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Nr. 1732 /13.06.2018 

 

 

 

 

Către,  

INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢULUI BRĂILA 

DOMNULUI PREFECT GEORGE ADRIAN PALADI 
 

 

 

 Referitor la:   Măsuri de conservare a monumentelor istorice ridicate în memoria eroilor 

   neamului din judeţul Brăila şi construirea unui muzeu în localitatea  

   Urleasca, comuna Traian, dedicat memoriei persoanelor care au fost  

   deportate în Bărăgan 

 

 

Stimate Domnule Prefect, 

 

 
Prin prezenta răspundem adresei dumneavoastră Nr. 3991/03.04.2014, recepţionată la 

instituţia noastră sub nr. 734/08.04.2014, prin care ne solicitaţi un material informativ referitor la 

Măsuri de conservare a monumentelor istorice ridicate în memoria eroilor neamului din judeţul 

Brăila şi construirea unui muzeu în localitatea Urleasca, comuna Traian, dedicat memoriei 

persoanelor care au fost deportate în Bărăgan, comunicându-vă următoarele: 

 I.  Art. 1-4 din Legea 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor 

comemorative de război, cu modificările şi completările ulterioare, statuează referitor la mormintele 

şi operele comemorative de război: 

„Art. 1 
Mormintele şi operele comemorative de război româneşti, precum şi cele străine situate 

pe teritoriul României sunt considerate aşezăminte social-culturale, fiind supuse regimului juridic 

stabilit de prezenta lege. 

Art. 2 

(1)În sensul prezentei legi, mormintele de război sunt locurile de înhumare a persoanelor 

care au decedat în timpul şi din cauza conflictelor armate ca urmare a îndeplinirii unui serviciu 

comandat sau voluntar în interesul statului ai căror cetăţeni au fost, precum şi alte locuri în care se 

păstrează rămăşiţele pământeşti ale acestora. 

(2)Mormintele de război pot fi individuale sau comune, izolate ori grupate în cimitire de 

onoare, parcele de onoare, osuare sau mausolee. 

(3)Cimitirele militare sau parcelele militare din cimitirele civile, administrate de către 

comenduirile de garnizoană, nu sunt considerate, potrivit legii, cimitire sau parcele de onoare. 

Art. 3 

Sunt asimilate mormintelor de război: 

a)Mormântul Ostaşului Necunoscut; 

b)mormintele cetăţenilor români prizonieri, internaţi civili de război sau deportaţi; 

c)mormintele membrilor formaţiunilor de Cruce Roşie şi ale corespondenţilor de război, 

decedaţi în timpul şi din cauza conflictelor armate, îndeplinind o misiune; 
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d)mormintele militarilor sau ale persoanelor civile, cetăţeni români, care au murit în 

timp de pace îndeplinind un serviciu comandat în domeniile apărării naţionale, ordinii publice şi 

siguranţei naţionale; 

e)mormintele persoanelor decedate în alte situaţii prevăzute de lege. 

Art. 4 

(1)Mormintele de război străine situate pe teritoriul României au acelaşi regim ca şi 

mormintele de război româneşti. 

(2)Sunt asimilate mormintelor prevăzute la alin. (1) şi cele ale prizonierilor şi 

internaţilor civili de război, cetăţeni străini. 

Art. 5 

Sunt considerate opere comemorative de război edificiile, monumentele de artă, plăcile şi 

altarele comemorative, troiţele, crucile, cenotafurile sau orice alte construcţii ori lucrări realizate în 

memoria celor prevăzuţi la art. 2-4.” 

 

  II. Monumentelor istorice ridicate în cinstea eroilor le sunt aplicabile următoarele 

acte normative: 

  II.1. Legea Nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice (rep. 2006) 

aplicabilă monumentelor istorice dedicate eroilor înscrise în Lista Monumentelor Istorice din 

România ediţia 2004 (republicată 2010/2016) prevede următoarele atribuţii referitoare la 

protejarea, conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice: 

  „Art. 1 
  (1)Prezenta lege reglementează regimul juridic general al monumentelor istorice. 

  (2)În sensul prezentei legi, monumentele istorice sunt bunuri imobile, construcţii şi 

terenuri situate pe teritoriul României, semnificative pentru istoria, cultura şi civilizaţia naţională şi 

universală. 

  (3)Regimul de monument istoric este conferit prin clasarea acestor bunuri imobile 

conform procedurii prevăzute în prezenta lege. 

  (4)Pot fi clasate ca monumente istorice bunurile imobile situate în afara graniţelor, 

proprietăţi ale statului român, cu respectarea legislaţiei statului pe teritoriul căruia se află. 

  Art. 2 

  (1)Monumentele istorice fac parte integrantă din patrimoniul cultural naţional şi sunt 

protejate prin lege. (…) 

  Art. 6 

  (1)Paza, întreţinerea, conservarea, consolidarea, restaurarea si punerea în valoare 

prin mijloace adecvate a monumentelor istorice revin, după caz, proprietarilor sau titularilor altor 

drepturi reale asupra acestora, în conformitate cu prevederile prezentei legi. 

