
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDETUL PRAHOVA

HOTARARE
privind modiflcarea si completarea art.l6 din

Anexa Ia H.C.L. nr.l33/31 august 2017

Avand in vedere expunerea de motive nr.69.325/16 octombrie 2017 a d-lui
ing.Tiseanu Horia Lauren$iu - Primarul Municipiului Campina si a d-lui ec.Pitigoi
Ioan - Adrian - Viceprimarul Municipiului Campina, prin care propun modificarea si
completarea art.l6 din Anexa la H.C.L. nr.l33/31 august 2017 referitoare la
aprobarea Regulamentului de organizare si func|ionare a cimitirelor proprietate
publica a Municipiului Campina;

Tinand seama de:
- raportul de specialitate nr.69.326/16 octombrie 2017, promovat de

Administratorul public al Municipiului Campina;
- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului

Campina, respectiv Comisia administra^ie publica locala, juridic, rela{ii cu publicul,
servicii $i comert^, munca si probleme sociale, s.a.m.d.;

- avizul Secretarului Municipiului Campina, inregistrat sub nr.69.327/
16 octombrie2017 ;

In conformitate cu prevederile:
- Anexei nr.l la H.G. nr.741/2016 referitoare la Normele tehnice si sanitare

privind serviciile funerare, inhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea sj
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;

- art.5, alin.(l), lit."g" si art.lO, din O.G.R. nr.71/2002 privind organizarea si
func{ionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public sj privat de
interes local, modificata $i completata;

- art.6 si art.l4 din Legea nr.l02/2014 privind cimitirele, crematoriile umane $i
serviciile funerare;

- art.36, alin.(2), lit."d" si alin.(6), lit."a", pct.l9 din Legea nr.215/2001 privind
administra^ia publica locala, republicata, modificata si completata;

In temeiul art.ll5, alin.(l), lit."b", coroborat cu art.45, alin.(l) din Legea
nr.215/2001 privind administra{ia publica locala, republicata, modificata si
completata,

ConsiliuI local al Municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.I. - Aproba modificarea si completarea art.l6 din Anexa la H.C.L.
nr.l33/31 august 2017 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare si
func{ionare a cimitirelor proprietate publica a Municipiului Campina, care va avea
urmatorul continut:

"Art.l6.(l) - Concesionarea locului de inhumare se face numai in
caz de deces, iar termenul concesiunii este de 7 ani. La expirarea termenului,
titularul dreptului de concesiune sau persoana indreptatita, conform prezentului
regulament, poate opta pentru incheierea unui nou contract de concesiune pentru
respectivul loc de inhumare, avand acelasj termen, printr-o cerere scrisa. in cazul in
care nu depune cererea la Administratia Cimitirelor va fi notificat(a) in acest sens.



Nedepunerea unei cereri scrise m acest scop, in termen de 30 de zile de la
notificare, atrage pierderea dreptului de reconcesionare.

(2) - Pentru o persoana decedata se atribuie numai un
singur loc de inhumare.

(3) - Prin exceptie de la aIin.(l), pentru Cimitirul
"Lumina" - (functional partial - zona A) se poate concesiona cate un loc
de inhumare/familie, din timpul vietii, pentru cei care fac dovada ca nu
detin un astfel de loc de inhumare Tn cimitirele de pe raza Municipiului
Campina si care au domiciliul ln aceasta Iocalitate.

(4) - Cererile depuse pentru Cimitirul "Lumina" -
(functional partial - zona A) vor fi analizate si solutionate de catre
Administratorul public al Municipiului Campina impreuna cu
administratoruI cimitirului, iar terenurilor vor fi distribuite tn ordinea
formularii cererii".

Art.II. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institu{iei Prefectului Jude{ului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Administratorului public;
- Direc{iei economice;
- Direc{iei investitii;
- Directiei juridice;
- Serviciului administrarea domeniului public $i privat;
- Serviciului urbanism $i amenajarea teritoriului;
- S.C. Floricon Salub S.R.L. Campina.
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ROMANIA
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Nr.69.325/16 octombrie 2017

EXPUNERE DE MOTIVE

Subsemnatii: ing.Tiseanu Horia Lauren{iu - Primarul Municipiului Campina si
ec.Pitigoi Ioan - Adrian - Viceprimarul Municipiului Campina, in conformitate cu
prevederile art.45, alin.(6) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale,
republicata, a art.44, alin.(2) si art.50, alin.(l) din Regulamentul de Organizare si
Func{ionare al Consiliului local al Municipiului Campina, inaintam la Aparatul
permanent al Consiliului local proiectul de hotarare privind modif!carea si
completarea art.l6 din Anexa la H.C.L. nr.l33/31 august 2017 referitoare la
aprobarea Regulamentului de organizare sj func{ionare a cimitirelor proprietate
publica a Municipiului Campina.

Promovarea proiectului de hotarare este necesara ca urmare a faptului ca la
Primaria Municipiului Campina a fost inregistrat un numar important de solicitari
privind concesionarea locurilor de veci de la persoanele care nu detin un astfel de loc.

Prin darea in foloskrta partiala a Cimitirului "Lumina" din Cartierul Slobozia, o
parte din aceste solicitari, pot fi solutionate favorabil, in sensul atribuirii inca din
timpul vietii a cate unui loc de inhumare/ familie pentru persoanele care fac dovada
ca nu detin un astfel de loc pe raza Municipiului Campina.

Cererile vor fi analizate, in ordinea depunerii acestora, de catre
Administratorul public al Municipiului Campina impreuna cu administratorul
cimitirului.

Cadrul legal aplicabil:
- prevederile Anexei nr.l la H.G. nr.741/2016 referitoare la Normele 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 $i
nivelul fondului de garantare;

- prevederile art.5, alin.(l), lit."g" $i art.lO, din O.G.R. nr.71/2002 privind
organizarea $i functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public $i
privat de interes local, modificata $i completata;

- prevederile art.6 si art.l4 din Legea nr.l02/2014 privind cimitirele,
crematoriile umane $i serviciile funerare;

- prevederile art.36, alin.(2), lit."d" si alin.(6), lit."a", pct.l9, art.ll5, alin.(l),
lit."b", coroborat cu art.45, alin.(l) si din Legea nr.215/2001 privind administratia
publica locala, republicata, modificata si completata.
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