
ROMANIA
JUDETUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

                Priveşte: aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat de interes local al municipiului
Alexandria, a unui teren cu destinaţia loc de veci şi atribuirea acestuia in proprietate fără plată
domnului Siea Petre, conform prevederilor Legii nr. 341/2004.

             
       Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman întrunit în sedintã ordinarã, având în vedere:
 referatul de aprobare nr.8224/17.02.2023 al Primarului Municipiului Alexandria;
 raportul  de specialitate nr.8227/17.02.2023 al Direcţiei Patrimoniu, al Direcţiei Economice, al Direcţiei

Juridic Comercial;
 avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului Alexandria;
    solicitarea nr.1506/12.01.2023 a domnului Siea Petre privind atribuirea in proprietate fara plata a unui loc

de veci in Cimitirul Sfântul Alexandru din Alexandria;
   adresa nr.1191/10.02.2023 a Secretariatului de Stat pentru Recunoașterea Meritelor Luptătorilor Împotriva

Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945-1989;
 prevederile H.G.R. nr. 1.358 / 2001, privind atestarea domeniului public al judetului Teleorman, precum si

al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Teleorman;
 Cartea funciara CF nr.23606 /UAT ALEXANDRIA a imobilului Cimitirul Sf. Alexandru;
    prevederile art. 5, alin. (1) lit. „i“ 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,  cu  modificarile  si
completarile ulterioare ;

    prevederile art.35 din H.G. 1.412/2004- Normele metodologice de aplicare a Legii recunoştinţei faţă de
eroii martiri şi luptători care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004,
cu modificarile si completarile ulterioare;

 prevederile Legii nr.24/2000 privind tehnica legislativă, cu modificările și completările ulterioare;
 prevederile art. 129, alin(2) lit.c), art.286, art.289, alin (1), art. 361, alin (2) din OUG nr. 57/3 iulie 2019

privind Codul administrativ al României, cu modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul prevederilor art. 136, alin (1), art.139, alin. (1), alin (3) lit. g) si alin(5) si ale art.196, alin (1), lit.a) din
OUG 57/ 3 iulie 2019 privind Codul administrativ al României, cu modificările şi completările ulterioare :

HOTĂRĂŞTE:

                       Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria,
a unui teren cu destinaţia loc de veci situat în Cimitirul Sfântul Alexandru  şi atribuirea acestuia in proprietate fără
plată, conform prevederilor Legii nr. 341/2004, cu elementele de identificare prevăzute în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

                     Art. 2.  Dreptul de proprietate acordat domnului Siea Petre asupra  locului de veci prevăzut la art.1 nu poate
fi transmis decât prin moștenire legală.



         Art. 3. S.C. Servicii Publice Alexandria SRL in calitate de administrator al cimitirelor va opera in evidentele
sale dreptul de proprietate cuvenit beneficiarului din prezenta hotărâre.

Art. 4. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi transmisă Instituţiei
Prefectului  judeţului  Teleorman  pentru  verificarea  legalitătii,  Primarului  Municipiului  Alexandria,   Direcţiei
Economice,  Direcţiei  Juridic  Comercial,  Direcţiei  Patrimoniu,  şi  S.C.  Servicii  Publice  Alexandria  SRL  pentru
cunoaştere si punere in aplicare.

                        PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ,                                                       CONTRASEMNEAZĂ,
                                     CONSILIER,                                                                          SECRETAR GENERAL,

                                Ioan AUGUSTIN                                                              Alexandru Răzvan CECIU

ALEXANDRIA,                                             
Nr.73  din 27.02.2023



JUDETUL TELEORMAN                                                                                               ANEXA  la 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                                                    H.C.L. nr. 73 din 27.02.2023
CONSILIUL LOCAL

LISTA

cu amplasamentul  locului de veci ce se trece din domeniul public în domeniul privat de interes local şi se
atribuie in proprietate, fara plată,  conform Legii nr. 341/2004

Nr.
crt.

Numele si
prenumele

beneficiarului Legii
nr. 341/2004

Domiciliul
Certificat de
revolutionar

seria/nr.
Amplasamentul locului de
veci atribuit în proprietate

Suprafata
terenului cu
destinaţia
loc de veci

1. Siea Petre

Mun. Alexandria, jud.
Teleorman, str.

