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                      Priveste: 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. 

              
 

       Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman întrunit în sedintã ordinarã, având în vedere: 
- expunerea de motive nr.10177/23.03.2016 a Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul nr.10178/23.03.2016 al Serviciului Valoroificare Patrimoniu, Directiei Buget Finante Taxe si 

Imozite, Directia Administratie Publica Locala; 
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului Alexandria; 
- prevederile H.C.L. nr. 44 din 25 februarie 2016, 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. 
Adormire”; 

- 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 unor  locuri de veci beneficiarilor  Legii nr. 

341/2004, mentionati in anexa care face parte integranta din prezenta hotarâre. 
Art. 2. S.C. Piete si Târguri  Alexandria SRL in calitate de administrator al cimitirelor va opera in evidentele 

sale dreptul de proprietate cuvenit beneficiarilor din prezenta hotarâre. 
Art. 3. Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului judetului 

Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria,  Serviciului Valorificare Patrimoniu, 
Directiei Buget Finante Taxe si Impozite, S.C. Piete si Târguri Alexandria SRL si beneficiarilor, pentru cunoastere 
si punere in aplicare. 
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