
 

 

 

 

 

HOTARAREA Nr._20 
privind aprobarea tarifelor pentru executarea lucrarilor funerare, de catre agentii 

economici autorizati, in cimitirul “Eternitatea” si “Eternitatea Nou” din Municipiul 
Tulcea 

       Consiliul Local al municipiului Tulcea, intrunit în sedinta ordinara din data de  26 
februarie 2009; 

Examinand proiectul de hotarare privind aprobarea tarifelor pentru executarea lucrarilor 
funerare, de catre agentii economici autorizati, in cimitirul “Eternitatea” si “Eternitatea Nou” 
din Municipiul Tulcea, proiect din iniţiativa Primarului;  
       Luand în discutie raportul Directiei Întreţinere şi Administrare Patrimoniu, inregistrat 
sub nr. G 1577/18.02.2009; 
       Retinand avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea ; 
       Având în vedere prevederile: 

- 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, 

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

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, cu modificarile ulterioare, 
 

                                                        HOTARASTE 
Art.1-Se aproba urmatoarele tarife pentru executarea lucrarilor funerare, de catre 

agentii economici autorizati, in cimitirul “Eternitatea” si “Eternitatea Nou” din 
Municipiul Tulcea:   
 a) tarife pentru lucrari simple - 55 lei; 
 b) tarife pentru lucrari complexe - 65 lei. 

 (2) Sunt considerate “lucrari simple”, lucrarile prevazute la art. 41, lit. a) din 
Regulamentul de organizare si functionare a serviciului public de administrare a 
cimitirului ortodox “Eternitatea” si “Eternitatea nou”, din Municipiul Tulcea. 

(3) Sunt considerate “lucrari complexe”, lucrarile prevazute la art. 41, lit. b) si lit. 
c) din Regulamentul de organizare si functionare a serviciului public de administrare a 
cimitirului ortodox “Eternitatea” si “Eternitatea nou”, din Municipiul Tulcea. 



Art.2-Tarifele prevăzute la art. 1 din prezenta Hotărâre vor fi indexate anual, cu 
indicele de inflatie comunicat de Institutul Naţional de Statistica. 

Art.3- Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Directia de 
Întreţinere şi Administrare Patrimoniu. 

Art.4- Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotarari 
autoritatilor interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale.  

Hotărârea a fost adoptata cu 14 voturi ale consilierilor. 
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