
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind modificarea si completarea Anexei la H.C.L. nr.l48/27 octombrie 2005

Avand in vedere:
- expunerea de motive nr.69.288/18 noiembrie 2016 a d-lui consilier Pitigoi

Ioan - Adrian, prin care propune modificarea si completarea Anexei la H.C.L.
nr.l48/27 octombrie 2005 referitoare la aprobarea tarifelor pentru concesionarea
locurilor de mhumare si pentru prestarea unor servicii m cimitirele aflate in
subordinea Consiliului local al Municipiului Campina, incepand cu data de
1 ianuarie 2006;

- raportul de specialitate promovat de Administratorul public al Municipiului
Campina;

- rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al
Municipiului Campina, respectiv:

- Comisia buget, finan{e, programe finantare europeana, administrarea
domeniului public si privat si agricultura;

- Comisia administra{ie publica locala, juridic, rela{ii cu publicul,
servicii si comert, munca si probleme sociale, spatiu locativ, s.a.m.d.;

- avizul secretarului Municipiului Campina;
Jinand cont de prevederile art.36, alin.(2), lit."d" si alin.(6), lit."a", punctul 19

$i art.ll5, alin.(l), lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administra{ia publica locala,
republicata;

In temeiul art.45, alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administra{ia publica
locala, republicata,

ConsiliuI local al Municipiului Campina adopta prezenta hotarare.
Art.l. - Aproba modificarea si completarea Anexei la H.C.L. nr.l48/

27 octombrie 2005 referitoare la aprobarea tarifelor pentru concesionarea locurilor de
inhumare $i pentru prestarea unor servicii in cimitirele aflate in subordinea
Consiliului local al Municipiului Campina, incepand cu data de 1 ianuarie 2006,
conform ANEXEI, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institu{iei Prefectului Judetului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Administratorului public;
- Directiei economice;
- Directiei juridice;
- S.C. Floricon Salub S.R.L. Campina;
- ServiciuluJLadmmistrarea domeniului public si privat.
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ANEXA
la H.C.L. nr. 162/23 noiembrie 2016

Pre$edintele $edir
Consili{

d-na Clinciu Moi

TABEL
cu tarifele pentru concesionarea locuriIor de inl

si pentru prestarea unor servicii in cimitirele afIate
ConsiliuIui locaI aI Municipiului Campina

Nr.
crt.

1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.

13.
14.

15.

16.
17.

Inhumarea decedatului in pamant la adancime normala (in cazul in care
comanda se face in ziua mmormantarii tarifiil se majoreaza cu 50%)

Aprobat
2016-

lei

50

Obs.

Inhumarea decedatului in cripta:
- nivel I
- nivel II
- nivel III
Inhumare decedat in cavou
Deshumare din pamant

25
30
35
40
40

Deshumare din cripta:
- nivel I
- nivel II
- nivel III
Deshumare din cavou
Deshumare oseminte din pamant
Deshumare oseminte din cripte
Inhumari oseminte in pamant (in cazul concomitent cu opera{iunea de
inhumare decedat se solicita si deshumarea de oseminte, tariful se
majoreaza cu suma de 10 lei)
Folosirea capelei din cimitir 24 ore

25
30
35
30
40
30

30

20
Concesionare loc de inhumare - lei pentru o perioada de 7 ani
- clasa I (30 lei x 7 ani)
- clasa II (25 lei x 7 ani)
- clasa III (20 lei x 7 ani)
Contribu{ia anuala pentru administra{ia cimitirelor pentru un loc -
lei/an
Atribuire loc de inhumare copii

210
175
140
15

15
Veghe la capela:
- 24 ore
- 12 ore
Amenajat mormant (sapat, greblat, indepartare pietre, smuls iarba,
cura{at) - lei/an/ o singura data pe an (la cerere)
Plantat flori (manopera) - la cerere
Tamaiat, aprins lumanari si candele timp de 40 zile de la inhumare
(manopera)*

40
20
25

20
40

*Pentru asigurarea acestui serviciu, solicitantul va achita contravaloarea a doi litri de ulei
comestibil si a 50 (cincizeci) de lumanari, la pre{ul zilei sau prin punerea produselor la dispozi{ia
personalului cimitirului, pe baza de proces - verbal de predare - primire.

Aceste tarife s-au calculat pentru un decedat, respectiv un loc concesionat (mormant).
Tarifele pentru concesionarea locurilor $i pentru serviciile prestate titularilor de concesiune

care sunt pensionari se reduc cu 50%.



ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
MUNICIPIUL CAMPINA

CONSILIER
Nr.69.288/18 noiembrie 2016

EXPUNERE DE MOTIVE

Subsemnatul Pitigoi Ioan-Adrian, consilier local al Municipiului Campina,
membru al Comisiei de specialitate amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie si
protectia mediului, in conformitate cu prevederile art.45, alin.(6) din Legea
nr.215/2001 a administra{iei publice locale, republicata, a art.44, alin.(2) $i art.50,
alin.(l) din Regulamentul de Organizare $i Func{ionare al Consiliului local al
Municipiului Campina, inaintam la Aparatul permanent al Consiliului local proiectul
de hotarare privind modiflcarea si completarea Anexei la H.C.L. nr.l48/
27 octombrie 2005 referitoare la aprobarea tarifelor pentru concesionarea
locurilor de inhumare si pentru prestarea unor servicii in cimitireIe aflate in
subordinea Consiliului locaI al Municipiului Campina, incepand cu data de
1 ianuarie 2006.

Promovarea proiectului de hotarare este necesara ca urmare a observatiilor
facute de reprezentantii Camerei de Conturi, cu ocazia controlului efectuat in ceea ce
priveste contractele de concesiune din Primaria Municipiului Campina.

Cu aceasta ocazie s-a facut o observatie pe interpretarea tarifelor stabilite
pentru concesionarea locurilor de inhumare, precum si referitor la amenajarea
mormintelor.

Astfel, acestia au recomandat clarificarea observatiilor, ca tariful pentru
concesionarea locurilor de inhumare sa se achite o singura data pentru intreaga
perioada de 7 ani, respectiv 210 lei la incheierea actului de concesiune sau 30 lei in
fiecare an, pe o perioada de 7 ani, iar in cazul lucrarilor de amenajare a mormintelor
sa se perceapa tariful pentru fiecare operatiune efectuata.

Cadrul legal aplicabil:
- prevederile art.36, alin.(2), lit."d" si alin.(6), lit."a", punctul 19, art.45,

alin.(l) si art.ll5, alin.(l), lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administra^ia
publica locala, republicata.
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