  (2)În cazul în care un monument istoric nu are proprietar cunoscut, obligaţiile 

decurgând din prezenta lege revin autorităţii administraţiei publice locale din unitatea administrativa 

pe al cărei teritoriu este situat monumentul istoric sau autorităţilor administraţiei publice centrale. 

  Art. 26 

  (1)în vederea protejării monumentelor istorice Ministerul Culturii si Cultelor 

îndeplineşte, direct sau prin serviciile sale publice deconcentrate ori prin alte instituţii publice 

subordonate, următoarele atribuţii: 

  (…) 6.emite avizele necesare în vederea eliberării autorizaţiilor de construire pentru 

lucrările si intervenţiile asupra monumentelor istorice; 

  (…) 14.asigura inspecţia si controlul propriu la monumentele istorice privind starea 

lor de conservare si respectarea avizelor de specialitate emise, precum si controlul propriu al 

şantierelor având drept obiect monumentele istorice, indiferent de regimul de proprietate si de grupa 

monumentului istoric, de natura operaţiunilor si de sursa lor de finanţare; 

  (…) 15.constata contravenţii si aplica sancţiuni prin împuterniciţii săi si ia masurile 

corespunzătoare de sesizare a organelor de cercetare penala, în cazul infracţiunilor; 

  

Art. 45 

(1) În vederea protejării monumentelor istorice si a respectării prevederilor legale în 

acest domeniu autorităţile administraţiei publice locale au următoarele atribuţii: 
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a) cooperează cu organismele de specialitate si cu instituţiile publice cu 

responsabilităţi în 

domeniul protejării monumentelor istorice si asigura punerea în aplicare si 

respectarea deciziilor acestora; 

b) asigura protejarea monumentelor istorice clasate, aflate în domeniul public sau 

privat al 

municipiului, respectiv oraşului sau comunei, precum si a celor abandonate sau aflate 

în litigiu, alocând resurse financiare în acest scop; 

c) cooperează cu ceilalţi proprietari sau administratori de monumente istorice; 

d)se pot asocia între ele, precum si cu persoane fizice sau juridice pentru realizarea 

unor lucrări de protejare a monumentelor istorice si pot înfiinţa în acest scop instituţii si servicii 

publice de interes local; 

e) participa la finanţarea lucrărilor de protejare a monumentelor istorice, prevăzând 

distinct sumele necesare în acest scop în bugetele pe care le administrează; 

f) cuprind în programele de dezvoltare economico-sociala si urbanistica, respectiv de 

amenajare a teritoriului, obiective specifice privind protejarea monumentelor istorice, elaborează, 

actualizează si aproba documentaţiile de amenajare a teritoriului si urbanism privind monumentele 

istorice sau zonele protejate care conţin monumente istorice; 

g) iau masurile tehnice si administrative necesare în vederea prevenirii degradării 

monumentelor istorice; 

h) includ în structura aparatului propriu compartimente specializate sau, după caz, 

posturi ori sarcini de serviciu precise în domeniul protejării monumentelor istorice; 

i) elaborează planurile anuale de gestiune si protecţie a monumentelor istorice de pe 

teritoriul unităţii administrativ-teritoriale care sunt înscrise în Lista Patrimoniului Mondial si asigura 

monitorizarea acestora prin personalul propriu. 

(2) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia sa realizeze studiile de 

fundamentare,delimitare si instituire a zonelor de protecţie a monumentelor istorice, folosind numai 

personal de specialitate atestat.” 

Art. 46  

(1) Pentru protejarea monumentelor istorice din unităţile administrativ-teritoriale de 

competenţă consiliile locale au următoarele atribuţii: 

a) colaborează cu direcţia pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional 

judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, furnizând acesteia toate informaţiile actualizate din 

domeniul protejării monumentelor istorice; 

b) în vederea întocmirii sau modificării planurilor urbanistice generale sau a 

planurilor urbanistice zonale ale localităţilor, asigură elaborarea documentaţiei pentru delimitarea 

zonelor de protecţie a monumentelor istorice; 

c) prevăd, în termen de 12 luni de la clasarea monumentelor istorice, fondurile 

bugetare necesare pentru elaborarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului şi a 

regulamentelor aferente; 

d) elaborează regulamentele de urbanism pentru zonele de protecţie a monumentelor 

istorice şi pentru zonele construite protejate şi le aprobă numai pe baza şi în condiţiile avizului 

Ministerului Culturii şi Cultelor sau al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi 

Cultelor, după caz; 

e) elaborează sau, după caz, aprobă programe ori măsuri administrative, bugetare sau 

fiscale speciale de prevenire a degradării monumentelor istorice şi a zonelor protejate din municipiul, 

oraşul sau comuna respectivă, cu respectarea avizului Ministerului Culturii şi Cultelor sau al 

serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor, după caz; 

f) la solicitarea direcţiei pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţene, 

respectiv a municipiului Bucureşti, împreună cu organele de poliţie, interzic circulaţia vehiculelor 

grele şi transportul de materiale explozive în zona de protecţie a monumentelor istorice; 

g) colaborează cu compartimentele specializate ale altor autorităţi ale administraţiei 

publice locale în cazul în care monumentele istorice şi zonele de protecţie a acestora se află pe 

teritoriul mai multor unităţi administrativ-teritoriale. 



