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REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL SOROCA

Serviciul Arhitectur5

Nr. i 01-02/002 din 3 fеЬrчаriе 202З

Stimate domnule PreEedinte

Рriп prezenta" Serviciul Arhitecturб" solicitё si fie inclus in оrdiпеа de zi а qedintei
Consiliului Raional Soroca, proiectul de decizie ре urmitоаrеа iпtrеЬаrе:

Cu privire la edificarea bustului " Poetul Dчmitrч Matcovschi" .

Cu respect,

Bevza Natalia,
Arhitecb qef, Serviciul Arhitectur5

Dlui Rusnac Veaceslav,
Pregedintele raionului Sоrоса

юкOL

оrdlЕх: N. Bevza
Tel. (0230)2 20 76

lаип



Proiect

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL SOROCA

DEcIZIE

Сu privire la edificarea bustului "Poetul Dumitru Matcovschi,,

Consiliul Raional Soroc4 intrunit in qedin|a ordinari la data de l7 fеЬrчаriе,
Avrind in vedere:

- Ехрчпеrеа de motive din Nota iпfоrmаtiчё пr. Nr. i 02-01/ 0З din 03.02.2022 la proiecful de

decizie ,, Cu privire la edificarea bustului lui Dumitru Matcovschi
- Raportul de expertiz5 juridici а Seгviciului Asisten}i Juridicй nT

- Avizul Comisiei de specialitate pentru buget, finante gi аdmiпistrагеа patrimoniului;
- Avizul Comisiei de specialitate репtrч dezvolИre economici qi а infrastructurii, аmепаjаrеа

teritoriului gi proteclia mediului.
in temeiul:
- жt. 4З alin.(l) lit. g) din Legea rr. 4З6/2006 privind administra}ia publicД localЁ, cu
modifi cДTile ultеriоаrе;
- Legii пт. |921201,1 monumentelor de for public;
- Ноtйтбrii Guvernului пr.75112020 pentru арrоЬаrеа Regulamentului - cadru privind
organizarea concursului de selectare а ачtоrulчi monumentului de fоr public sau al operei

comemorative de rйzьоi

DECIDE:

1. Se accepti edificarea bustului "Poetul Dumitru Matcovschi";

2. Se imputemiceýte preýedintele Taionului Soroca, dl Rusnac Veaceslav sa instituie comisia de

огgапizаrе а concursului de selectaTe а autorului monumentului de for public, bustul " Poetul

Dumitru Matcovschi";

3. Se soliciti acordul Consiliului Municipal Soroca pentru instalarea bustului "Poetul Dumitru

Matcovschi" in paTcul "Mihai Eminescu", municipiu Soroca;

4. Se stabileqte sursa de fiпап}аrе pentru realizarea monumentului de fоr public, bustul "Poetul

Dumitru Matcovschi" , bugetul raional репtru апu| 2022 а Consiliului raional Sоrоса, donalii

а реrsоапеlоr fizice qi juridice.

5. Prezenta decizie se aduce la cunoýtinta publicd рriп publicarea in Registrul de Stat al actelor

locale gi se соmuпiсй prin trапsmitеrеа copiilor:

- Preýedintelui Raionului Soroca; 
rr. а .o!(J/

- Serviciul Аrhitесturй; ' 
{Jf/ ////ri

- Direc{iei Fiпап!е;
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- Sectiei Cultur6;

- Sec}iei Economie.

Elaborat:

Avizat:

Bevza Natalia, Arhitect * qef, Serviciul Arhitecturtr;

Rusnac Veaceslav, Pregedinte al гаiопului Sоrоса;

Bordianu Alla, Vicepregedinte al raionului Soroca;

Тёпаsе Iurie, Vicepreqedinte al raionului Sоrоса;

Рбчпеsсч Svetlana, Vicepreqedinte al Raionului Soroca.

ZаЬriап Stela, secretarul Consiliului Raional Sоrоса

МЁrii Alina, gefServiciul Asistentй Juridicd.