Constantin
Brâncoveanu, nr. 85

LRM-S NR.
00564

CIMITIRUL Sf.Alexandru, 
str.București,mun. Alexandria, 
Zona 2, Sectorul L , Randul 9, 
Poziția 7

3,00 mp

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONSILIER,

             Ioan AUGUSTIN



  JUDETUL TELEORMAN
    PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA

  Directia Patrimoniu
  Directia Economică
  Directia Juridic Comercial

     Nr.8227/17.02. 2023

RAPORT  DE  SPECIALITATE

la  proiectul  de hotărâre privind: aprobarea trecerii  din domeniul  public  in domeniul  privat de interes local  al
municipiului  Alexandria,  a  unui  teren  cu  destinaţia  loc  de  veci şi  atribuirea  acestuia  in
proprietate fără plată domnului Siea Petre, conform prevederilor Legii nr. 341/2004.

             

         Prin  referatul de aprobare nr. 8224/17.02.2023 , primarul municipiului Alexandria, domnul Victor Drăguşin,
propune un proiect de hotarare cu privire la aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat de interes
local al municipiului Alexandria, a unui teren cu destinaţia loc de veci  şi atribuirea acestuia in proprietate fără plată
conform prevederilor Legii nr. 341/2004.
         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 posesorul
certificatului  de  revolutionar  seria  LRM-S nr.  00564,  respectiv  domnul  Siea  Petre din  mun.  Alexandria,
str.Constantin Brâncoveanu, nr.  85, care solicita atribuirea in proprietate fără plată a unui loc de veci conform
prevederilor Legii nr. 341/2004 art. 5, litera i.
         Prin adresa nr. 1191/10.02.2023  Secretariatul de Stat pentru Recunoașterea Meritelor Luptătorilor
Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945-1989, menționeza ca documentele cu
seria LRM-S nr. 00564 nu au fost anulate, sunt valabile la data prezentei informări si sunt purtătoare de
toate  drepturile  conferite  prin  Legea  nr.  341/2004  cu  modificările  și  completările  ulterioare.  Titlul  si
calitatea deținute de Siea Petre nu fac obiectul vreunui litigiu in curs cu instituția noastra.
          Potrivit  ART.5  (1)  „Persoanele…care îndeplinesc condițiile  prezentei  legi  beneficieaza și  de
următoarele drepturi: i) atribuirea în proprietate, fără plată,a  locului de veci. 
                  (2) Drepturile acordate conform prezentei legi nu sunt considerate venituri, nu se impozitează și
nu afectează acordarea altor drepturi
          Conform mormelor  metodologice de aplicare a Legii  Recunoștinței  nr.  341/2004 aprobate prin  HG
1412/2004 cu modificările și completările ulterioare:

 În aplicarea prevederilor art.5 alin.(1) din Legea 341/2004, atribuirea în proprietate, fără plată, a locului de
veci se face, la cererea benficiarilor, fără a se solicita îndeplinirea unor condiții suplimentare.

 Dreptul de proprietate,  asupra locului de veci se atribuie în incinta cimitirelor în adiministrarea primăriilor
sau parohiilor.

 Dreptul de proprietate acordat potrivit alin.(1) nu poate fi transmis decât prin moștenire legală
         Pentru solutionarea acestei cererii se propune atribuirea in proprietate fără plata domnului Siea Petre  a  unui
loc de veci situat in Cimitirul Sf. Alexandru, str. București, Zona 2,  sectorul L, Randul 9, Poziția 7.



          Pentru a fi atribuit in proprietate acest teren aferent locului de veci, se trece din domeniul public în domeniul
privat de interes local al municipiului Alexandria , conform prevederilor art.  361, alin (2) din OUG nr. 57/3 iulie 2019
privind Codul administrativ al României, cu modificările şi completările ulterioare ;

Proiectul  de  hotarare  propus,  este  fundamentat  din  punct  de  vedere  legal,  de  următoarele  acte
legislative in vigoare:

 prevederile H.G.R. nr. 1.358 / 2001, privind atestarea domeniului public al judetului Teleorman, precum si
al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Teleorman;

