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EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind acordarea la cerere cu titlu gratuit, a unui loc de 

veci la „Cimitirul Sărata” unei persoane din municipiul Bacău a cărei familie a 

fost persecutată din motive politice, de dictatura instaurată cu începere de la 6 

martie 1945, beneficiară a Legii nr. 189/ 2000 

 

 Numita Boanţă Ana, din municipiul Bacău, a depus cerere pentru a i se 

acorda un loc de veci în „Cimitirul Sărata” cu titlu gratuit. 

 Susnumita beneficiază de acest drept, în baza Legii nr. 189/ 2000, privind 

acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura 

instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 Beneficiul drepturilor prevăzute de Legea 189/ 2000, i-au fost recunoscute 

prin Hotărârea nr. 882/ 2005, a Casei Judeţene de Pensii Bacău, Comisia de aplicare a 

Legii nr. 189/ 2000, deoarece soţul petentei a fost refugiat împreună cu familia în altă 

localitate decât cea de domiciliu. 

 În aceste condiţii propunem să i se acorde un loc de veci, cu titlu gratuit în 

„Cimitirul Sărata”, din municipiul Bacău, urmând să fie pusă în posesie de către SC 

„Luvis” SRL Bacău, care a concesionat cimitirul aparţinând domeniului public al 

municipiului Bacău şi administrat de către Consiliul Local al Municipiului Bacău. 

  Vă rugăm domnilor consilieri să adoptaţi proiectul de hotărâre în forma 

prezentată. 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind acordarea la cerere cu titlu gratuit, a unui loc de veci la „Cimitirul 

Sărata” unei persoane din municipiul Bacău a cărei familie a fost persecutată 
din motive politice, de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, 

beneficiară a Legii nr. 189/ 2000 
 

 
 
Consiliul Local al Municipiului Bacău 
 Având în vedere: 

- Prevederile art. 1, lit. „c” şi art. 5, lit. „h” din Legea nr. 189/ 2000, privind 
aprobarea OG nr. 105/ 1999, pentru modificarea şi completarea Decretului Lege nr. 
118/ 1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive 
politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor 
deportate în străinătate ori constituite în prizonieri; 

- Cererea înregistrată sub nr. 10978/ 17.03.2006, depusă de Boanţă Ana, str. 
Vasile Alecsandri, nr. 2, bloc 2, scara B, Ap. 2 – Bacău, însoţită de Hotărârea nr. 882/ 
2005 a Casei Judeţene de Pensii Bacău, privind acordarea drepturilor prevăzute de 
Legea nr. 189/ 2000; 

- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău. 
 În baza dispoziţiilor art. 38 (2) lit. „f” şi ale art. 46 (2) din Legea nr. 215/ 2001 
a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
Art. 1 Se acordă la cerere, cu titlu gratuit, doamnei BOANŢĂ ANA, cu domiciliul în 
Bacău, Str. Vasile Alecsandri nr. 2, Sc. B, ap. 2, un loc de veci în „Cimitirul Sărata” 
din Bacău, beneficiară a Legii nr. 189/ 2000. 
 
Art. 2 Societatea Comercială „Luvis” SRL Bacău, care are concesionat cimitirul, va 
pune în posesie beneficiara prevăzută la art. 1, la prezentarea acesteia. 
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