 4  

(2) La data emiterii autorizaţiilor de construcţie sau de desfiinţare, pentru lucrări ce 

urmează a se executa la monumente istorice, în zonele de protecţie a acestora sau în zonele construite 

protejate, autorităţile emitente ale autorizaţiilor transmit copii ale acestor documente serviciilor 

publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor.” 

„Art. 47 

Primarul are următoarele atribuţii specifice: 

a) verifică existenţa tuturor avizelor de specialitate în domeniul monumentelor istorice 

şi conformitatea autorizaţiei cu prevederile acestora, precum şi îndeplinirea dispoziţiilor cuprinse în 

Obligaţia privind folosinţa monumentului istoric, conform prevederilor legale, asigură menţionarea în 

autorizaţie a tuturor condiţiilor conţinute în avize la autorizarea lucrărilor asupra monumentelor 

istorice şi asupra imobilelor situate în zona lor de protecţie, respectiv la eliberarea pentru acestea a 

autorizaţiei de funcţionare; 

b) ia măsuri pentru autorizarea cu prioritate a documentaţiilor tehnice care se referă 

la intervenţii asupra monumentelor istorice; 

c) dispune oprirea oricăror lucrări de construire sau de desfiinţare în situaţia 

descoperirii de vestigii arheologice, hotărăşte şi, după caz, organizează paza acestora şi anunţă în cel 

mai scurt timp direcţia pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţeană, respectiv a 

municipiului Bucureşti; 

d) asigură prin aparatul propriu de specialitate şi, în colaborare cu direcţia pentru 

cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, aplicarea 

însemnelor distinctive şi a siglelor de monumente istorice şi controlează întreţinerea lor de către 

proprietar; 

e) asigură paza şi protecţia monumentelor istorice aflate în domeniul public şi privat al 

statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi ale monumentelor istorice abandonate sau 

aflate în litigiu, semnalând de urgenţă direcţiei pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional 

judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, orice caz de nerespectare a legii; 

f) asigură efectuarea, împreună cu serviciile publice de pompieri, de acţiuni de 

prevenire şi stingere a incendiilor la monumente istorice.”  

  II.2. Monumente istorice dedicate eroilor înscrise în Lista Monumentelor din 

România (LMI). 

  În Lista Monumentelor Istorice din România aprobată prin Ordinul Ministrului 

Culturii şi Patrimoniului Naţional Nr. 2828/2015 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul 

Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2314/2004, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 670 

bis ediţia luni, 15 februarie 2016, la paginile 483-500, sunt înscrise 20 de monumente dedicate 

eroilor, dintre care 7 în Municipiu Brăila şi, 13 în restul localităţilor din judeţ, după cum 

urmează: 

 

 În municipiul Brăila: 

 

  1. Statuia "Caporal Erou Constantin Muşat”, edificat în anul 1927, situat pe Calea 

Călăraşilor f.n , în faţa unităţii militare, Cod LMI 2004 / 2010 / 2016: BR-III-m-B-02139; 

  2. Statuia Sergent Erou Ecaterina Teodoroiu, edificată în anul 1928, situată pe Bd. 

Independentei, în faţa Colegiului Naţional "Gh.Munteanu Murgoci", Cod LMI 2004 / 2010 / 2016: 

BR-III-m-B-02143; 

  3. Obelisc (1916 - 1919), edificat în anul 1936, situat pe Str. Deva 2 - în faţa bisericii 

"Sf. Mina",  Cod LMI 2004 / 2010 / 2016: BR-IV-m-B-02153; 

  4. Cimitirul Eroilor turci, edificat în anul 1936, situat pe Sos. Focşani,  Cod LMI 

2004 / 2010 / 2016: BR-IV-m-B-02154; 

  5. Osuarul românilor căzuţi în Moldova în 1917, edificat în anul 1938, situat pe Str. 

Pietăţii 17 - în cimitirul "Sf. Constantin", Cod LMI 2004 / 2010 / 2016: BR-IV-m-B-02161; 

  6. Monumentul soldaţilor italieni (1914 - 1918), edificat în anul 1921, situat pe Str. 

Pietăţii 17 - în cimitirul "Sf. Constantin", Cod LMI 2004 / 2010 / 2016: BR-IV-m-B-02162; 

  7. Cimitirul Eroilor (1916 – 1919), situat pe Str. Pietăţii 17 - în cimitirul "Sf. 

Constantin", Cod LMI 2004 / 2010 / 2016: BR-IV-m-B-02166. 
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  În judeţul Brăila: 

 

