
 

 

Рroiect 

 

 
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

H O T Ă R Î R E nr. __ 
 

din _______________________2020 

Chişinău 
 

Cu privire la reconstituirea în satul Mălăiești, raionul Criuleni a monumentului 

eroilor grăniceri căzuți la datorie în perioada anilor 1918-1940  

 
 

 

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

Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.197-202, art.569), Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

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

prezentată în temeiul deciziei Consiliului comunei Bălăbănești, reconstituirea 

în satul Mălăiești, raionul Criuleni a monumentului eroilor grăniceri căzuți la 

datorie în perioada anilor 1918-1940.  

 

2. Monumentul va fi reconstituit 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 donații, 

sponsorizări și alte surse neinterzise de cadrul normativ. 

 

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării. 

 
 

 

PRIM-MINISTRU     Ion CHICU 
 
 

Contrasemnează: 

 
 

Ministrul educaţiei                                                Igor ȘAROV 

culturii și cercetării     





Ministerul Educatiei, (lulturii ;i Cercetirii
Dlui Igor $AROV'

Ministru

Stimate Domnule Ministru.

La nr. 05/2-09 12389 din 0'1 .05.2020 privind examinarea solicitdrilor venite din

partea Primdriei com. Bil6baneqti Ei Consiliului sdtesc Verejeni, comunicim
urmdtoarele.

Ref-eritor la solicitarea PrimSriei contunei Bdlabanesti. raionul criuleni.
sus{inem initiativa autoritAtilor publice de edificarc in localitate a monumentului

solicitat de for pLrblic. insi. este nccesrrd c()ncctilrcl inlirrnratiei din Decizia PrimAriei

privind restabilirea in sat a unui rronunrent dedicat Grinit'erilttr t'ti:uti ltr dulorie in

anii t918-1910 cu t'actologia prezentata iu Nota inlirrntatrva (exrstenta itr trecut in slt
a unui monument dedicat Eroului grdnicer Pelre Morcu\. Astfel, este necasar ca

Primdria sd decid6: sau se va purcede Ia restabilirea monuntentului care real a existat

in localitate (dedicat Eroului gt.dlit.er Petre Murc'u). sau in sat se va edifica un

monument nou. dedicat. la modul general. granicerilor cdzuti Ia datorie in anii

interbelici.
sus(inem qi solicitarea Consiliului sdtesc Verejeni, raionul 'feleneqti, privind

punerea in valoare a soclului de monuurent pistrat l6ngi biserica locald qi privind

instalarea in locatitate a bustului regelui Ferdinand.

TotodatA, atragem atenlia asupra necesitAlii restaurArii atente a soclului plstrat

de monument, a punerii in valoare a reliefurilor pAstrate pe laletcle acestuia, prin

implicarea unor specialiqti consacrali. cu experienld practicd in acest gen de lucrAri-
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