
ROMÂNIA 
JUDETUL BACAU 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU 
 

 
 HOTARÂRE 

 
privind acordarea la cerere, cu titlu gratuit, a unui loc de veci în „Cimitirul 

Sarata” Bacau, doamnei Butnariu Emilia din Bacau, beneficiara a prevederilor 
Decretului-Lege nr. 118/ 1990, actualizat, privind acordarea unor drepturi 

persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere 
de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in 

prizonieri 
 

 
 
Consiliul Local al Municipiului Bacau 
  Având în vedere: 
        -  Prevederile art.4 alin. 1, art. 6 alin.2  lit. „g” si alin.3  din Decretul-Lege nr. 
118 /1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive 
politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor 
deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, actualizata; 

- Cererea doamnei Butnariu Emilia cu domiciliul în Bacau str. Orizontului nr. 4 
sc. B, et.II  si înregistrata la Primaria Bacau sub nr. 19269/ 17.05.2006; 

- Decizia nr. 866/ 10.04.2006, a Directiei Muncii Solidaritatii si Familiei Bacau, 
privind acordarea drepturilor prevazute de Legea nr. 118/ 1990, doamnei Butnariu 
Emilia; 

- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau. 
 În baza dispozitiilor art. 38 (3) si ale art. 46 (1) din Legea nr. 215/ 2001 a 
administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

HOTARASTE 
 
Art. 1    Se acorda la cerere, cu titlu gratuit, doamnei Butnariu Emilia cu domiciliul 
în Bacau str. Orizontului nr. 4 sc. B, et.II, apart. 10, judetul Bacau, un loc de veci în 
„Cimitirul Sarata” din Bacau,ca beneficiara a Decretului-Lege nr. 118/ 1990, 
deoarece în perioada 30.04.1944– 01.12.1946, sotul acesteia, actualmente decedat, a 
fost prizonier de razboi în U.R.S.S. 
Art. 2 Societatea Comerciala „Luvis” SRL Bacau, care are concesionat „Cimitirul 
Sarata”, va pune în posesie beneficiara de la art. 1, la prezentarea acesteia. 
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