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                      Priveste: atribuirea in proprietatate cu titlu gratuit a unui loc de veci  situat in Cimitirul ,,Sf. 
                                    Alexandru”, in conformitate cu prevederile Legii nr. 341/2004. 

              
 

       Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman întrunit în sedintã ordinarã, având în vedere: 
- expunerea de motive nr.12435/16.05.2014 a Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul nr.12436/16.05.2014 al Directiei Patrimoniu, Directiei Buget Finante Taxe si Imozite, Directia 

Administratie Publica Locala si Arhitect Sef; 
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 

Alexandria; 
- prevederile H.C.L. nr. 142/ 29 aprile 2014, privind trecerea din domeniul public in domeniul privat  de 

interes local al municipiului Alexandria a unor terenuri situate in Cimitirul ,,Sf. Alexandru” si Cimitirul ,,Sf. 
Vineri”; 

- prevederile art. 5, alin. (1) lit. „h“ din Legea nr. 341/12.07.2004, a recunostintei fata de eroii martiri si 
luptatori care au contribuit la Victoria Revolutiei române din decembrie 1989, actualizata; 

- prevederile art. 36, alin.(1) si (2), lit. ‘”c”  din legea nr. 215 / 2001 a administratiei publice locale, 
republicata cu modificarile si completarile ulterioare. 
 

 În temeiul art. 45, alin. (1), alin. (3) si al  art. 115,  alin. (1), lit. “b” din legea nr. 215 / 2001 a 
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 
 

HOTARASTE: 

 
Art. 1. Se aproba atribuirea in proprietate cu titlu gratuit a unui  loc de veci in „Cimitirul Sf. Alexandru“, 

din municipiul Alexandria, in conformitate cu prevederile Legii nr. 341/2004, mentionat in anexa care face parte 
integranta din prezenta hotarâre. 

Art. 2. S.C. Piete si Târguri  Alexandria SRL in calitate de administrator al Cimitirului „Sf. Alexandru“ va 
opera in evidentele sale dreptul de proprietate cuvenit beneficiarului din prezenta hotarâre 

Art. 3. Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului judetului 
Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria,  Directiei Patrimoniu, Directiei Buget 
Finante Taxe si Impozite, Arhitectului Sef, S.C. Piete si Târguri Alexandria SRL si beneficiarului, pentru 
cunoastere si punere in aplicare. 
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LISTA 
 

cu amplasamentul locului de veci atribuit doamnei Oniga Margareta avand calitatea de luptator pentru 
Victoria Revolutiei din decembrie 1989, in conformitate cu prevederile  Legii nr. 341/2004  

 
 
 

Nr. 
crt. 

Numele si prenumele 
beneficiarului Legii nr. 

341/2004 
C.N.P. 

Domiciliul  
 
 

Certificat de 
revolutionar 

seria/nr. 
 

amplasamentul locului de 
veci atribuit  

1. ONIGA MARGARETA 
2350106340015 

mun. Alexandria, str. 
Independentei, nr.4, bl.306, 

sc.A, et.1, ap.3 
LRM-O NR.00374 

CIMITIRUL SF.ALEXANDRU 
sectorul L 
randul 16 
pozitia 19 
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        Bogdan Alin DONCEA 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



  JUDETUL TELEORMAN 
    PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

  Arhitect Sef  
  Directia Patrimoniu 
  Directia Buget Finante Taxe si Impozite 
  Directia Administratie Publica Locala 
  Nr.12436/16.05.2014 

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE 
 

          Priveste: atribuirea in proprietatate cu titlu gratuit a unui loc de veci  situat in Cimitirul ,,Sf. Alexandru”,  
                        in conformitate cu prevederile Legii nr. 341/2004. 

