în scopul respectării prevederilor art. 32 al Legii nr. 100/2017 cu privire la 
actele normative și a Legii nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional, 
proiectul hotărîrii Guvernului a fost avizat și consultat public, prin plasarea pe 
pagina web oficială a Ministerului Apărării www.army.md, la compartimentul 
Transparența decizională, rubrica Anunțurile privind organizarea consultărilor 
publice și pe platforma guvernamentală www.particip.gov.md._________________
8. Constatările expertizei anticorupție________________________________

Proiectul hotărîrii Guvernului a fost supus expertizei anticorupție în condițiile 
Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative, nefiind identificați factori de risc 
care pot genera apariția riscurilor de corupție._______________________________
9. Constatările expertizei juridice____________________________________

Proiectul hotărârii Guvernului a fost supus expertize juridice în condițiile Legii 
nr. 100/2017 cu privire la actele normative, fiind susținut fără obiecții de ordin 
juridic. Concomitent, nota informativă a fost completată în partea ce ține de 
intrarea în vigoare a prevederilor proiectului.
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