  1. Comuna Chiscani, sat Chiscani - Obelisc  (1916 – 1919), edificat în anul 1938, 

situat în faţa Primăriei, Cod LMI 2004 / 2010 / 2016: BR-IV-m-B-02169 

  2. Comuna Galbenu - Monumentul eroilor (1916 – 1919), edificat în anul 1937, 

situat lângă Primărie, Cod LMI 2004 / 2010 / 2016: BR-IV-m-B-02170; 

  3. Oraşul Ianca – Statuia eroilor (1877 – 1878 şi 1916 – 1919), edificat în anul 1938, 

situat pe Calea Brăilei – în faţa Casei de Cultură, Cod LMI 2004 / 2010 / 2016: BR-IV-m-B-02172; 

  4. Oraşul Ianca, sat Perişoru – Monumentul eroilor (1877 – 1878 şi 1916 – 1919), 

edificat în anul 1924, situat în perimetrul Şcoală - Biserică, Cod LMI 2004 / 2010: BR-IV-m-B-

02176; 
  5. Comuna Jirlău, sat Jirlău  - Statuia eroilor (1916 – 1919), edificat în anul 1938, 

situat în perimetrul Primărie - Şcoală, Cod LMI 2004 / 2010: BR-IV-m-B-02173; 

  6. Comuna Mircea Vodă, sat Mircea Vodă - Monumentul eroilor(1916 – 1919), 
edificat în anul 1937, situat în Parcul satului, Cod LMI 2004 / 2010: BR-IV-m-B-02175; 

  7. Comuna Racoviţa, sat Racoviţa - Cimitirul eroilor (1916 – 1919), situat în curtea 

Bisericii, Cod LMI 2004 / 2010: BR-IV-m-B-02177; 

  8. Comuna Traian, sat Silistraru - Obelisc (1916 – 1919), situat în curtea fostei 

grădiniţe, Cod LMI 2004 / 2010: BR-IV-m-B-02179; 

  9. Comuna Surdila-Greci, sat Surdila-Greci, Monumentul eroilor (1877 - 1978 şi 

1916-1919), situat în faţa Primăriei, Cod LMI 2004 / 2010: BR-IV-m-B-02180; 

  10. Com. Şuţeşti, sat Şuţeşti - Obelisc (1877 – 1878), edificat în anul 1910, situat în 

faţa Şcolii, Cod LMI 2004 / 2010: BR-IV-m-B-02181; 

  11. Comuna Tufeşti, sat Tufeşti - Monumentul eroilor (1877 - 1878 şi 1916-1918), 
situat în curtea Căminului Cultural nr. 2, Cod LMI 2004 / 2010: BR-IV-m-B-02184; 

  12. Com. Tufeşti, sat Ţibăneşti – Obelisc (1916-1919), edificat în anul 1927, situat în  

curtea Căminului Cultural nr. 1, Cod LMI 2004 / 2010: BR-IV-m-B-02185; 

  13. Com. Viziru, sat Viziru – Obelisc (1916-1919), edificat în anul 1940, situat pe 

şoseaua Brăila - Viziru, la 1 Km. de intrarea în comună, Cod LMI 2004 / 2010: BR-IV-m-B-02187; 

 

  În funcţie de naţionalitatea eroilor cărora au fost dedicate, 2 (două) sunt monumente 

pentru eroi străini (italieni şi turci, ambele situate în mun. Brăila) şi 18 pentru eroii români. 

  Din cele 20 de monumente ale eroilor enumerate mai sus:  

  - 1 este dedicat celor căzuţi în Războiul pentru independenţă din 1877-1878, edificat 

în anul 1910, la Şuţeşti,  

  - 4 sunt dedicate Războiului pentru independenţă din 1877-1878 şi Primului 

Război Mondial 1916-1919 (cele de la Jirlău, Perişoru, Surdila Greci şi Tufeşti)   
- 15 sunt dedicate numai eroilor din Primul Război Mondial. Unele monumente 

istorice au fost utilizate şi pentru eroii căzuţi în cel de al II-lea Război Mondial (spre ex. Cimitirul 

Eroilor din Brăila şi Cimitirul Eroilor din Racoviţa). 

   

  II.3. Starea de conservare a Monumentele istorice dedicate eroilor, înscrise în 

Lista Monumentelor Istorice: 
  II.3.1 Starea de conservare a Monumentelor istorice situate în Municipiul Brăila este 

în general satisfăcătoare.  

  Monumentele Caporal Erou Vasile Muşat şi Monumentul eroilor turci starea de 

conservare este foarte bună.  

  Statuia Eroinei Ecaterina Teodoroiu, Osuarul  românilor căzuţi în Moldova şi 

Monumentul soldaţilor italieni sunt în stare de conservare relativ bună. 

  Primăria Municipiului Brăila intenţionează pe parcursul anului 2018, să restaureze 

Statuia Eroinei Ecaterina Teodoroiu cu finanţare de la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale – 

Departamentul Centenar, proiectul fiind inclus în Anexa 1 a Listei de manifestări, acţiuni şi proiecte 
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aniversare a Centenarului Marii Uniri şi a Primului Război Mondial în şedinţa din data de 23.04.2018  

a Comitetului Interministerial.  