Coordonat:
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REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL SOROCA

sеrчiсiul Arhitecturi

din 3 fеЬrчаriе 2022

l . Dепчmirеа ачtоrulчi pi dupi caz, а participan{ilor la еlаЬоrаrеа proiectului

Prezentul proiect de decizie este еlаЬоrаt de сdtrе Serviciul AThitecturё al Consiliului Raional

Soroca.

2. Coпdi(iile се au impus еlаЬоrдrеа actului normativ qi finalitб|ile чrmйritе

Dumitru Matcovschi (n.20 octombrie 1939, s. Vadul lui Raqcov, jude}ul Soroca, in prezent

raionul ýoldtrnegti) а fost poet, prozator, publicist, dramaturg qi academician din Republica

Moldov4 mеmЬru titular al Academiei de ýtiinle а Moldovei. Este cunoscut ре plan intemalional qi

rергеziпti чп simbol al miqcйrii de renaqtere nationali. Este autorul а peste 50 de volume de poezie,

ртоzё qi piese pentru teatru.

Dumitru Matcovschi este mеmЬrч titular (academician) al Academiei de ýtiinle а Moldovei

(1996), Lачrеаt al Festivalului Interna}ional de poezie ,,Nichita Stйnescu (1997), Scriitor al

poporului (1989), Cavaler al Ordinului Steaua Rominiei in grad de Comandor (2000), Cavaler al

Ordinului ,,Meriful Cultural (2012), detinator al ргеmiilоr ,,Mihai Eminescu" Ei ,,Pentru distinclie in

mчпсД", onorat сч сеа mai inalti distincJie а Republicii Moldova - ,,Ordinul Republicii".

S-a stins din viaJi la data de 26 iunie 2013, а fost iпmоrmАпtаt cu опоruri miltare in satul sйч de

baqtinб.

Bustul se рrорчпе а fi edificat in scopul inveqnicirii mеmоriеi poetului qi dramaturgului Dumitru

Matcovschi.

3. Principalele prevederi ale proiectului

1п scopul invegnicirii memoriei poetului gi dramaturgului Dumitrч Matcovschi, se рIорчпе

edifi carea bustului,,Poeful Dumitru Matcovschi"

4. Fчпdаmепtаrеа fiпапсiаr - есопоmiсй а proiectului

Cheltuielile репtru еlаЬоrаrеа documentaliei de proiect, ехесчtаrеа, edificarea monumentului vor

fi acoperite din bugetul rаiопаl репtru arttil 2022, dona}ii, sponsorizёri qi alte suTse neinterzise de

lege.

5. Modul de iпсоrроrаrе а дсtului iп cadrul normativ in vigoare

proiectul de decizie este еlаьоrаt iп temeiul:

Nr. i 02-0il 03

Nottr informativЁ
la proiectul de decizie

Cu privire la edificarea bustului " Poetul Dumitru Matcovschi"



- Legii пr. 4З6/2006 privind administralia рuЬliсЁ localб, cu modificarile ulterioaTe;

- Legii гrr. 192l20ll mопчmепtеlоr de fоr public;

- HotnrArii Guvemului пr.75|12020 pentru арrоЬаrеа Regulamentului - cadru privind

оrgапizаrеа concursului de selectare а autorului monumentului de fоr public sau al ореrеi

comemorative de rйzьоi

6. Ачйагеа qi consultarea publicб а proiecfului

Proiectul de decizie Cu privire la edificarea bustului " Poetul Dumitru Matcovschi" este plasat spre

сопsчlйri publice ре pagina oficialё а Consiliului Raional Soroca la ruЬгiса proiecte intrate ýi audiat

la audieri publice, consultat iп comisiile de specialitate ale Consiliului Raional.

Bevza Nata|ia,

Arhitecbqef, Serviciul Arhitectma

Ех: N, Bevza
TeI: 02з0 22076


