
GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 

din   2021 

Chișinău 

 

Cu privire la înființarea  în municipiul Chișinău a  

monumentului în memoria lui Nicolae Titulescu 

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

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 Culturii, prezentată în temeiul

deciziei Consiliului municipal Chișinău, înființarea monumentului în memoria 

lui Nicolae Titulescu în scuarul din bd. Decebal – str. N. Titulescu, municipiul 

Chișinău. 

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

Culturii. 

3. Cheltuielile pentru elaborarea documentației de proiect, executarea,

edificarea monumentului și amenajarea terenului aferent vor fi acoperite din 

donații, sponsorizări și alte surse neinterzise de lege. 

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

al Republicii Moldova. 

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA 

Contrasemnează: 

Ministrul culturii Sergiu Prodan 



Notii informativi
la ргоiесtчl Ноtiгirii Gччеrпчlчi cu рriчirе la iпfiiп{аrеа iп municipiul Chiqiniu а

mопчmепtчlчi in mеmоriа lui ,,Nicolae Titulescu"

1. Dепчmirеа ачtоrчlчi gi, dupi caz, а participantilor la еlаЬоrаrеа proiectului
proiectul НоtЁrбrii Guvemului а fost elaborat de сёtrе Ministerul culturii la solicitarea Рrimйriеi
muп. Chiginiu rг.2l/4552 din l7.08.2020.

2. Conditiile се au impus еlаЬоrаrеа proiectului de act погmаtiч 9i finalitй{ile urmiirite

Ministerul Culturii а elaborat proiectul hоtdrАгii de Guvem privind infiintarea in mun. Chigindu а

monumentului in memoria lui ,,Nicolae Titulescu" in temeiul рrечеdеrilоr аrt.7 alin.(l) din Legea
monumentelor de fоr public пr.192l201l, iп baza deciziei ре aceýt subiect а Consiliului municipal
Chiginёu rrr. 10/6 din 20.07.2020 ,,Cu privire !а edificarea попumепtului ,,Nicolae Titulescu" diп bd.

Decebal str. N- Tilulescu".
Monumentul se рrорчпе а fi edificat in memoria lui Nicolae Titulescu, diplomat, jurist, рrоfеsоr

universitar Ei оm politic rоmап, in rереtаtе rепdчri ministru al аГасеrilоr straine, ministru
plenipoten{iar, fost preqedinte al Ligii Naliunilor gi membru titulm al Academiei Romine.

Monumentul se preconizeazё а fi instalat in sсчаrчl din bd. Decebal - stт, N, Titulescu, mun.
Chiqinёu la iniliativa Funda}iei Europene Titulescu din Rominia Ei Institutului Cultural Rоmбп

,,Mihai Eminescu".

3. Dеsсriеrеа gradului de compatibilitate pentru proiectele care ач са scop аrmопizаrеа
legisla{iei na{ionale сч legisla{ia Uniunii Ечrорепе

Actul поrmаtiч пч аrе са scop аrmопizаrеа legislaliei nalionale cu legislalia Uniunii Europene

4. Principalele prevederi ale proiectului gi eviden(ierea еlеmепtеlог noi
Monumentul va fi instalat in Ьма unui proiect de edificare avizat de c5tre Ministerul Culturii рriп
intermediul Consiliului Na!ional репtru Monumentele de Fоr Public.

5. Fчпdаmепtаrед есопоmiсо-fi папсiаrй
Cheltuielile pentru еlаЬогаrеа documentatiei de proiect, ехесutаrеа, edificarea monumentului qi

amenajaTea terenului aferent, чоr fi acoperite de сёtrе Fundalia Europeana Titulescu (Rominia).

б. Моdчl de iпсоrроrаrе а actului iп саdrчl normativ in vigoare

Proiectul se iпсогроrемi perfect in sistemul actelor normative Ei пu va necesita modificarea altor
acte legislative sau norтnative.

7. Respectarea trапsраrепfеi in рrосеsчl decizional
in scopul respectarii рrечеdеrilоr Legii пт. 2З9 din 13.11.2008 privind transparen{a in procesul

decizional, proiectul va fi plasat pentru consultare рuЫiсi ре porla|lJ| wyyly,parlicip,goy.md, preclum

9i ре pagina web оfiсiаlй а Ministerului Culturii www.mc.gov.md, directoriul Тrапsраrепlа

decizioпald, secliunea Proiec te de acte поrmаlivе remise spre сооrdопаrе.

-Sегgiч PRODAN

Мiпistrч


