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CONSILIUL LOCAL 

 
HOTARARE 

 
                      Priveste: atribuirea in proprietatate fara plata a unor locuri de veci in Cimitirul Sf. Alexandru, mun. 

Alexandria  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.6183/24.03.2011 a Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul de specialitate nr. 6184/24.03.2011 al Serviciului  Valorificare Patrimoniu; 
- cererea  nr. 3619/11.02.2011, a domnului Vasilica Cristian – Ioan; 
- cererea  nr. 3616/11.02.2011, a doamnei Vlad I. Valerica; 
- cererea  nr. 3613/11.02.2011, a domnului Cârnaru Floricel; 
- cererea  nr. 1949/25.01.2011, a domnului Pieleanu Dumitru; 
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 

Alexandria; 
- prevederile art. 5(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. (2), lit. ‘”c” si ale art. 47 din legea nr. 215 / 2001 a administratiei publice 

locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare. 
 

În temeiul prevederilor 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 atribuie in proprietate fara plata a unor locuri de veci in ,,Cimitirul Sfintul Alexandru” , din 

municipiul Alexandria, beneficiarilor Legii nr. 341/2004, in calitate de luptatori pentru Victoria Revolutiei din 
decembrie 1989, conform anexei nr. 1  (lista cu beneficiarii Legii nr. 341/2004, in calitate de luptatori pentru 
Victoria Revolutiei din decembrie 1989  si locurile de veci atribuite  ), care face parte integranta din prezenta 
hotarâre. 

Art. 2. Societatea Comerciala Piete ,Târguri si Oboare  Alexandria S.R.L. in calitate de admistrator al 
Cimitirului ,,Sfintul Alexandru”,  va opera in evidentele sale dreptul de proprietate al beneficiarilor conform  
prezentei hotarâri 

Art. 3. Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului judetului 
Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria,  Serviciului Valorificare Patrimoniu , 
S.C. Piete,Târguri si Oboare Alexandria SRL si persoanelor beneficiare , pentru cunoastere si punere in 
aplicare. 
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LISTA 
cu beneficiarii Legii nr. 341/2004, in calitate de luptatori pentru Victoria Revolutiei  

din decembrie 1989  si locurile de veci atribuite   
 
 
 

Nr. 
crt. 

Numele si prenumele 
beneficiarului Legii nr. 

341/2004 
C.I. 

Domiciliul  
 
 

Certificat de 
revolutionar 

seria/nr. 
 

Amplasamentul 
locului de veci atribuit 

in Cimitirul Sf. 
Alexandru 

1. 
 

VASILICA CRISTIAN-
IOAN 

C.I.seria TR nr. 307601 

mun. Alexandria, str. Dunarii, 
bl. I3, sc. A, ap. 1 seria LRM-V nr.00422 

zona 2 
sector F 

randul 5A 
pozitia 3 

2. VLAD I. VALERICA 
C.I. seria TR nr. 112848 

mun. Alexandria, str. Dunarii, 
nr. 51, bl. L4,sc.A, et.1, ap.8 seria LRM-V nr.00565 

zona 2 
sector F 

randul 5A 
pozitia 2 

3. CÂRNARU FLORICEL 
C.I. seria TR nr. 340859 

mun. Alexandria, str. Dunarii, 
nr. 51, bl. L4,sc.A, et.1, ap.8 seria LRM-C nr.00538 

zona 2 
sector F 

randul 5A 
pozitia 1 

4. PIELEANU DUMITRU 
C.I. seria TR nr.300986 

mun. Alexandria, aleea 
Infratirii, nr.1, bl. G103E, 

sc.A, ap.2 
seria LRM-P 01505 

zona 2 
sector F 

randul 5A 
pozitia 4 
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