
HOTARAREA NR.115 
 

privind aprobarea “Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului 
public de administrare a cimitirului ortodox “Eternitatea “ şi “Eternitatea  
nou”, din municipiul Tulcea”, strada Eternităţii nr. 31 şi strada Viticulturii 

nr. 6A, judeţul Tulcea     
 

Consiliul Local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, intrunit în sedinta 
ordinara din data de 24 aprilie 2008; 
       Examinand proiectul de hotarare privind aprobarea “Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a serviciului public de administrare a cimitirului ortodox 
“Eternitatea “ şi “Eternitatea  nou”, din municipiul Tulcea”, strada Eternităţii nr. 31 
şi strada Viticulturii nr. 6A, judeţul Tulcea    , proiect din iniţiativa Primarului;   
        Luand în discuţie raportul prezentat de Direcţia Întreţinere şi Administrare 
Patrimoniu înregistrat sub nr. G 1119/14.04.2008; 

Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
Având în vedre prevederile: 

- Ordonanţei Guvernului nr. 71/29.08.2002 privind organizarea şi funcţionarea 
serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local; 

- Hotărârii guvernului nr. 955/15.06.2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru 
de aplicare a ordonanţei Guvernului nr. 71/29.08.2002 privind organizarea şi 
funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de 
interes local; 

- Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia. 
În baza dispozitiilor art.10, art.36, al.(2) lit.c), al. (5) lit. b) art.123 al. 1, al. 3, 

al. 4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu 
completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 275/31.08.2005 
pentru aprobarea Regulamentului privind vânzarea terenurilor proprietate privată a 
municipiului Tulcea; 

În temeiul art.45, al.(1), (3) şi (6) si art.49 din Legea nr. 215/2001 republicata 
privind administraţia publică locală, 

 

HOTARASTE: 
 

Art.1 - Se revocă HCL nr. 251/31.08.2006 privind concesionarea prin 
licitaţie publică deschisă a delegării gestiunii serviciului public de administrare a 
cimitirului ortodox “Eternitatea “ şi “Eternitatea  nou”, din municipiul Tulcea”, 
strada Eternităţii nr. 31 şi strada Viticulturii nr. 6A, judeţul Tulcea  . 

Art. 2 Se aprobă preluarea activităţii de administrare a cimitirului ortodox 
“Eternitatea “ şi “Eternitatea  nou” de către Direcţia Întreţinere şi Administrare 



Patrimoniu Tulcea, începând cu data rezilierii contractului cu SC PROGRESS 
CONSULTING SA Constanţa- 01.03.2008.  

 
Art. 3 Se aprobă “Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului 

public de administrare a cimitirului ortodox “Eternitatea “ şi “Eternitatea  nou”, din 
municipiul Tulcea”, strada Eternităţii nr. 31 şi strada Viticulturii nr. 6A, judeţul 
Tulcea, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4 În anul 2008 se vor utiliza în continuare tarifele pentru concesionarea 
locuirlor de veci, cuprinse în HCL nr. 30/2006 şi pentru serviciile efectuate în 
cimitirele apartinând domeniului public al municipiului Tulcea, cuprinse în anexa 
nr. A, la HCL NR. 65/29.03.2007. 

Art. 5 Se revocă orice alte reglementări pivind administrarea cimitirului 
ortodox  “Eternitatea “ şi “Eternitatea  nou”, din municipiul Tulcea, contrare 
prezentei hotărâri. 

Art.6 -Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste 
Directia Întreţinere şi Administrare Patrimoniu Tulcea.  

Art.7 -Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei 
Hotarari autoritatilor interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale. 

 
 
Hotărârea a fost adoptata cu 19 voturi ale consilierilor. 
 
 
 

CONTRASEMNEAZA,                          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                      
          SECRETAR,                           CONSILIER, 
     Jr. Brudiu Maria                                                    Şacu Stere 

 


