ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
MUNICIPIUL CONSTANTA
CONSILIUL 1:-0CAL
HOTARARE
privind atribuirea in proprietate domnului Palaz Mihai Anghel, revolutionar, a
unei suprafete de teren reprezentand loc de veci in baza Legii nr.341/2004
data

Consiliul
de

local

al

municipiului

Constanta
2016;

intrunit in

;edinta ordinara din

Avand in vedere expunerea de motive a domnului primar Decebal Fagadau
inregistrata sub nr.157296/15.11.2016, raportul Comisiei de specialitate nr.3 pentru
servicii publice, comert,turism ;i agrement, raportul Comisiei de specialitate nr.5
pentru administratie publica, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor
;i libertatilor cetateanului ;i raportul Directiei patrimoniu inregistrat sub
nr.157297/15.11.2016;
Luand in considerare adresa
Directiei gospodarire comunala-Serviciul
administrare cimitire nr.144328/14.10.2016;
in temeiul dispozitiilor art.10, alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind bunurile
proprietate publica ~i art.5, alin.(1), lit. i) din Legea nr.341/2004 a recuno;tintei pentru
victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 ~i pentru revolta munictoreasca
anticomunista de la Bra~ov din noiembrie 1987 ~i H.G. nr. 1412/2004 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii recuno~tintei pentru victoria Revolutiei
Romane din Decembrie 1989 ~i pentru revolta muncitoreasca anticomunista de la
Bra~ov din noiembrie 1987 nr.341/2004;
In conformitate cu prevederile art.36, alin.(2), lit. "c" ;i art. 115, alin.(1), lit.,,b"
din Legl2!a nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

HOTARA~TE
Art. 1 - Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului
Constanta a unei suprafete de teren reprezentand loc de veci situat in Cimitirul
municipal Constanta, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2 - (1) Se aproba atribuirea in proprietate domnului Palaz Mihai Anghel, fara
plata, a terenului prevazut in anexa, dotat cu cripta, avand ca scop realizarea
inhumarilor.
(2) Atribuirea in proprietate se face in conditiile prevazute de art.35, alin.3 din
H.G. nr.1412/2004 respectiv, dreptul de proprietate acordat nu poate fi transmis decat
prin mo~tenire legala.
Art. 3 - Predarea - primirea terenului se va face prin proces verbal de punere in
posesie inche.iat intre Serviciul administrare cimitire, Serviciul cadastru din cadrul
. Directiei patrimoniu ;i domnul Palaz Mihai Anghel.
Art. 4 ~ Detinatorul dreptului de proprietate nu va mai putea beneficia de
concesiunea unui alt loc de inhumare in niciunul din cimitirele de pe raza municipiului
Constanta.
Art. S - Proprietarul este obligat sa respecte Regulamentul de organizare ~i
functionare a cimitirelor de pe raza municipiului Constanta aprobat prin hotarare a
consiliului local.

Art. 6 - Formalitatile de publicitate imobiliara se var efectua de proprietar. ·
Art. 7 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local Constanta
va comunica prezenta hotarare domnului Palaz Mihai Anghel domiciliat in Str. Cri!;ianei
nr. 70A, Constanta, Directiei patrimoniu, Directiei gospodarire comunala-Serviciul
administrare cimitire, Directiei financiare, Serviciului juridic §i S.P.I.T. Constanta in
vederea aducerii la indeplinire §i spre §tiinta Institutiei prefectului judetului Constanta.

Prezenta hotarare a fast adoptata de. _ _ _ _ _ consilieri din 27 membri.

PRE;iEDINTE ;iEDINJA,

CONSTANTA,
NR.~~~~-/~~~~~-2016

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR,
MARCELA ENACHE

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
MUNICIPIUL CONSTANTA
PRIMAR
NR. 157296/15.11.2016

EXPUNERE DE MOTIVE

Potrivit art.5 alin.(1) lit. i) din Legea nr. 341/2004 a recuno§tintei pentru victoria
Revolutiei Romane din Decembrie 1989 §i pentru revolta muncitoreasca anticomunista
de la Bra§ov din noiembrie 1987, destinatarii legii au dreptul la atribuirea fn proprietate,
fara plata, a locului de veci;
Avand fn vedere adresa Directiei Gospodarire comunala Serviciul administrare
cimitire nr. nr.144328/14.10.2016 conform careia domnul Palaz Mihai Anghel poate
primi in proprietate un loc de inhumare in Cimitirul municipal, figura Al 7, loc 46, in
suprafata de 4,50 mp, pe care este construita o cripta cu 3 nivele;
Analizand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea Constitutionala, prin Decizia
nr.798/2011, statueaza ca locurile de veci pot fi trecute din domeniul public in domeniul
privat al unitatilor administrativ-teritoriale, urmand apoi regimul juridic de drept comun
al bunurilor proprietate privata.
Luand in considerare prevederile art. 36, alin.(2), lit.c), alin.(5), lit.a), art.45
alin.(3) §i art.115 alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica
locala, republicata, conform carora Consiliul Local hotara§te darea in administrare,
concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica a comunei ora§ului sau
municipiului, dupa caz, precum §i a serviciilor publice de interes local, in conditiile legii;
Vazand dispozitiile art.10, alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind bunurile propritate
publica cu modificarile ~i completarile ulterioare conform carora "trecerea din domeniul
public in domeniul privat se face, dupa caz, prin hotarare a Guvernului a consiliului
judetean, sau a consiliului local, daca prin Constitutie sau prin lege nu se dispune
altfel";
In temeiul prevederilor art.45 alin.(6) din Legea nr.215/2001 initiez proiectul de
hotarare privind atribuirea in proprietate domnului Palaz Mihai Anghel , revolutionar, a
unei suprafete de teren reprezentand loc de veci in baza Legii nr.341/2004.
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ANEXA LA H.C.L. NR., _ _ _ _ _ _ _ _ __
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Teren
Loe de 'i'nhumare
'i'n Cimitirul
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Figura A17, lac
46

