
             R O M Â N I A 

        JUDETUL ALBA 

    ORAŞUL OCNA MUREŞ 

       CONSILIUL LOCAL                          

 

HOTĂRÂREA NR.169 

privind modificarea și completarea art.1 din HCLOM nr 100 din 30.05.2013 privind 

aprobarea taxelor ce vor fi percepute în cadrul activității de administrare a cimitirului 

orășenesc Ocna Mureș 
 

 

 

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

data de 25.08.2016,  ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 729/17.08.2016 de către 

primarul oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 

 

           Având în vedere referatul şi raportul de specialitate nr. 13322/19.08.2016  ale Serviciului 

V.I.T.L, procesul-verbal de predare-primire a capelei mortuare, clădirea cimitir orășenesc, 

gospodărie anexă,  nr 13156 din 16.08.2016 coroborate cu avizele favorabile ale comisiilor de 

specialitate ale Consiliului local al orașului Ocna Mureș, HCLOM nr.72 din25.04.2013,   HCLOM 

nr 145 din 29.08.2013. HCLOM nr 100 din 30.05.2013, O.G.R nr 71/2002 privind organizarea și 

funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, H.G.R 

nr.  955 din  15.06.2004, O.U.G nr 54/2006, actualizată și H.G.R nr 168/2007, actualizată;  

 

          În temeiul art.36, alin.(5) lit b, art.45, art. 115 alin.(1) lit. b) și art.123 din Legea nr.215 din 

23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

        Art. 1:  Se aprobă modificarea și completarea art.1 al HCLOM nr 100 din 30.05.2013 ”privind 

aprobarea taxelor ce vor fi percepute în cadrul activității de administrare a cimitirului orășenesc 

Ocna Mureș”, care va avea următorul cuprins: 

 

       ”Art. 1: (1) Se aprobă taxele ce vor fi percepute în cadrul activității de administrare a 

cimitirului orășenesc Ocna Mureș după cum urmează: 

a) taxa de concesiune (redevența)  pentru locurile de veci concesionate pentru o perioadă de 

25 de ani, în cuantum de 250 lei/loc de veci; 

b) taxa de concesiune (redevența) pentru locurile de veci concesionate pentru o perioadă de 

7 ani, în cuantum de 100 lei/loc de veci; 

c) taxa de întreținere anuală a cimitirului, în cuantum de 20 lei/loc de veci/an; 

d) taxa de închiriere capelă, în cuantum de 100 lei/eveniment; 

e) garanția de bună execuție a lucrărilor de construcții și amenajări la locurile de veci, în 

cuantum de 500 lei/lucrare indiferent de tipul lucrării; 

f) taxa de autorizare a lucrărilor de construcții și amenajări la locurile de veci, în cuantum 

de 30 lei/lucrare pentru cripte și 15 lei/lucrare pentru alte tipuri de lucrări; 

g) taxa de igienizare loc de înhumare pentru activitatea de îndepărtare de pe morminte a 

coroanelor, jerbelor, florilor sau altor materiale de acest gen, în cuantum de 50 lei.  

 

      (2) Taxele stabilite conform alin. 1 se achită anticipat, cel mai tîrziu până la data încheierii 

contractului pentru cazurile prevăzute la lit.a), lit.b), respectiv la data aprobării cererii pentru 

cazurile prevăzute la lit. d), lit.e), lit.f) și lit.g). 
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      (3) Taxa de întreținere anuală a cimitirului, în cuantum de 20 lei/loc de veci/an stabilită conform 

lit.c) se achită, pentru anul în care se încheie contractul, odată cu taxa de concesiune (redevența) iar 

pentru contractele de concesiune aflate în derulare, cel mai târziu până în luna decembrie inclusiv a 

anului pentru care aceasta se datorează.  

 

     Art. 2: Se aprobă modelul contractului de concesiune a terenurilor cu destinația de loc de veci , 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   

    

     Art. 3: Regulamentul  de administrare și funcționare a cimitirului orășenesc Ocna Mureș aprobat 

prin  HCLOM nr 72/25.04.2013 se completează în mod corespunzător. 

 

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

oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 

 

          Se comunică la: 

       - Institutia Prefectului- judeţul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

       - Serviciul V.I.T.L; 

       - Compartimentul administrare cimitire; 

       - Se aduce la cunoștința publică ; 

                                                   

 

Ocna Mureş, 25.08.2016 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                    AVIZEAZĂ, 

VINȚELER ION                                                                                     SECRETAR ORAȘ 

                                                                                                                PANDOR NICUȘOR       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TOM/TOM; EXPL6; ANEXE:1 ;                            NOTĂ:  Consilieri în funcţie: 17;  Prezenţi: 16 ; Voturi “pentru”: 15. 
 

 