  Cimitirul eroilor 1916-1919 este afectat prin lipsa unei delimitări clare între perimetrul 

parcelelor şi mormintele civile, care fac imposibilă delimitarea reală a spaţiului destinat eroilor. De 

asemenea unele cruci sunt căzute, înclinate şi/sau sparte. 

  Obeliscul din Str. Deva c/c Şos Focşani a fost afectat de furtul componentei artistice din 

vârf  - vulturul din bronz, în toamna anului 2012. În acest caz  au fost sesizate organele de cercetare 

penală conform legii. Până la data prezentei, vulturul nu a fost recuperat şi nici autorii identificaţi. 

  Toate monumentele istorice care nu se află în stare de conservare foarte bună, necesită 

lucrări de conservare, restaurare şi punere în valoare după caz, operaţiuni care, în conformitate cu 

prevederile legale menţionate la pct. I, intră în sarcina Consiliului Local Municipal Brăila, în calitatea 

lor de proprietar al monumentelor istorice dedicate eroilor. 

  II.3.2 Starea Monumentelor istorice situate în localităţile Judeţului Brăila, este în 

general satisfăcătoare, unele necesitând lucrări de restaurare, conservare şi punere în valoare adecvată, 

după cum urmează: 

  Monumentul eroilor de la Chiscani (Obelisc 1916-1919) este în stare de conservare 

foarte bună el fiind restaurat în anul 2010 pe baza documentaţiei avizate de Ministerul Culturii şi 

Identităţii Naţionale cu Avizul Nr. 166/CA/21.05.2010, acest caz fiind, dealtfel, singurul care se 

circumscrie tuturor dispoziţiilor legale în vigoare. 

  Unele monumente sunt în stare de conservare bună ele fiind afectate în decursul 

timpului de mici intervenţii, neavizate şi neautorizate, cum ar fi văruirea sau placarea soclurilor cu 

faianţă (de ex: Statuia Eroilor din Ianca, Monumentul Eroilor de la Perişoru). 

  Monumentele istorice dedicate eroilor din Silistraru, Mircea Vodă, Racoviţa, Surdila 

Greci, Şuţeşti, Jirlău sunt în stare de conservare nesatisfăcătoare, ele necesitând lucrări de conservare, 

restaurare şi punere în valoare, după caz. 

  Monumentele de la Galbenu Ţibăneşti şi Tufeşti au fost afectate de intervenţii 

necalificate, neavizate şi neautorizate în anii 2003 şi, respectiv 2013-2014 şi necesită lucrări de 

restaurare şi readucere la forma iniţială. 

  Totodată, Obeliscul dedicat eroilor din Comuna Viziru, sat Viziru a fost murdărit cu 

grafitti de către persoane necunoscute, fiind în desfăşurare o anchetă a IPJ Brăila în acest sens. 

  Toate monumentele istorice care nu se află în stare de conservare foarte bună sau 

bună, necesită lucrări de conservare, restaurare şi punere în valoare adecvată după caz, 

operaţiuni care, în conformitate cu prevederile legale menţionate la pct. I, intră în sarcina consiliilor 

locale în calitatea lor de proprietare ale monumentelor istorice dedicate eroilor.  

Cu ocazia inspecţiilor periodice efectuate la toate monumentele istorice dedicate eroilor 

de pe raza judeţului Brăila, funcţionarii publici ai compartimentului de specialitatea „Monumente 

istorice şi arheologie” din cadrul DJC Brăila au transmis/înmânat adrese conţinând extrase din Legea 

422/2001 (rep.2006), Legea 120/2006 şi Legea 379/2003; totodată s-au semnat şi procese verbale cu 

primarii/viceprimarii/secretarii localităţilor vizitate în care au fost consemnate starea de conservare a 

monumentelor istorice precum şi  necesitatea conservării/restaurării acestora, după caz, şi măsurile 

legale aferente.  

De asemenea, autorităţile publice locale au fost înştiinţat asupra atribuţiilor legale ce le 

au în raport cu monumentele istorice în general, şi cu monumentele eroilor în special, cu ocazia 

avizării de specialitate de către DJC Brăila, a Planurilor Urbanistice Generale. 

  Cu toate că, autorităţile publice locale au fost înştiinţate cu privire la atribuţiile 

legale ce le revin în domeniul protejării monumentelor dedicate eroilor, până la data prezentei, 

cu o excepţie (Primăria Chiscani), nu au fost luate măsuri adecvate pentru conservarea, 

restaurarea şi punerea în valoare adecvată a acestor monumente, intervenţiile neavizate şi 

neautorizate limitându-se la văruire, vopsire şi placarea  soclurilor cu materiale inadecvate. 

