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            R O M Â N I A 

          JUDEŢUL ALBA 

    ORAŞUL OCNA MURES 

      CONSILIUL LOCAL   
 

 

HOTĂRÂREA NR 72   

privind aprobarea  Regulamentului de administrare şi funcţionare   

a cimitirului orăşenesc Ocna Mureş  

 

          CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de 

25.04.2013, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.366/17.04.2013, de către primarul 

oraşului Ocna Mureş. 

       Având în vedere referatul nr. 6671/22.04.2013 al Serviciului pentru administrarea domeniului 

public şi privat al oraşului Ocna Mureş, raportul de specilaitate al Serviciului pentru urbanism, 

ethnic,l investiţii, disciplina în construcţii, spaţiu locativ şi avizele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului local al oraşului Ocna Mureş, coroborate cu prevederile Ordinul Ministerului Sănătăţii 

nr.261/1982 pentru aprobarea Regulamentului tip privind administrarea cimitirelor şi crematoriilor 

localităţilor,  O.G. nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare 

a domeniului public şi privat de interes local, actualizată, H.G. nr.955/2004 pentru aprobarea 

reglementărilor-cadru de aplicare a O.G. nr.71/2002 şi art.4 din Legea nr.489/2006, actualizată,  

        În temeiul art. 36, alin. (6) lit.a) pct. 19, art. 45 şi art. 115 alin.(1) lit.b) din Legea 

nr.215/23.04.2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile 

ulterioare,  

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

       Art. 1: Se aprobă Regulamentul de administrare şi funcţionare a cimitirului orăşenesc Ocna 

Mureş, conform anexei – parte integrantă a prezentei hotărâri. 
 

       Art. 2: Până la concesionarea serviciului public de administrare a cimitirelor din oraşul Ocna 

Mureş, în condiţiile legii, activitatea de administrare a Cimitirului orăşenesc Ocna Mureş va fi 

exercitată de către Consiliul local al oraşului Ocna Mureş, prin intermediul Compartimentului 

administrare cimitire din cadrul Serviciului de administrare a domeniului public şi privat al oraşului 

Ocna Mureş, în baza Regulamentului aprobat conform articolului precedent. 
 

       Art. 3: Împotriva prezentei hotărâri persoanele interesate pot depune plângere la Tribunalul 

Alba, în termenul şi condiţiile stabilite prin Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare. 
 

      Art. 4:  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul 

oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu Vinţeler.        
 

          Se comunică la: 

       - Institutia Prefectului - judeţul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

       - Serviciul pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina in constructii, spatiu locativ; 

       - Serviciul pentru administrarea domeniului public şi privat al oraşului Ocna Mureş; 

       - Serviciul venituri ale bugetului local, taxe şi impozite locale; 
 

Ocna Mureş, 25.04.2013 

PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        CONTRASEMNEAZĂ, 

ING. STANESCU VASILE                                                                SECRETAR ORAŞ 

                                                                                      JR. FLORINEL  NICOARĂ 
 

 

 

 

PSN/PSN; EXPL.3; ANEXE.1;     NOTĂ:      Consilieri în funcţie: 17;  Prezenţi: 17;  Voturi “pentru”:17;  


