
HOTARAREA Nr.65 
privind modificarea tarifelor cuprinse în Anexa nr. 1, punctele 1 la 20, la HCL 
nr 30/2006 privind aprobarea tarifelor pentru  concesionarea locurilor de veci 

si  pentru serviciile efectuate in cimitirele apartinand  domeniului public al 
Municipiului Tulcea 

 
       Consiliul Local al municipiului Tulcea, intrunit în sedinta ordinara din 
data de 29 martie 2007; 
       Examinand proiectul de hotarare privind aprobarea tarifelor pentru 
serviciile efectuate in cimitirele apartinand domeniului public al Municipiului 
Tulcea, proiect din iniţiativa Primarului; 
       Luand în discutie adresa nr. 375/11.01.2007, transmisa de S.C. Progress 
Consulting S.A. Constanta, administratorul cimitirului, si raportul Directiei 
Întreţinere şi Administrare Patrimoniu, inregistrat sub nr.G  1479/20.03.2007; 
       Retinand avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea ; 
       Având în vedere prevederile: 

- Documentatiei privind delegarea gestiunii  serviciului public de 
administrare a cimitirului ortodox “Eternitatea” si “Eternitatea nou”; 

- Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea  
serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, 

- Hotararii Guvernului nr. 955 din 15 iunie 2004 pentru aprobarea  
reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului 
public şi privat de interes local, 

- HCL nr 30/2006 privind aprobarea tarifelor pentru  concesionarea 
locurilor de veci si  pentru serviciile efectuate in cimitirele apartinand  
domeniului public al Municipiului Tulcea, 

În baza prevederilor art.10, art.36, al.(2) lit. c) si al.(9), art.119 si art.120 
din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata; 

În temeiul art.45, al.(3), (5) si (6) si art.49, al. (1) şi (2) din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, 
 
                                                        HOTARASTE 
 
      ART.1 - (1)Se aproba  modificarea tarifelor cuprinse în Anexa nr. 1, punctele 
1 la 20, la HCL nr 30/2006 privind aprobarea tarifelor pentru  concesionarea 
locurilor de veci si  pentru serviciile efectuate in cimitirele apartinand  
domeniului public al Municipiului Tulcea , conform Anexei A, parte integranta 
din prezenta hotarare. 

(2)Tarifele pentru concesionarea locurilor de veci, aprobate prin HCL nr. 
30/28.02.2006, (punctul 21, din Anexa nr. 1 la HCL), raman nemodificate. 



       Art.2- Tarifele prevăzute în Anexei A, punctele 6 la 20, la prezenta 
Hotărâre vor fi indexate anual, cu indicele de inflatie comunicat de Institutul 
Naţional de Statistica. 
       Art.3- Cu data 01.04.2007, se revoca punctele punctele 1 la 20 din Anexa 
nr. 1, la  
la HCL nr 30/2006 privind aprobarea tarifelor pentru  concesionarea locurilor de 
veci si  pentru serviciile efectuate in cimitirele apartinand  domeniului public al 
Municipiului Tulcea.   
       Art.4- Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste 
Directia de Întreţinere şi Administrare Patrimoniu si S.C. Progress Consulting 
S.A. Constanta, administratorul cimitirului. 
       Art.5- Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei 
Hotarari autoritatilor interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale. 
 

Hotărârea a fost adoptata cu 13 voturi ale consilierilor. 
 

 
                                                                                               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                                                                                             CONSILIER, 
          CONTRASEMNEAZĂ                                        FRANDEŞ ALINA-CLAUDIA 
                  SECRETAR, 
           Jr. BRUDIU Maria    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL TULCEA                         

DIRECŢIA ÎNTREŢINERE ŞI                                    ANEXA  A                                      

ADMINISTRARE PATRIMONIU                  La HCL nr.65/29.03.2007               
       
 

TARIFE 
pentru serviciile care se efectueaza in cimitirele apartinand domeniului public al 

Municipiului Tulcea, ce se vor percepe incepand cu 01.04.2007 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea serviciului Tarif 
an 

2006 

Tarif 
an 

2007 
0 1 2 3 
1 Sapat groapa de veci simpla (2,2m x 1m x 2,2m)     80    131 
2 Sapat groapa de veci simpla pentru copii sub 15 ani     40     40 
3 Sapat groapa de veci pentru cripta fara bolta - un nivel 

(2,4m x 1,2m x 2,2m) 
   110    171 

4 Sapat groapa de veci pentru cripta fara bolta - doua 
nivele (2,5m x 1,2m x 3m) 

   135    188 

5 Inlaturarea surpluslui de pamant si transportarea in 
exterior 

     15      22 

6 Inhumarea in cripta existenta fara bolta      15     16  * 
7 Inhumarea in cripta existenta cu bolta, nivelul al doilea      35     37  * 
8 Inhumarea osemintelor in mormant existent      25     26  * 
9 Inhumarea osemintelor in mormant nou      40     42  * 

10 Deshumarea adultilor – groapa simpla    125    131 
* 

11 Deshumarea copiilor sub 15 ani – groapa simpla      60     63  
* 

12 Deshumare cripta capac beton fara bolta      55     58  
* 

13 Deshumare cripta capac beton cu bolta, nivelul al doilea      75     79  
* 

14 Transport mortuar in incinta cimitirului      10     10  
* 

15 Amenajarea mormantului prin evacuarea unui strat de 
pamant de 20 cm si inlocuirea cu pamant nou sau 
ingrasamant (2 m.p.) 

     40     42  
* 

16 Curatare si ingrijire mormant sau loc de veci (o curatire)       5       5  
* 

17 Acces auto (utilaj) in incinta cimitirului       5       5  
* 



18 Inchirierea capelei (24 ore)     15     16  
* 

19 Identificarea locului de veci, intocmirea actului de 
concesiune, eliberarea de duplicate  

      5       5  
* 

20 Salubrizarea si intretinerea cimitirului (anual)       10     10  
* 

NOTA: -Tarifele nu include TVA; 
               *Tarife indexate cu indicele cresterii preturilor de consum pe anul 2006, 
de  
               104,87%. 
 
 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
CONSILIER  

FRANDEŞ ALINA-CLAUDIA 
 