Suprafata
teren

4,50 mp

Numele $i prenumele
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(beneficiar al legii
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Observatii

Palaz Mihai Anghel

Legea nr. 213 / 1998
Legea 314/2004
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administrare cimitire
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ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
MUNICIPIUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL
COMISIA NR. S - PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA,
JURIDICA, APARAREA ORDINII PUBLICE, RESPECTAREA
DREPTURILOR SI LIBERTATILOR CETATEANULUI

RAPORT

Avand in vedere expunerea de motive initiata de domnul primar Decebal
Fagadau;
Analizand -proiectul de hotarare privind atribuirea in proprietate
domnului Palaz Mihai Anghel, revolutionar, a unei suprafete de teren
reprezentand loc de veci in baza Legii nr.341/2004
In conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind
administratia
data

publica

))'. J/

2iJ/ ~

locala,

republicata,

in

§edinta

Comisiei

nr.5

din

se avizeaza FAVORABIL/NEFAVORABIL proiectul

de hotarare prezentat.

PRE$EDINTE COMISIE,
ADRIANA ARGHIRESCU

I

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
MUNICIPIUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 3 - PENTRU SERVICII PUBLICE,
COMERT, TURISM $I AGREMENT

RAPORT

Avand in vedere expunerea de motive initiata de domnul primar Decebal
Fagadau;

Analizand proiectul de hotarare privind atribuirea in proprietate
domnului Palaz Mihai Anghel, revolutionar, a unei suprafete de teren
reprezentand loc de veci in baza Legii nr.341/2004
Comisia, intrunita azi

/°t. M

.2016, in conformitate cu ~revederile art.44

alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, avizeaza:
Favorabil / nefavorabil proiectul de hotarare prezentat.

PRE$ED1NTE COMISIE,
CATALIN-FLORIN PAPUC

Ji_

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA PATRIMONIU
SERVICIUL PATRIMONIU
NR.157297 /15.11.2016

RAPORT
privind atribuirea in proprietate domnului Palaz Mihai Anghel, revolutionar, a
unei suprafete de teren reprezentand loc de veci in baza Legii nr.341/2004

Potrivit art.5 alin.(1) lit. "i "din Legea nr.341/2004 a recuno§tintei pentru victoria
Revolutiei Romane din Decembrie 1989 ~i pentru revolta munictoreasca anticomunista
de la Bra~ov din noiembrie 1987, destinatarii legii au dreptul la atribuirea in proprietate,
fara plata, a locului de veci;
Avand in vedere adresa Directiei Gospodarire comunala Serviciul administrare
cimitire conform careia domnul Palaz Mihai Anghel poate primi in proprietate un lac de
inhumare in Cimitirul municipal, figura Al 7, lac 46, in suprafata de 4,50 mp, pe care
este construita o cripta cu 3 nivele;
Dreptul de proprietate asupra locului de veci nu poate fi transmis decat prin
mo~tenire legala, mo~tenitorii avand obligatia punerii in aplicare a acesteia in termen de
30 de zile la Serviciul administrare cimitire.
Inhumarile deshumarile ~i reinhumarile se var efectua cu avizul Serviciului
Administrare Cimitire, de catre societatile in raza carora se afla locul de inhumare
detinut in proprietate, cu respectarea normelor sanitare antiepidemice ~i in baza
tarifelor stabilite in conformitate cu prevederile legale, afi~ate la lac vizibil.
In acest lac vor putea fi inhumati titularul dreptului de proprietate, sotii/sotiile
acestora, precum ~i ascendentii lor pana la gradul IV inclusiv, precum ~i orice alta
persoana numai cu acordul scris al titularului, cu rezervarea unui loc pentru titular.
Titul·arul dreptului de proprietate al locului de inhumare are obligatia amenajarii ~i
intretinerii acestui lac ~i a lucrarilor funerare existente asigurandu-i un aspect cat mai
ingrijit.
Detinatorul dreptului de proprietate nu va putea beneficia de concesiunea unui alt
lac de inhumare din cimitirele de pe raza municipiului Constanta.
Dupa semnarea proceselor verbale de punere in posesie Serviciul administrare
cimitire se va ocupa in continuare de aceste locuri de veci.
Luand in considerare prevederile art. 36, alin.(2), lit. "c", alin.(5), lit. "a", art.45
alin.(3) §i art.115 alin.(1), lit ,,b" din Legea nr.215/2001 privind administratia publica
locala, republicata, conform carora Consiliul Local hotara§te darea in administrare,
concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica a comunei ora§ului sau
municipiului, dupa caz, precum §i a serviciilor publice de interes local, in conditiile legii;
Vazand dispozitiile art.10, alin."2" din Legea nr.213/1998 privind bunurile
propritate publica cu modificarile ~i completarile ulterioare conform caruia "trecerea din
domeniul public in domeniul privat se face, dupa caz, prin hotarare a Guvernului a
consiliului judetean, sau a consiliului local, daca prin Constitutie sau prin lege nu se
dispune altfel";

In temeiul dispozitiilor Legii nr.341/2004 se dispune atribuirea in proprietate
domnului Palaz Mihai Anghel, revolutionar, a unei suprafete de teren reprezentand loc
de veci in baza Legii nr.341/2004.
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