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ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. 33 din 11.03.2010 

 
Privind aprobarea Regulamentului de administrare şi funcţionare a 

cimitirelor aparţinând Municipiului Roman şi a tarifelor pentru 
concesionări, servicii şi taxe funerare în cimitirul Eternitatea din 

Municipiului Roman 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 

 

Examinând expunerea de motive nr. 5066 din 05.03.2010 iniţiată şi 
întocmită de către d-nii consilieri locali Leonard Achiriloaie şi Aurelian Jora, 
precum şi raportul de specialitate nr. 5067 din 05.03.2010 întocmit de către  
Serviciul Juridic; 

Văzând avizul favorabil nr. 8 din 11.03.2010 al comisiei pentru 
administraţie publică locală, sport şi turism,  avizul favorabil nr. 33 din 
11.03.2010 al comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 5344 din 
11.03.2010 dat de secretarul Municipiului Roman; 

Având în vedere prevederile O.G. nr. 71/2002 cu privire la organizarea şi 
funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de 
interes local, aprobată şi modificată prin Legea nr. 3/2003;  

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. “c”, ’’d’’, al alin. 6, lit. ’’a’’, al art. 45, alin. 
1, precum şi al art. 115, alin. 1, lit. “b” din Legea nr. 215/2001R privind 
administraţia publică locală; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de administrare şi funcţionare a 
cimitirelor aparţinând Municipiului Roman, conform anexei nr. 1 ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art. 2. Se aprobă tarifele pentru concesionări, servicii şi taxe funerare în 
cimitirul Eternitatea din Municipiului Roman, conform anexei nr. 2 ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art. 3. Tarifele pentru concesionări, servicii şi taxe funerare, specificate 
în anexa nr. 2 intră în vigoare la data de 01.04.2010. 
 

Art. 4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri H.C.L. nr. 54 din 
03.05.2007 şi H.C.L. nr. 98 din 09.08.2007 se abrogă. 
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Art. 5. Primarul Municipiului Roman şi S.C. MUNICIPAL LOCATO 
SERV S.A. Roman vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 
 

          Art. 6. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului 
municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate. 

 
 

    
 
          Preşedinte de şedinţă                  Contrasemnează 
         Consilier,                            Secretar,    
  Ing. Gabriel-Cristian FARCAŞ                      Jurist Gheorghe CARNARIU 
 
 
 
 
 
 