 
        Prin expunerea de motive nr.12435/16.05.2014, Primarul municipiului Alexandria, domnul Victor Dragusin, 
propune un proiect de hotarare cu privire la atribuirea in proprietatate fara plata a unui loc de veci in Cimitirul 
Sf. Alexandru, din mun. Alexandria,  beneficiarei  Legii nr. 341/2004 Oniga Maregareta, in calitate de luptator 
pentru Victoria Revolutiei din decembrie 1989 

Necesitate 
          Revolutia romana din decembrie 1989 s-a infaptuit prin jertfa si spirit de sacrificiu din partea celor care 
au luptat pentru victoria ei. Prin Legea nr. 341/2004 printre altele s-au stabilit  categoriile de luptatori, prin 
diferentierea angajarii si participarii la actiunile desfasurate pentru victoria Revolutiei. 
           Printre luptatorii care au contribuit la Victoria Revolutiei române din decembrie 1989 se numara si 
posesoarea certificatului de revolutionar, doamna Oniga Margareta, domiciliata in mun. Alexandria, care 
solicita atribuirea in proprietate fara plata a unui loc de veci, in conformitate cu prevederile Legii nr. 341/2004 
art. 5, litera h. 
 Oportunitate 

Revolutia romana din decembrie 1989, declansata prin revolta populara de la Timisoara, continuata in 
Bucuresti si in alte localitati ale tarii si transformata in revolutie antitotalitara, sprijinita de armata, care a condus 
la caderea regimului comunist si la instaurarea democratiei, constituie un moment crucial in istoria Romaniei. 
Pentru solutionarea cererii nr. 5702/24.02.2014 a doamnei Oniga Margareta se propune atribuirea in 
proprietate a  unui   loc de veci in Cimitirul Sf. Alexandru, sectorul L, randul 16, pozitia 19. 
            Legalitate 
  Proiectul de hotarare propus spre dezbaterea si aprobarea Consiliului Local al municipiului Alexandria, 
este justificat si sustinut din punct de vedere legal de actul legislativ in vigoare: Legea nr. 341/12.07.2004, a 
recunostintei fata de eroii martiri si luptatori care au contribuit la Victoria Revolutiei române din decembrie 
1989, actualizata.  

                      Propunerea privind atribuirea in proprietatate cu titlu gratuit a unui loc de veci  situat in Cimitirul ,,Sf. 
           Alexandru”, in conformitate cu prevederile Legii nr. 341/2004, consideram ca este legala, drept pentru care se  
           va intocmi un proiect de hotarare in acest sens. 

           Proiectul de hotarare impreuna cu intreaga documentatia va fi supus spre dezbatere si aprobare 
Consiliului Local al municipiului Alexandria.                                                                   
        
     Arhitect sef,                                                                          Directia Buget Taxe si Impozite                                                                     
                                               
               Mihail MITROI                                                                                     Haritina GAFENCU                                                                                
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    JUDETUL TELEORMAN 
    PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 

 
          Priveste:   atribuirea in proprietatate cu titlu gratuit a unui loc de veci  situat in Cimitirul ,,Sf. Alexandru” 

in conformitate cu prevederile Legii nr. 341/2004. 
 
 
 

 
         Printre luptatorii care au contribuit la Victoria Revolutiei române din decembrie 1989 se numara si  

doamna Oniga Margareta,  domiciliata in mun. Alexandria, care solicita atribuirea in proprietate fara plata a 

unui loc de veci conform prevederilor Legii nr. 341/2004 art. 5, litera h. 

         Pentru solutionarea cererii nr. 5702/24.02.2014 a doamnei Oniga Margareta se propune atribuirea in 

proprietate a  unui   loc de veci in Cimitirul Sf. Alexandru. 

                      Ca urmare, in conformitate cu prevederile art. 45, alin. (6) din legea nr. 215 / 2001 a administratiei  

            publice locale,republicata cu modificarile si completarile ulterioare, propun elaborarea de catre Directia  

            Patrimoniu, a unui proiect de hotarare cu privire la  atribuirea in proprietatate cu titlu gratuit a unui loc de veci  

            situat in Cimitirul ,Sf. Alexandru” , in conformitate cu prevederile Legii nr. 341/2004. 

          Proiectul de hotarare impreuna cu toata documentatia, va fi supus spre dezbaterea si aprobarea 

Consiliului local al municipiului Alexandria. 

 
 
 

PRIMAR , 
 

Victor DRAGUSIN 
 
 
 
 
Red.B.D. 


