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Cu privire la înființarea în municipiul Orhei a monumentului  

în memoria victimelor Holocaustului 

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

 

 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, la propunerea Ministerului Culturii, prezentată în temeiul 

deciziei Consiliului municipal Orhei, înființarea în municipiul Orhei a 

monumentului în memoria victimelor Holocaustului. 

 

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 

contul mijloacelor financiare ale bugetului municipiului Orhei.  

 

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

al Republicii Moldova.  

 

 

 

Prim-ministru     NATALIA GAVRILIȚA 

 

 

Contrasemnează: 

 

 

Ministrul culturii      Sergiu Prodan  

 



Noй informativi
la proiecful hоtiйrii de Gччеrп Privind iпfiiп(аrеа in ora;ul Ойеi

а mопчmепtчlчi in mеmоriа чiсtimеlог Holocaustului

1. Dепчmirеа autorului 9i, dчф caz, а participmЁor la еlаЬогаrtа pюiectului
proiectul HotёrArii Guvemului а fost elaborat de catre Ministerul cultr,rrii la solicitarea primtrriei

mun, Orhei.

2. Condi(iile се au impus еlаЬоrаrеа proiectului de act поrmдtiч 9i finaliйfile чrmiйе
Ministerul Culturii а elaborat proiectul hotlrArii de Guчеm privind infiintarea in oraEul Orhei а

monumentului in memoria victimelor Holocaustului iп temeiul prevederilor ап.7 alin.(l) din Legea
mопчmепtеIоr de fоr public пr.I92l20|1, in baza deciziei ре acest subiect а Consiliului municipal
Orhei rг. 8i 19 din |7 ,0'l ,2020 ,,Сu privire la idепtфсаrеа lereпului репlru tпJiiпlаrеа попumепtului
iп mеmоriа yictimelor Holocaustului diп orhei".

Monumentul de fоr public се se iniliaza а fi edificat va reprezenta о marturie istoricЁ de

реrреtчаrе а mеmоriеi Ei de соmеmоrаrе а victimelor Holocaustului, reiegind din faptul сd, сопfоrm
datelor istorice, aproximativ раtrч mii de ечrеi, bdqtinaqi ai raionului Orhei, au devenit victime ale
Holocaustului.

Edificarea monumentului prenotat se regaseýte in proiectul planului de acliuni pentru anii 2020-

2024 priviпd cullivarea пemoriei Ноlосаuslului si а culturii tоlеrапуеi iп vederea combalerii
апlisеlпitismului, хепоfоЬiеi, rasismului si altor fоrmе de iпtоlеrапld, арrоЬаt pIin Ноtirбтеа
Guvemului пr. 980/2020,
Мопumепtul urmеаzd а fi amplasat ре Aleea monumentelor din str. Vasile Lupu din Or. Orhei.

3. Descrierea gradului de compatibilitate репtrч proiectele саrе ач са scop аrmопizаrеа legisla{iei

na{ionale cu legislaф Uniunii Ечrорепе

Actul погmаtiч nu are са scop armonizarea legislaliei nalionale cu legislatia Uniunii EuTopene

4. Principalele prevederi ale proiectului 9i eviden{ierea еlеmепtеlоr noi
Мопumепtчl va fi instalat in baza unui proiect de edificare avizat de сitrе Ministerul Culturii рriл
intermediul Consiliului Na{ional pentru Мопчmепtеlе de Fоr Public.

5. Fчпйmепtаrеа есопоmiсо-fiпапсiай
Cheltuielile pentru еlаЬогаrеа documentatiei de proiect, ехесчtаrец edificarea monumentului ýi

amenajarea terenului aferent, vor fi acopeTite din contul mijloacelor financiare ale bugetului

municipiului Оrhеi.

б. Modul de iпсоrроrаrе а acfului irr cadrul normativ iп vigoare

Proiectul se iпсоrроrеаzё perfect in sistemul actelor normative Ei nu va necesita modificarea altor

acte Iegislative sau поrmаtiче.

7, Respectarea trапsраrеп{еi in procesul decizional
in scopul rеsресtёrii prevederilor Legii пт. 2З9 din lЗ.11.2008 privind transparenla in procesul

decizional, proiectul va fi plasat pentru consultare publicё ре роrtalul www rlici оу рrесum
qi ре pagina web оfiсiаlё а Ministerului Culturii www.mc.gov.md, directoriul ТrапsраrепУа

decizioпald, secliunea Proiecte de acle поrmаlivе remise spre сооrdопаrе.
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Ministru