 

  III. Suplimentar, faţă de monumentele istorice dedicate eroilor neamului înscrise 

în Lista Monumentelor Istorice din România, funcţionarii publici din cadrul Compartimentului 

de specialitate „Monumente istorice şi arheologie” al DJC Brăila au identificat şi alte obiective 

dedicate eroilor neamului, edificii care se circumscriu prevederilor legale din Legea Nr. 
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120/2006 privind monumentele de for public şi Legea Nr. 379/2003 privind regimul mormintelor 

şi operelor comemorative de război. 

 

  III.1. Precizăm că, Legea Nr. 120/2006 privind monumentele de for public, 

prevede următoarele: 

  „Art. 3 

   In condiţiile prezentei legi, sunt sau dobândesc statutul de monumente de for public, 

după caz, bunurile imobile enumerate la art. 2 alin. (1), aflate, la data intrării in vigoare a prezentei 

legi, in spatii publice, pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor 

administrativ-teritoriale, daca îndeplinesc una dintre următoarele condiţii:  

   a) amplasarea acestora s-a realizat in baza unei autorizaţii de construire emise cu 

respectarea reglementarilor legale in vigoare la data amplasării;  

   b) existenta acestora este consemnata sau atestata ca notorie, pana la data intrării in 

vigoare a prezentei legi, prin publicaţii ştiinţifice, ghiduri turistice sau alte tipărituri având caracter 

de informare publica ori prin evidentele autorităţilor, instituţiilor si serviciilor publice. 

  Art. 5 

   Amplasarea monumentelor de for public se va realiza cu respectarea tuturor 

prevederilor legale in vigoare privind urbanismul si autorizarea executarii lucrarilor de constructii, 

precum si cu avizul privind conceptia artistica a monumentului de for public, emis de Ministerul 

Culturii si Cultelor sau, dupa caz, de serviciile deconcentrate ale acestuia, in baza analizei realizate 

de Comisia Nationala pentru Monumentele de For Public, respectiv de comisiile zonale pentru 

monumentele de for public. 

  Art. 8 

 (1) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, autoritatile publice si 

institutiile sau serviciile publice subordonate acestora, dupa caz, vor transmite serviciilor publice 

deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor situatia monumentelor de for public aflate in 

administrare si care intrunesc conditiile prevazute la art. 3.  

 (2) In termenul prevăzut la alin. (1), autorităţile administraţiei publice locale ori instituţiile sau 

serviciile publice subordonate acestora vor identifica construcţiile sau amenajările având 

caracteristicile monumentelor de for public, dar care nu intrunesc conditiile prevazute la art. 3.  

 (3) Constatările, potrivit alin. (2), se vor comunica serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului 

Culturii si Cultelor, urmand ca acestea sa analizeze situaţiile existente si sa propună masuri de 

intrare in legalitate, dupa caz.  

    

  Art. 10 

 (1) Autorităţile administraţiei publice au obligaţia sa asigure protejarea si punerea in valoare a 

monumentelor de for public aflate in administrarea lor.  

 (2) Distrugerea sau degradarea monumentelor de for public se sancţionează potrivit prevederilor 

Codului penal. 

 

  III.2. Menţionăm că, Legea Nr. 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor 

comemorative de război, stipulează: 

  Art. 14. - (1) Operele comemorative de război se realizează cu respectarea legislaţiei 

în domeniul autorizării construcţiilor şi cu avizul Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor. 

  (2) Construcţia operelor comemorative de război străine pe teritoriul României se face 

cu aprobarea Guvernului. 

  Art. 30. - Ministerul Culturii şi Cultelor are următoarele atribuţii: 

  a) avizează, prin comisiile de specialitate, documentaţiile pentru amplasarea şi 

realizarea de opere comemorative de război; 

  b) avizează, prin comisiile de specialitate, documentaţiile pentru intervenţiile asupra 

mormintelor şi operelor comemorative de război înscrise în Lista monumentelor istorice; 

  c) asigură, prin direcţiile pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţene 

şi a municipiului Bucureşti, inspecţia şi controlul propriu la mormintele şi operele comemorative de 

război înscrise în Lista monumentelor istorice, privind starea lor de conservare şi respectarea 

avizelor de specialitate emise; 
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  d) susţine programe şi proiecte de punere în valoare a mormintelor şi operelor 

comemorative de război înscrise în Lista monumentelor istorice, cofinanţează programe şi publicaţii 

pentru animarea culturală şi stimularea interesului public faţă de acestea; 

  e) colaborează cu Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor pentru organizarea şi 

desfăşurarea manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor; 

  f) solicită cultelor religioase recunoscute de lege participarea la desfăşurarea 

serviciului religios organizat la mormintele şi operele comemorative de război, cu prilejul 

manifestărilor oficiale de comemorare a eroilor; 

  g) alte atribuţii prevăzute de lege. 

  Art. 36. - Consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti au 

următoarele atribuţii: 

  a) ţin evidenţa centralizată a mormintelor şi operelor comemorative de război situate 

pe teritoriul judeţului sau al municipiului Bucureşti, după caz; 

  b) îşi prevăd în proiectele bugetelor proprii resursele financiare necesare protejării 

mormintelor şi operelor comemorative de război aflate în proprietatea unităţilor administrativ-

teritoriale sau în administrarea lor; 

  c) colaborează cu consiliile locale pentru protejarea mormintelor şi operelor 

comemorative de război; 

  d) iau măsurile legale atunci când constată încălcări ale regimului juridic al 

mormintelor şi operelor comemorative de război. 

