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De la: MIHNEA IOAN MOTOC,   

MINISTRUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

 

 

SORIN SERGIU CHELMU, 

SECRETAR GENERAL AL GUVERNULUI 

 

 

 

Tema:        Aprobarea transmiterii de către Guvern prin Secretariatul General al 

Guvernului a unei cereri către Consiliul Local al Oraşului Buşteni 

privind emiterea unei hotărâri ce are ca obiect trecerea imobilului 

„Monumentul Eroilor – Cruce”, de pe Masivul Caraiman, din 

domeniul public al oraşului Buşteni, judeţul Prahova, în domeniul 

public al statului, în vederea dării în administrare Ministerului 

Apărării Naţionale  

 

 

 
Imobilul „Monumentului Eroilor – Cruce”, de pe Masivul Caraiman, a fost realizat 

prin grija Regelui Ferdinand şi a Reginei Maria, în perioada 1926-1928, de către arhitecţii 
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români Georges Cristinel şi Constantin Procopiu, fiind unul din simbolurile unităţii 

naţionale, a jertfei pentru înfăptuirea acesteia, construit în memoria militarilor căzuţi în 

luptele primei conflagraţii mondiale, având astăzi o simbolistică atât naţională, cât şi un 

renume internaţional, fiind desemnat de către Guinness World Records cea mai înaltă 

cruce din lume amplasată pe un vârf montan. 

Aflat, în prezent, în domeniul public al oraşului Buşteni, judeţul Prahova, şi în 

administrarea Consiliului Local al Oraşului Buşteni, monumentul necesită lucrări de 

intervenţie/reabilitare estimate la suma de 6.000.000 lei. Primăria Oraşului Buşteni a 

transmis o scrisoare de intenţie Ministerului Apărării Naţionale privind identificarea unor 

soluţii de finanţare la nivelul instituţiei militare pentru restaurarea monumentului. 

În urma analizării problematicii la nivelul Ministerului Apărării Naţionale, având 

în vedere importanţa deosebită a monumentului care va păstra vie în memoria poporului 

român jertfele şi sacrificiile ostaşilor români căzuţi în Primul Război Mondial, o soluţie la 

nivelul instituţiei militare este asigurarea finanţării de la bugetul anual aprobat 

Ministerului Apărării Naţionale. Prin urmare, solicităm aprobarea iniţierii demersurilor 

necesare, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind 

bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea 

emiterii de către Consiliul Local al Oraşului Buşteni a unei hotărâri în acest sens. 

Ulterior, prin hotărâre a Guvernului, imobilul va fi înregistrat în inventarul centralizat al 

bunurilor din domeniul public al statului aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr.1705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi va fi dat în administrarea 

Ministerului Apărării Naţionale. 

Reabilitarea imobilului este impusă şi de participarea în cadrul manifestărilor şi 

activităţilor incluse în cadrul Programului Naţional „România 100”, iniţiat în baza 

Hotărârii Guvernului nr. 24/2014 privind instituirea Programului Naţional „România 

100”, pentru aniversarea, la 1 Decembrie 2018, a 100 de ani de la crearea statului 

naţional, unitar, român.  

În anexa la prezentul Memorandum sunt prezentate datele de identificare ale 

imobilului „Monumentului Eroilor – Cruce”, de pe Masivul Caraiman, astfel cum sunt 

cuprinse în anexa nr. 8 - Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului 

Buşteni, din Hotărârea Guvernului nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al 

judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova, 
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publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 şi 128 bis din 18 februarie 

2002. 

Faţă de cele prezentate, vă adresăm rugămintea de a aproba ca Secretariatul 

General al Guvernului, în conformitate cu prevederile art.9 alin.(2) din Legea nr. 

213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, 

să transmită cererea Guvernului către Consiliul Local al Oraşului Buşteni privind 

emiterea unei hotărâri ce are ca obiect trecerea imobilului „Monumentul Eroilor – Cruce”, 

de pe Masivul Caraiman, din domeniul public al oraşului Buşteni, judeţul Prahova, în 

domeniul public al statului, în vederea dării în administrare Ministerului Apărării 

Naţionale. 

 

 


