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HOTĂRÂRE 

privind acordarea unui loc de veci cu titlu gratuit doamnei Tiron D’Argentta, in calitate de 

moştenitor al def. Dumitrescu Emanoil 

 

 

 Consiliul Local al oraşului Techirghiol,  întrunit in sedinta ordinara din 24.08.2020, 

 Luând în dezbatere proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare prezentate de d-l primar 

– Soceanu Iulian, avizul Comisiilor de specialitate nr.1, 2 si 3, 

 Având în vedere: 

− Cererea nr. 3248/11.08.2020 a d-nei Tiron  D`Argentta,  

− Certificat seria LRM-D nr.00255/2008 emis de Comisia Parlamentara a revoluţionarilor 

din Decembrie 1989, 

− H.C.L. nr. 48/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

Cimitirului ortodox Techirghiol, completat prin H.C.L. nr. 281/2018, 

− Raportul de specialitate nr. 13804/18.08.2020 al Direcţiei de gospodărie comunală, 

 Văzând prevederile art.  129, alin. 1, alin. 2, lit. c din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, 

În temeiul prevederilor art. 139, alin. 3 din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 

 Art.1 – Se aprobă atribuirea unui loc de veci cu titlu gratuit în Cimitirul Ortodox din oraşul 

Techirghiol, respectiv locul de veci situat pe rândul 38, lot.1490 bis, suprafata de 3.50 mp 

(2.80x1.25), doamnei Tiron D’Argentta, identificata cu CI seria KZ, nr. 616457, CNP: 

2701012135591, in calitate de moştenitor al def. Dumitrescu Emanoil.  

 

 Art.2 – Secretarul general al oraşului va face publică prezenta hotărâre prin afişaj, o va 

comunica persoanelor şi instituţiilor interesate, iar primarul o va duce la îndeplinire. 

 

Hotărârea a fost adoptată cu un număr  de 13 voturi pentru, - voturi împotrivă, - abţineri 

din totalul de 15 consilieri în funcție.  

 

Techirghiol, astăzi – 24.08.2020. 

Nr. 132. 
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