  Art. 37. - Consiliile locale ale comunelor, oraşelor şi sectoarelor municipiului 

Bucureşti au următoarele atribuţii: 

  a) ţin evidenţa detaliată a mormintelor şi operelor comemorative de război situate pe 

raza lor teritorială şi asigură protejarea lor, prevăzându-şi în bugete fondurile necesare în acest 

scop; 

  b) colaborează cu organizaţiile neguvernamentale pentru protejarea mormintelor şi a 

operelor comemorative de război. 

  Art. 38. - În scopul protejării mormintelor şi operelor comemorative de război, 

proprietarii şi titularii dreptului de administrare sau ai altor drepturi reale asupra acestora sunt 

obligaţi: 

  a) să folosească şi să întreţină, în condiţiile legii, imobilele pe care se află dispuse 

morminte şi opere comemorative de război, astfel încât acestea din urmă să nu fie afectate; 

  b) să înştiinţeze în scris Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, precum şi consiliul 

local al unităţii administrativ-teritoriale de care aparţin despre orice modificare sau degradare fizică 

a mormintelor şi operelor comemorative de război; 

  c) să asigure, în condiţiile legii, accesul specialiştilor în vederea constatării stării de 

conservare şi pentru operaţiuni de expertizare şi de evidenţă; 

  d) să obţină avizele cerute de lege pentru toate intervenţiile efectuate asupra 

mormintelor şi operelor comemorative de război; 

  e) să permită efectuarea lucrărilor de intervenţie, conservare, consolidare, restaurare, 

precum şi a altor lucrări, în situaţia în care acestea sunt iniţiate şi finanţate de persoane fizice sau 

juridice abilitate în condiţiile legii; 

  f) să asigure, în condiţiile legii, condiţii de vizitare, fotografiere şi filmare; 

  g) să comunice, în termen de 30 de zile, Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor sau, 

după caz, primarului localităţii respective orice schimbare a titularului dreptului de proprietate, 

de administrare ori al altor drepturi reale, după caz, asupra imobilelor pe care se află 

dispuse morminte şi opere comemorative de război; 

  h) să înştiinţeze în scris consiliul local al unităţii administrativ-teritoriale despre 

intenţia de a înstrăina imobilele pe care sunt amplasate morminte sau opere comemorative de 

război, în vederea exercitării dreptului de preemţiune al statului, conform art. 9. 
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  III.3. Monumente de for public dedicate eroilor (cu excepţia celor înscrise în 

LMI).  

  Până la data prezentei, în baza de date a DJC Brăila figurează un număr de 113 de 

monumente de for public dedicate eroilor, dintre care 21 pe raza municipiului Brăila şi 92 în 

restul localităţilor din judeţul Brăila. 

  În funcţie de naţionalitatea eroilor cărora au fost dedicate monumentele acestea sunt: 

103 pentru eroii români  (din Războiul de Independenţă 1877-1878, Primul Război Mondial 1916-

1919, Al Doilea Război Mondial 1941-1945, deportaţi şi Revoluţia din 1989) şi 10 pentru eroi străini 

din care 4 în municipiul Brăila (Osuar soldaţi ruşi 1877-1878, Monumentul eroilor englezi 1916-1919, 

Cimitirul/monumentul soldaţilor germani 1916-1919 şi Cimitirul/monumentul soldaţilor sovietici 

1944) şi 6 în restul localităţilor din judeţ (3 germane la Sihleanu, Olăneasca şi Gulianca, două turceşti 

la Însurăţei şi Pietroiu şi, unul bulgar - la Pitulaţi, toate dedicate ostaşilor decedaţi în Primului Război 

Mondial).  

  Menţionăm că, unele monumente dedicate soldaţilor căzuţi în războaie au fost închinate 

de asemenea şi Eroilor Revoluţiei din 1989, spre ex. Monumentul Eroilor din Valea Cânepii sau 

Monumentul Eroilor din Gradiştea. 

  De asemenea, au mai fost identificate pe raza judeţului Brăila un număr de 15 

Monumente de for public dedicate doar Eroilor Revoluţiei din Decembrie 1989 precum şi Memoriei 

celor care au luptat şi s-au jertfit în lupta contra regimului totalitar instaurat în perioada post 

1947 – deţinuţi politici, deportaţi, strămutaţi, refugiaţi, spre ex. Monumentele în memoria Eroilor 

din Revoluţia din 1989 din faţa Palatului administrativ Brăila, Monumentul eroilor revoluţiei din faţa 

Bisericii „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril” dar şi din Comunele Cazasu, Romanu, Oancea şi 

Monumentul celor care s-au jertfit pe altarul patriei din Parcul Monument sau Monumentele în 

memoria deportaţilor în perioada 1951-1964 în lagărele Bărăganului Brăilean din Însurăţei, Urleasca, 

Dudeşti şi Baldovineşti. 