 Cartea funciara CF nr. 23606/UAT ALEXANDRIA a imobilului Cimitirul Sf. Adormire;
    prevederile art. 5, alin. (1) lit. „i“ 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,  cu  modificarile  si
completarile ulterioare ;

    prevederile art.35 din H.G. 1.412/2004- Normele metodologice de aplicare a Legii recunoştinţei faţă de
eroii martiri şi luptători care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004,
cu modificarile si completarile ulterioare;

 prevederile Legii nr.24/2000 privind tehnica legislativă, cu modificările și completările ulterioare;
 prevederile art. 129, alin(2) lit.c), art.286, art.289, alin (1), art. 361, alin (2) din OUG nr. 57/3 iulie 2019

privind Codul administrativ al României, cu modificările şi completările ulterioare ;
                         Față de cele prezentate,  raportat la prevederile art.129, alin.1 și art.136 alin.1,  art.139, alin. (1), alin (3)  din

OUG nr.57/2019 Cod Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  considerăm că proiectul poate fi
supus  dezbaterii  și  aprobării  Consiliului  local  al  municipiului  Alexandria,  astfel  că  propunem  spre  analiză  şi
aprobare prezentul  Raport  şi  proiectul de Hotărâre întocmit  pentru :  aprobarea trecerii  din domeniul  public in
domeniul privat de interes local al  municipiului Alexandria,  a unui teren cu destinaţia loc de veci  şi  atribuirea
acestuia in proprietate fără plată conform prevederilor Legii nr. 341/2004.

      Directia Patrimoniu                                                                            Directia Economică
                                              
                        Dumitru OPREA                                                                               Haritina GAFENCU                   

                                                                                                                                 
                                                        Directia Juridic   Comercial                                                                                

                                                                Postumia CHESNOIU        

                  



JUDETUL TELEORMAN
PRIMARIA  MUNICIPIULUI  ALEXANDRIA
 Nr. 8224/17.02.2023

REFERAT DE APROBARE

                 La proiectul de hotărâre privind:  aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat de interes
local  al  municipiului  Alexandria,  a  unui  teren cu destinaţia  loc  de  veci şi  atribuirea  acestuia  in
proprietate fără plată domnului Siea Petre, conform prevederilor Legii nr. 341/2004.

 Prin  solicitarea nr.1506/12.01.2023,  posesorul  certificatului  de revolutionar  seria  LRM-S nr.  00564,  respectiv
domnul Siea Petre din mun. Alexandria, str.Constantin Brâncoveanu, nr. 85,  solicita atribuirea in proprietate fără
plată a unui loc de veci conform prevederilor Legii nr. 341/2004 art. 5, litera i.

          Pentru a fi atribuit in proprietate acest teren aferent locului de veci, se trece din domeniul public în domeniul
privat de interes local al municipiului Alexandria , conform prevederilor art . 361, alin (2) din OUG nr. 57/3 iulie 2019
privind Codul administrativ al României, cu modificările şi completările ulterioare
          Analizând solicitarea menţionată am constatat că aceasta  este necesară şi oportună fiind făcută în
conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:

 prevederile H.G.R. nr. 1.358 / 2001, privind atestarea domeniului public al judetului Teleorman, precum si
al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Teleorman;

 Cartea funciara CF nr. 23606/UAT ALEXANDRIA a imobilului Cimitirul Sf. Adormire;
   prevederile art.  5, alin. (1) lit.  „i“  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,  cu  modificarile  si
completarile ulterioare ;

    prevederile art.35 din H.G. 1.412/2004- Normele metodologice de aplicare a Legii recunoştinţei faţă de
eroii martiri şi luptători care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004,
cu modificarile si completarile ulterioare;

 prevederile Legii nr.24/2000 privind tehnica legislativă, cu modificările și completările ulterioare;
 prevederile art. 129, alin(2) lit.c), art.286, art.289, alin (1), art. 361, alin (2) din OUG nr. 57/3 iulie 2019

privind Codul administrativ al României, cu modificările şi completările ulterioare ;
                           Propunerea de mai sus fiind necesară şi oportună, în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (1)şi alin.

(3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare, propun
iniţierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea  trecerii din domeniul public in domeniul privat de interes local
al municipiului Alexandria, a unui teren cu destinaţia loc de veci  şi atribuirea acestuia in proprietate fără  plată
domnului Siea Petre, conform prevederilor Legii nr. 341/2004.
             Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economică şi Direcţia Juridic Comercial din cadrul Primăriei Municipiului
Alexandria  vor  întocmi  Raportul  de  specialitate  care,  împreună  cu  întreaga  documentaţie,  va  fi  prezentată
Consiliului Local al Municipiului Alexandria pentru dezbatere şi aprobare.

PRIMAR ,

Victor DRĂGUȘIN

Red.B.D.
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