
HOTARAREA NR.21 
 

pentru completarea <Regulamentului de organizare si functionare a serviciului 
public de administrare a cimitirului ortodox “Eternitatea” si “Eternitatea nou”, 
din Municipiul Tulcea>, strada Eternitatii, nr. 31 si strada Viticulturii, nr. 6A, 

judetul Tulcea, aprobat prin HCL nr. 115/24.04.2008  
 
 
 Consiliul Local al municipiului Tulcea, judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara 
din data  de 26 februarie 2009; 

Examinand proiectul de hotarare pentru completarea <Regulamentului de 
organizare si functionare a serviciului public de administrare a cimitirului ortodox 
“Eternitatea” si “Eternitatea nou”, din Municipiul Tulcea>, strada Eternitatii, nr. 31 si 
strada Viticulturii, nr. 6A, judetul Tulcea, aprobat prin HCL nr. 115/24.04.2008,  proiect 
din initiativa Primarului;   
 Luand in discutie raportul prezentat de Directia de Intretinere si Administrare 
Patrimoniu, inregistrat sub nr. G 1574/18.02.2009. 
 Avand in vedere prevederile: 

- Ordonanta Guvernului nr. 71/29.08.2002 privind organizarea si 
functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat 
de interes local; 

- Hotararea Guvernului nr. 955/ 15.06.2004 pentru aprobarea 
reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 
71/29.08.2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public si privat de interes local; 

- Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia; 
 In baza dispozitiilor  art.10, art.36, al. (2) lit. c), al.(5) lit. a) si  art. 125 al. 1) din 
Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu completarile 
ulterioare; 
 In temeiul art.45, al.(1), (3), (6) si art.49 din Legea nr.215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata, cu completarile ulterioare; 
 

HOTARASTE: 
 

Art.1-Se aproba completarea <Regulamentului de organizare si functionare a 
serviciului public de administrare a cimitirului ortodox “Eternitatea” si “Eternitatea 
nou”, din Municipiul Tulcea>, strada Eternitatii, nr. 31 si strada Viticulturii, nr. 6A, 
judetul Tulcea, aprobat prin HCL nr. 115/24.04.2008, (conform Anexei nr. 2 parte 
integranta din prezenta hotarare), prin introducerea art. 51 care va avea urmatorul 
continut: 

“Art. 51 Toti agentii economici care executa lucrari funerare in cimitir, au 
urmatoarele obligatii: 

a)    Sa adopte o relatie etica si profesionala corecta cu familia decedatului; 



b) Sa respecte dreptul beneficiarului de a-si alege tipul de lucrare dorit si 
constructorul lucrarii funerare; 

c) Sa informeze beneficiarul asupra termenului de executie si costul total al 
lucrarii; 

d) Sa informeze administratorul cimitirului asupra executiei lucrarii si sa 
solicite avizul/autorizatia de constructie; 

e) Sa achite integral tariful de executare a lucrarii funerare, la inceputul 
fiecarei lucrari; 

f) Personalul muncitor va purta echipament de lucru care va fi inscriptionat cu 
denumirea agentului economic; 

g) Programul de lucru se va conforma programului administrativ al 
cimitirului; 

h) Materialele de constructie aduse in cimitir vor fi puse in opera in aceeasi zi; 
i) Lucrarile se vor executa de asa maniera incat sa nu afecteze mormintele 

invecinate sau lucrarile alaturate; 
j) Pamantul excedentar rezultat va fi transportat si depozitat in locul stabilit de 

administratia cimitirului; 
k) Materialele de constructie care se prepara la fata locului (beton, mortar, 

mozaic) vor fi preparate in cuve metalice special amenajate. Se interzice prepararea 
acestora pe pamant sau pe aleile betonate . 

l) Autovehiculele cu masa maxima autorizata peste 3,5 tone nu au acces in 
cimitir. 

m) Autovehiculele care transporta materiale si muncitori in cimitir vor putea fi 
parcate in asa fel incat sa nu blocheze circulatia sau cortegiile funerare. 

n) La terminarea lucrarilor sa elibereze terenul de resturile de materiale, 
moloz, etc. 

o) La constatarea incalcarii sau nerespectarii repetate a prevederilor 
prezentului Regulament, administaratorul cimitirului poate interzice agentului economic 
executarea de alte lucrari in cimitir.” 

Art.2- Cu ducerea la indeplinire a  prezentei hotararii se imputerniceste Directia de 
Intretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea. 

Art.3- Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea Hotararii 
autoritatilor interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale. 

   
   Hotărârea a fost adoptata cu 20 voturi ale consilierilor. 
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