   

  II.4 Starea de conservare a Monumentele de for public dedicate eroilor.  

  II.4.1 Starea monumentelor de for public dedicate eroilor realizate anterior anului 1947 

este în general nesatisfăcătoare. 

  Unele au fost afectate de intervenţii neautorizate (văruiri, rescrieri eronate ale 

inscripţiilor) care au afectat aspectul plastic al monumentelor (de ex: Monumentul din satul Ibrianu, 

comuna Gradiştea sau Monumentul eroilor din satul Gurguieţi comuna Scorţaru Nou). 

  Toate monumentele de for public care nu se află în stare de conservare foarte bună, 

necesită lucrări de conservare, restaurare şi punere în valoare după caz, ca şi monumentele înscrise în 

Lista Monumentelor Istorice. 

  Ca exemplu de bună practică, putem menţiona Monumentele eroilor din Movila 

Miresii şi Maraloiu, care se află în stare foarte bună de conservare. 

 

   II.4.2 Monumentele eroilor realizate în perioada postbelică, în special după anul 1990, 

sunt în general în stare bună şi foarte bună de conservare, dar având în vedere faptul că nu au fost 

supuse unui regim de avizare din punct de vedere plastic şi arhitectural-urbanistic, unele dintre ele au o 

calitate artistică îndoielnică (de ex: Monumentul eroilor de la Însurăţei situat în faţa Căminului cultural 

sau Monumentul eroilor de la Vădeni, situat în parcul comunei).  

  Menţionăm că, până la data prezentei Ministerul Culturii şi Identităţii 

Naţionale/Comisia Naţională a Monumentelor de for Public a emis un singur Aviz în domeniul 

monumentelor de for public, conform Art. 5 din Legea 120/2006, pentru Monumentul eroilor 

din satul Drogu, Comuna Galbenu, acesta fiind singurul exemplu de bună practică în domeniul 

edificării monumentelor de for public dedicate eroilor. 

  Până la data prezentei informări, la instituţia noastră au fost depuse două documentaţii 

în vederea avizării de specialitate de către Ministerul Culturii şi identităţii Naţionale/Comisia 

Naţionale a Monumentelor de For Public, documentaţii referitoare la edificarea unor noi monumente 

de for public dedicate eroilor, după cum urmează: Monumentul eroilor din Comuna Bordei Verde 

şi Ansamblul comemorativ propus a fi realizat în incinta unităţii militare situate din Mun. Brăila, 

Calea Călăraşilor 309-311. 
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  III. În concluzie, pe raza judeţului Brăila au fost identificate (până la data 

prezentei) un număr de 133 de monumente, (inclusiv cele înscrise în Lista Monumentelor 

Istorice) dedicate eroilor neamului, fiind închinate celor ce au murit începând cu Războiul de 

Independenţă (1877-1878), Al Doilea Război Balcanic (1913), Primul Război Mondial (1914-

1918), al Doilea Război Mondial (1939-1945) şi terminând cu cei ce s-au jertfit în lupta contra 

regimului totalitar instaurat în perioada post 1947 precum şi în Revoluţia din Decembrie 1989. 

  Având în vedere atribuţiile ce ne revin în conformitate cu legislaţia în vigoare sus-

menţionată, în mod sistematic, pe parcursul anilor 2007- 2018 DJC Brăila a realizat campanii de 

informare şi îndrumare în domeniul aplicării legislaţiei privind monumentele istorice, monumentele de 

for public dar şi regimul mormintelor şi operelor comemorative de război, la toate primăriile din judeţ 

care au pe raza administrativ-teritorială monumente istorice ale eroilor înscrise în Lista Monumentelor 

Istorice, dar şi la primăriile comunelor care au pe raza lor doar monumente de for public dedicate 

eroilor.  

  IV. Referitor la, construirea unui muzeu în localitatea Urleasca, comuna Traian, 

dedicat memoriei persoanelor care au fost deportate în Bărăgan precizăm că, prin adresa nr. 

386/07.02.2018 DJC Brăila a acordat îndrumare legislativă şi metodologică domnului Chingă Tănase - 

Preşedinte al Asociaţiei Strămutaţilor, Refugiaţilor şi Condamnaţilor Politici din Judeţul Brăila. 

  Totodată precizăm că, DJC Brăila nu are resursele materiale pentru a contribui la 

edificarea unui astfel de muzeu, iar terenul pentru amplasarea acestuia este în administrarea UAT 

Traian. 

  

 

 

 Cu stimă, 

 

   DIRECTOR DJC BRĂILA 

            Ana Hărăpescu                                               COMPARTIMENTUL MONUMENTE 

                                                                                            ISTORICE ŞI  ARHEOLOGIE 

                               

      Consilier Superior  

      Arh. Roman Marcian                                              

 

      Inspector Superior 

      Radu Viorel 


