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RAPORT COMUN DE SPECIALITATE
La proiectul de hotarare privind: atribuirea in proprietatate cu titlu gratuit a unor locuri de veci
beneficiarilor Legii nr. 341/2004 in calitate de luptatori pentru Victoria Revolutiei din decembrie 1989.

Prin expunerea de motive nr.16118/20.06.2017, Primarul municipiului Alexandria, domnul Victor Dragusin,
propune un proiect de hotarare cu privire la atribuirea in proprietatate fara plata a unor locuri de veci in Cimitirul Sf.
Alexandru, din mun. Alexandria, unor beneficiari ai Legii nr. 341/2004 care au solicitat aceasta, in calitate de
luptatori pentru Victoria Revolutiei din decembrie 1989
Necesitate si Oportunitate
Revolutia romana din decembrie 1989 s-a infaptuit prin jertfa si spirit de sacrificiu din partea celor care au
luptat pentru victoria ei.
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.
Prin Legea 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 posesorii
certificatului de revolutionar respectiv domnul Visan Petre si domnul Socol Victor din mun. Alexandria, care solicita
atribuirea in proprietate fara plata a unui loc de veci conform prevederilor Legii nr. 341/2004 art. 5, litera i.
Pentru solutionarea acestora cererii se propune atribuirea in proprietate a unor locuri de veci situate in
Cimitirul Sf. Alexandru sectorul N, randul 5, poz.3, poz.4.
Legalitate
Proiectul de hotarare propus spre dezbaterea si aprobarea Consiliului Local al municipiului Alexandria, este
justificat si sustinut din punct de vedere legal, de urmatorul act 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 unor locuri de veci beneficiarilor
Legii nr. 341/2004 in calitate de luptator pentru Victoria Revolutiei din decembrie 1989, consideram ca este
legala, necesara si oportuna si se va intocmi un proiecul de hotarare care impreuna cu intreaga documentatia va fi
supus spre dezbatere si adoptare Consiliului Local al municipiului Alexandria.
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EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotarare privind: atribuirea in proprietatate cu titlu gratuit a unor locuri de veci
beneficiarilor Legii nr. 341/2004 in calitate de luptatori pentru Victoria Revolutiei din decembrie 1989.

Printre luptatorii care au contribuit la Victoria Revolutiei române din decembrie 1989 se numara si domnii
Visan Petre si Socol Victor, domiciliat in mun. Alexandria, care solicita atribuirea in proprietate fara plata a unui loc
de veci conform prevederilor Legii nr. 341/2004 art. 5, litera i.
Pentru solutionarea cererii acestora se propune atribuirea in proprietate a unor locuri de veci in Cimitirul Sf.
Alexandru , sectorul N, randul 5, poz.3 si poz 4.
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 unor locuri de veci
beneficiarilor Legii nr. 341/2004 in calitate de luptatori pentru Victoria Revolutiei din decembrie 1989.
Proiectul de hotarare impreuna cu toata documentatia, va fi supus spre dezbaterea si aprobarea Consiliului
local al municipiului Alexandria.
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