
ROMANIA  

JUDETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII DE MUNTE 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

HOTARARE 
pentru modificarea H.C.L. nr.71/29.11.2010 privind  reactualizarea tarifelor pentru servicii in 

cimitirul orasului si a prestatiilor si serviciilor funerare 
 
 
 

 Avand in vedere prevederile legale cuprinse in : 
- Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare ; 

- Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

- Legea nr.102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane si serviciilor funerare; 

- H.G.nr.741/2016 pentru aprobarea normelor tehnice si sanitare privind serviciile funerare, 

inhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea si reinhumarea cadavrelor umane, 

cimitirele, crematoriile umane, precum si criteriile profesionale pe care trebuie sa le 

indeplineasca prestatorii de servicii funerare si nivelul fondului de garantare; 

 

Vazand expunerea de motive a primarului orasului Valenii de Munte si raportul intocmit de 

catre sef birou impozite si taxe locale al orasului Valenii de Munte 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.I. Se aproba modificarea anexei la H.C.L.nr.71/29.11.2010 privind  reactualizarea 

tarifelor pentru servicii in cimitirul orasului si a prestatiilor si serviciilor funerare, in sensul ca se 

abroga pct.5 privind tariful pentru folosirea capelei cimitirului. 

  
 Art.II. Restul reglementarilor raman neschimbate. 

 
Art.III. Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza : viceprimarul, Serviciul transport si 

intretinere strazi si Serviciul buget – finante, impozite si taxe locale. 

 

Art.IV. Hotararea se va afisa la sediul Primariei orasului Valenii de Munte si se va publica 

pe site-ul institutiei. 

 Comunicarea, afisarea si publicarea se vor face de catre Biroul administratie publica locala. 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
FÂCIU IOANA 

 
 
           CONTRASEMNEAZA, 
          SECRETAR– Onoiu Elena - Adina 

 VALENII DE MUNTE, 25 noiembrie 2016 
NR. 97 



ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII DE MUNTE 

PRIMARIA 

NR._______/__________ 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotarare pentru modificarea hotararii nr.71/29.11.2010 privind 
reactualizarea tarifelor pentru servicii in cimitrul orasului si a prestatiilor si 

serviciilor funerare 
 

Avand in vedere prevederile legale cuprinse in: 

-Legea administratiei publice locale nr.215/2001,republicata,cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

-Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale,cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

-Legea nr.379/2003 privind regimul mormintelor si operelor comemorative de 

razboi,cu modificarile si completarile ulterioare; 

-Legea nr.102/2014 privind cimitirele,crematoriile umane si serviciile funerare; 

-HG nr.741/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice si sanitare privind serviciile 

funerare,inhumarea,incinerarea ,transportul,deshumarea si reinhumarea cadavrelor 

umane,cimitirele ,crematoriile umane,precum si criteriile profesionale pe care trebuie sa le 

indeplineasca prestatorii de servicii funerare si fondul de garantare, 

  si analizand tarifele practicate in prezent pentru serviciile in cimitirul  

orasului ,a prestatiilor si serviciilor funerare,tarife stabilite prin H.C.L.nr.71/29.11.2010 am 

constatat ca este necesara eliminarea tarifului prevazut la nr.crt.5 in anexa la aceasta 
hotarare si care este in suma de 36 lei/24 de ore instituit pentru folosirea capelei 
cimitirului. 
 Ne intemeiem propunerea de eliminare a tarifului pentru folosirea capelei cimitirului 

pe urmatoarele considerente: 

 -capela cimitirului este folosita doar ca loc de priveghi, 

 -cheltuielile pentru intretinerea capelei sunt mici si se pot suporta din sumele 

incasate ca si contributii pentru administrarea cimitirului, 

 -cheltuielile efectuate cu ocazia inhumarii unui membru decedat al unei familii sunt 

cheltuieli neprevazute si pentru multe dintre familiile din orasul Valenii de Munte 

eliminarea acestui tarif va constitui un sprijin financiar si umanitar  in vederea depasirii unui 

moment greu din viata familiei.   

  Tinand cont de cele prezentate mai sus supun spre aprobare Consiliului Local 

prezentul proiect de hotarare. 

 

    PRIMAR, 

   FLORIN  CONSTANTIN 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

 la proiectul de hotarare pentru modificarea hotararii nr.71/29.11.2010 privind  

 reactualizarea tarifelor pentru servicii in cimitrul orasului si a prestatiilor si 

     serviciilor funerare 

 

Avand in vedere prevederile legale cuprinse in: 

-Legea administratiei publice locale nr.215/2001,republicata,cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

-Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale,cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

-Legea nr.379/2003 privind regimul mormintelor si operelor comemorative de 

razboi,cu modificarile si completarile ulterioare; 

-Legea nr.102/2014 privind cimitirele,crematoriile umane si serviciile funerare; 

-HG nr.741/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice si sanitare privind serviciile 

funerare,inhumarea,incinerarea ,transportul,deshumarea si reinhumarea cadavrelor 

umane,cimitirele ,crematoriile umane,precum si criteriile profesionale pe care trebuie sa le 

indeplineasca prestatorii de servicii funerare si fondul de garantare, 

  si analizand tarifele practicate in prezent pentru serviciile in cimitirul  

orasului ,a prestatiilor si serviciilor funerare,tarife stabilite prin H.C.L.nr.71/29.11.2010 am 

constatat ca este necesara eliminarea tarifului prevazut la nr.crt.5 in anexa la aceasta 
hotarare si care este in suma de 36 lei/24 de ore instituit pentru folosirea capelei 
cimitirului. 
 Ne intemeiem propunerea de eliminare a tarifului pentru folosirea capelei cimitirului 

pe urmatoarele considerente: 

 -capela cimitirului este folosita doar ca loc de priveghi, 

 -cheltuielile pentru intretinerea capelei sunt mici si se pot suporta din sumele 

incasate ca si contributii pentru administrarea cimitirului, 

 -cheltuielile efectuate cu ocazia inhumarii unui membru decedat al unei familii sunt 

cheltuieli neprevazute si pentru multe dintre familiile din orasul Valenii de Munte 

eliminarea acestui tarif va constitui un sprijin financiar si umanitar  in vederea depasirii unui 

moment greu din viata familiei. 

 
 
 
 
 

 



 
  In acest sens reglementeaza si HG nr.741/2016 care arata ca serviciile funerare se 

indreapta catre defunct si familia acestuia din respectul pe care societatea il manifesta fata 

de demnitatea umana si din solidaritate fata de membrii sai. 

  Tinand cont de cele prezentate mai sus,in temeiul art.45 din Legea 

nr.215/2001 privind administratia publica locala ,republicata, propunem Consiliului Local 

adoptarea proiectului de hotarare pentru modificarea hotararii  nr.71/29.11.2010 privind 

reactualizarea tarifelor pentru servicii in cimitirul orasului orasului si a prestatiilor si 

serviciilor funerare. 

 

                                               

          INTOCMIT 

     SEF BIROU IMP.-TAXE 

       IORDACHE ELENA 

 

 

 

      

 

 

 

 

    

        

 


