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RAPORT  COMUN DE  SPECIALITATE 

 

 La proiectul de hotarare ce priveste trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes local al 
municipiului Alexandria a unui teren cu destinatia loc de veci, situat in Cimitirul ,,Sf. Alexandru”.  
 
        

                   1.  NECESITATEA: 
 Urmare a solicitarilor inregistrate la sediul institutiei noastre pentru atribuirea de locuri de veci in 
proprietate unor luptatori care au contribuit la Victoria Revolutiei Romane din decembrie 1989, in conformitate cu 
prevederile , art. 5, lit. i) din Legea nr. 341/2004, actualizata, s-a identificat in acest sens un teren(loc de veci) in 
Cimitirul ,,Sf. Alexandru” ce trebuie trecut din domeniul public in domeniul privat de interes local al municipiului 
Alexandria . 
 

2. OPORTUNITATEA: 
Cimitirul ,, Sf. Alexandru”  apartine domeniului public de interes local al municipiului Alexandria 

conform HGR 1.358/2001 – atestarea domeniului public al municipiului Alexandria. 
Pentru atribuirea in proprietate a acestui teren conform prevederilor legale, cu destinatia loc de veci  

situat in Cimitirul ,, Sf. Alexandru”  trebuie trecut din domeniul public in domeniul privat de interes local al 
municipiului Alexandria. 

3. LEGALITATEA: 
 Proiectul de hotarare propus spre dezbaterea si aprobarea Consiliului Local al municipiului 

Alexandria, este justificat si sustinut din punct de vedere legal, de urmatoarele acte legislative in vigoare: 

− prevederile art. 10, alin. (2) din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, 
modificata si completata; 

− prevederile art. 36, alin. (2), litera „c”  din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale republicata cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

− Prevederile art. 5, alin (1), lit. i) din Legea 341/2004, a recunostintei fata de eroii martiri si luptatori care au 
contribuit la Victoria Revolutiei Romane din decembrie 1989, actualizata. 

Propunerea privind trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes local al  municipiului 
Aexandria a unui teren cu destinatia loc de veci,k situat in Cimitirului „Sf. Alexandru“ ,  consideram  ca este 
necesara, oportuna si legala, drept pentru care se va intocmi un proiect de hotarare in acest sens. 

Proiectul de hotarare impreuna cu intreaga documentatie, va fi supus spre dezbaterea si aprobarea 
Consiliului Local al municipiului Alexandria.  
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