ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU
HOTARARE
privind acordarea la cerere cu titlu gratuit, a câte un loc de veci în Cimitirul „Sarata” din
Bacau, unor persoane beneficiare ale Legii nr.189/2000, fiind persecutate cu stramutarea din
Basarabia în România.
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU
Având în vedere :
- Prevederile art.1 lit.”c” si art.5 lit.”h” din Legea nr.189/2000, privind aprobarea O.G.
nr.105/1999, pentru modificarea si completarea Decretului – Lege nr.118/1990, privind acordarea unor
drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu începere de la 6 martie
1945, precum si celor deportate în strainatate ori constituite în prizonieri, republicat cu modificarile
ulterioare ;

- Adresa nr.07/05.06.2006 a Asociatiei Refugiatilor din Basarabia , Bucovina de Nord si
Tinutul Herta, însotita de cererile petentilor si hotarârile Casei Judetene de Pensii Bacau ;
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau ;
In baza dispozitiilor art.38 (2) lit “c” si ale art.46 (1) si (21) din Legea nr.215/2001, a
administratiei publice locale , cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv prin Legea
nr.286/06.07.2006.
HOTARASTE
ART.1. : Se acorda la cerere, cu titlu gratuit , câte un loc de veci în Cimitirul „Sarata” din
Bacau, unui numar de 4 persoane, dupa cum urmeaza:
1. MORUZEA GHEORGHE ,
cu domiciliul în Bacau, Calea
Hotarârea nr.940/2004, a Casei Judetene
Marasesti nr.191, Sc.A, Ap.23
de Pensii Bacau
2. JUNCU I. ANA ,
cu domiciliul în Bacau, Str.
Hotarârea nr.1015/2005, a Casei Judetene
Veniamin Costache, Bloc nr.11, Sc.B, Ap.7
de Pensii Bacau
3. ROTARU I. NICOLAE ,
cu domiciliul în Bacau, Str.
Hotarârea nr.192/2003, a Casei Judetene
Garii , nr.54, Bloc C3, Sc.A, Ap.28
de Pensii Bacau
4. HUDITA I. STEFANIA
cu domiciliul în Bacau, Str.
Hotarârea nr.1016/2005, a Casei Judetene
Banatului , Bloc nr.18 , Ap.11
de Pensii Bacau
ART.2. Societatea Comerciala „ LUVIS ” SRL Bacau , care are concesionat cimitirul,
va pune în posesie beneficiarii prevazuti la art.1, la prezentarea acestora.
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Cons.jr. POPOVICI OVIDIU NICOLAE

