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Cu privire la înființarea în municipiul Chișinău 

a plăcii comemorative „Alexei Stârcea” 

 

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

 

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 HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Se aprobă înființarea plăcii comemorative „Alexei Stârcea” pe fațada 

Școlii de artă „Alexei Stârcea” din str. Matei Millo, 9/3, municipiul Chișinău, la 

propunerea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării prezentată în temeiul 

deciziei Consiliului municipal Chișinău.  

 

2. Placa comemorativă va fi edificată conform unui proiect avizat de 

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.  

 

3. Cheltuielile pentru elaborarea documentației de proiect, executarea și 

instalarea plăcii comemorative vor fi acoperite din contul mijloacelor financiare 

ale bugetului Primăriei municipiului Chișinău, precum și din donații, 

sponsorizări și alte surse neinterzise de cadrul legal. 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul educației, 

culturii și cercetării     Igor Șarov 

 

 

 



Noti informativi
la proiectul Hotiririi Guчеrпчlui cu privire la iпfiiп!аrеа in municipiul chiqinйu а plйcii

comemorati},e,,Alexei Stirсеа"

I. Denumirea ачtоrulчi qi, dup5 caz, а participan{ilor la еlаЬоrаrеа proiectului
Proiectul НоtirАrii Gur,сгпului а fost еlаЬоrаt de сйtrе Ministerul Educaliei, Culturii ýi Сеrсеtirii la
solicitarea ýcolii de arte.. Alexei Stircea"nT.01-10/l23 din l1.08.2020.

2. Condi{iile се au impus еlаЬоrаrеа proiectului de act normatiy 9i finalitn{ile чrmiritе
Ministerul Educaliei. Cultuгii 5i Сеrсеtйгii а еlаЬоrаt proiectul hоtёrdrii de Guvem pгivind

iпliiпlаrеа in rnun. Сhiqiпаu а plДcii comemorative ,,Alexei Stircea" iп temeiul рrечеdеrilоr art.7
alin.(1) din Legea mопumепtеlоr de 1br public пr,|92l20l'\, in baza deciziei ре acest subiect а

Consiliului municipal Chiqiniu пr. l З/3 din 04.08.2020 ,,Cu privire la iпslalarea pldcii соmеmоrаliуе
,,,,1Iexei Sldrcea".

Placa comemorativa se propltne а fi edificati in mеmоriа lui Alexei Stircea, compozitor,
сАпtirе1 (Ьаritоп), pedagog, Artist Еmегit al Republicii Moldova. Crea{ia lui ocupa чп loc important
in сulturа muzicald nationala. А ldsat mоgtепirе multiple crealii muzicale, fiind unul din compozitorii
саfе au pus bazele ореrеi nationale qi саrе au contribuit la dezvoltarea muzicii саmеrаlе. Datoгita
talentului sdu;i timbrului vocal deosebit, Alexei Stбrсеа, а intrat in istorie Ei са interpret, prestaliile
ciruia impresionau рriп melodicitate 9i tehnicД impecabilё, Numele sёч il роаrtД astdzi ýcoala de arte

din mчп. Chiqinёu, precurT 5i Concursul Internalional de Canto Academic .,Alexei StArcea", сопсurs

се omagiazi crea{ia ýi personalitatea maIelui compozitor Ei iпtегрrеt.

Placa comemorativi se precotlizeazd а t\ instalatй ре I'alada ýcolii de аrtd ,,Alexei StArcea" din
stг. \4atei Millo. q ]. оr. ('hi9iпДu.

3. Descrierea gradului de compatibilitate рспtrч proiectele care au са scop аrmопйаrеа
legisla{iei па{iопаlе сч legisla{ia Uniunii Ечrорепе

Actul поrmаtiч nu аге са scop аrmопizаrеа legislaliei na{ionale cu legislalia Uniunii Europene

,l. principaIele prevederi ale proiectului gi eviden{ierea elementelor noi
Placa comerrrorativa va tl instalati iп baza unui proiect de edillcare aylzal de cбtre Ministerul

Educaliei. Culturii qi Cercetirii рriп intermediul Consiliului Na{ional pentru Monumentele de Fоr

Public,

5. Fчпdаmепtаrеа economico-financiari
Cheltuielile репtrч еIаЬоrаrеа documentaliei de proiect, ехесчtаrеа, instalarea pldcii comemorative,
r.оr li acoperite din contul nrijloacelor financiare ale bugetului municipiului Chiqiniu, precum qi din
donalii, sponsoriziri qi alte sursе neinteгzise de cadrul legal.

б. Моdчl de iпсоrроrаrе а actului in саdrчl поrmаtiч in vigoare
proiectul se ilrcotporeazё реrlъсt in sistemul асtеlоr normative 9i nu va necesita modificarea altor

acte legisIativc sau поrmаtiче.

7. Respectarea trапsраrеп{еi in procesul decizional
irr scopul respcctarii рrечеdеrilоr Legii пт. 239 din lз.l1.2008 privind trапsраrепlа in procesul

dccizional, pгoiectul va Ii plasat репtгu consultare publici ре рortalul www lic ч.md , precum

qi ре pagina web ollciall а Ministerului Educaliei, Culturii 9i Cercet5rii w\-!ar/.mecc. gov.md,

mlse spre coordопаrе

I
l,c

Igоr ýAROV

directoriul Тrапsраrеп|а decizioпald, sec{iunea Proiecle de acle поrmаli
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