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    DECIZIE nr. 4/                                   

din 26  iulie  2018                                                                                                                Proiect 

 

 „Cu privire la monumentul de for public  ”Memorialul eroilor  

                      căzuți la datorie” din or. Telenești” 

 

           Examinând Decizia Consiliului orășenesc Telenești nr  3/4 din  18 iulie  2018"Cu 

privire la transmiterea  Memorialului ostaşilor căzuţi din oraşul Teleneşti in gestiunea 

Consiliului raional Telenești", în scopul inițierii lucrărilor de reconstrucție a 

monumentului existent în vederea instalării unor plăci comemorative pentru 

comemorarea categoriilor de participanți, familiilor, care au avut de suferit urmare a 

conflagrațiilor, catastrofelor, situațiilor de urgență, etc,  pe timp de pace și război, având 

în vedere avizul pozitiv al Comisiilor consultative pe probleme economie, buget și 

finanțe, și probleme sociale în conformitate cu prevederile art. 5 al. 1) al Legii 435 din 

28.12.2006 privind descentralizarea administrativă, art. 8 al. 4) al Legii nr. 523 din 

16.07.1999 cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ teritoriale, art. 6 

din Legea 192 din 30.09.2011 a monumentelor de for public în temeiul art. art. 43 al. (1) 

lit. (c), 46 ale Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, 

Consiliul raional, 

 

DECIDE: 

1. Se aprobă primirea cu titlul gratuit, prin contract de comodat, bunul imobil 

monument de for public,  ”Memorialul eroilor căzuți la datorie” amplasat în or. Telenești 

str. 31 August1989, proprietatea Consiliului orășenesc Telenești, în gestiunea Consiliului 

raional Telenești. 
2. Se aprobă efectuarea reconstrucției monumentului de for public ”Memorialul 

eroilor căzuți la datorie” amplasat în or. Telenești str. 31 August 1989, pentru 

comemorarea categoriilor de participanți (băștinași), familiilor acestora, care au avut de 

suferit urmare a conflagrațiilor, catastrofelor, situațiilor de urgență (excepționale), etc,  pe 

timp de pace și război, în baza schiței de proiect prezentate (se anexează). 

 3. Se împuternicește Președintele raionului, D-na Diana Manoli cu dreptul:  

 - de a semna actele necesare procesului de reconstrucție a monumentului 

nominalizat conform prevederilor legislației în vigoare. 

   - de a delega persoanele în cadrul comisiei de predare-primire și de a semna 

actele aferente procedurii de predare-primire. 

  4. Transmiterea se va efectua în conformitate cu  prevederile Regulamentului cu 

privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr.901 din 31 decembrie 2015. 
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5. Șeful Secției Cultură Tineret și Sport d-nul Casian Pavel, în colaborare cu 

instituțiile și serviciile de profil, va perfecta, sistematiza și înainta spre avizare actele 

necesare aferente procesului de reconstrucție a monumentului nominalizat, conform 

normelor statuate în actele normative în vigoare. 

6. Controlul executării prezentei decizii se pune în seama Vicepreședintelui 

raionului pentru probleme sociale, D-na Ecaterina Furculiță. 

7. Prezenta decizie urmează a fi adusă la cunoştinţa persoanelor vizate şi intră în 

vigoare la data publicării pe site-ul oficial al consiliului raional www.telenesti.md  şi/sau  

site-ul  www.actelocale.md . 

 

Preşedintele şedinţei                                                      ___________________ 

 

Secretarul  Consiliului  raional                                                 Sergiu Lazăr 
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