ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORASUL VALENII DE MUNTE
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTARARE
pentru modificarea anexei la hotararea nr.71/29 noiembrie 2010 privind reactualizarea
tarifelor pentru servicii in cimitirul orasului si a prestatiilor si serviciilor funerare

-

Avand in vedere prevederile legale cuprinse in :
art.36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.c) si art.45 alin.(2) din Legea administratiei publice locale
nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
art.16 alin.(2) si art.20 alin.(1) lit.b) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale,
cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr.102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane si serviciile funerare;

Vazand expunerea de motive a primarului orasului Valenii de Munte, raportul intocmit de
catre Serviciul buget – finante, impozite si taxe locale si raportul comisiei pentru activitati
economico – financiare si agricultura ;
In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare ;
Consiliul Local al orasului Valenii de Munte adopta prezenta hotarare :
Art.1. Se aproba modificarea anexei la hotararea nr.71/29 noiembrie 2010 privind
reactualizarea tarifelor pentru servicii in cimitirul orasului si a prestatiilor si serviciilor funerare,
astfel :
- la pozitia 6, coloana 4 “Tarif lei/u.m.” va avea urmatorul cuprins: “15 lei”.
Art.2. Restul reglementarilor din hotararea nr.71/29 noiembrie 2010, raman neschimbate.
Art.3. Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza : viceprimarul, serviciul Transport si
intretinere strazi si Serviciul buget – finante, impozite si taxe locale.
Art.4. Hotararea se va afisa la sediul Primariei orasului Valenii de Munte si se va publica pe
site-ul institutiei.
Comunicarea catre cei interesati, publicarea si afisarea se vor face de catre Biroul
administratie publica locala.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Piscan Ion - Daniel

CONTRASEMNEAZA:
SECRETAR – Onoiu Elena – Adina

VALENII DE MUNTE, 20 decembrie 2018.
NR._______.

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORASUL VALENII DE MUNTE
PRIMAR

Nr…………………………….

Expunere de Motive
pentru modificarea anexei la hotărârea nr. 71/29.11.2010
privind reactualizarea tarifelor pentru servicii in cimitirul
oraşului si a prestaţiilor si serviciilor funerare
Având in vedere prevederile legale cuprinse in:
- art. 36 alin. (2), alin. (4) lit. C) si art. 45 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicata cu modificările si completările ulterioare;
- art. 16 alin.(2) si art.20 alin. (1) lit. B) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările si completările ulterioare;
- legea nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane si serviciile funerare;
Ținând cont că tarifele din cimitirul oraşului Valenii de Munte nu au fost actualizate din
anul 2010 propun spre aprobare modificarea anexei la HCL nr. 71/29.11.2010 astfel:
• La poziţia 6 “ Contribuţia pentru administrarea cimitirului” coloana 4 “Tarif
lei./u.m” va avea următorul cuprins 15 lei an/loc.
Restul reglementarilor din Hotărârea nr.71/29.11.2010 rămân neschimbate.
Rog Consiliul Local sa aprobe acest proiect de hotărâre.

PRIMAR
Florin Constantin

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORASUL VALENII DE MUNTE
PRIMAR

Nr…………………………….

Raport
pentru modificarea anexei la hotărârea nr. 71/29.11.2010
privind reactualizarea tarifelor pentru servicii in cimitirul
oraşului si a prestaţiilor si serviciilor funerare
Având in vedere prevederile legale cuprinse in:
- art. 36 alin. (2), alin. (4) lit. C) si art. 45 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicata cu modificările si completările ulterioare;
- art. 16 alin.(2) si art.20 alin. (1) lit. B) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările si completările ulterioare;
- legea nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane si serviciile funerare;
Ținând cont că tarifele din cimitirul oraşului Valenii de Munte nu au fost actualizate din
anul 2010 propun spre aprobare modificarea anexei la HCL nr. 71/29.11.2010 astfel:
• La poziţia 6 “ Contribuţia pentru administrarea cimitirului” coloana 4 “Tarif
lei./u.m” va avea următorul cuprins 15 lei an/loc.
Propun aprobarea acestui tarif motivat de faptul ca activitatea de întreţinere a cimitirului
si efectuarea serviciilor specifice ( săpat gropi pentru locuri de veci, înhumat, deshumat,
maturat , curățat rigole prin răzuire, colectare si transport deşeuri, evacuare deşeuri vegetale
si pământ si întreţinere spatii verzi) se realizează de către personalul din cimitir.
Restul reglementarilor din Hotărârea nr.71/29.11.2010 rămân neschimbate.
Șef Serviciu Buget Finanțe -ITL
Nițu Elena

