
ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Priveste: modificarea și completarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 236/29.10.2009 privind aprobarea 
Regulamentului de Organizare și Funcționare a cimitirelor din Municipiul Alexandria.

Consiliul Local al Municipiului Alexandria, județul Teleorman, întrunit în ședință ordinară, având în vedere:
∑ Referatul de aprobare nr. 7342/19.03.2021 a Primarului Municipiului Alexandria;
∑ Raportul comun de specialitate 7343/43/19.03.2021 al Direcției Economice și Direcției Patrimoniu;
∑ Avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului 

Alexandria;
∑ Procesul verbal nr. 1678/02.02.2021 privind dezbaterea publică a proiectului de hotărâre;
∑ Adresa nr. 5281/29.12.2020 a SC Piețe și Târguri Alexandria SRL;
∑ Prevederile HCL nr. 163/30 iulie 2010 privind asocierea Municipiului Alexandria cu SC Transloc Prest 

SA pentru constituirea societății comerciale cu răspundere limitată Piețe și Târguri Alexandria;
∑ Prevederile HCL nr. 65/31 martie 2011 privind stabilirea modalității de atribuire a contractului de 

delegare a gestiuniii și atribuirea contractului de delegare a gestiunii pentru serviciul de administrare a 
domeniului public și privat al Municipiului Alexandria, modificată și completată;

∑ Prevederile HCL nr. 236/29.10.2009 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și funcționare a 
cimitirelor din Municipiul Alexandria;

∑ Prevederile art. 35 din Legea nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile și serviciile funerare;
∑ Prevederile OUG nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a 

domeniului public şi privat de interes local;
∑ Prevederile HG nr. 955/2004 pentru aprobarea Reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei 

Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a 
domeniului public şi privat de interes local;

∑ Prevederile art. 59 si art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

∑ Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a, alin. (3) lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ al Romaniei.

În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (1) si alin. (5) și ale art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ al României

HOTĂRAȘTE:

Art.1. Începând cu 01.01.2022 se modifică și se completează Anexa la HCL nr. 236/29.10.2009 și va avea 
următorul cuprins:

LISTA
cu taxele care se vor practica în cimitirele din Municipiul Alexandria:

1.Cimitirul "Sf. Alexandru"
a)Taxa de folosință a unui loc de înhumare pentru 7 ani

Zona Valoare lei
Zona I 300
Zona II 125

b)Taxa de folosință a unui loc de înhumare pentru 15 ani
Zona Valoare lei
Zona I 450
Zona II 250

c)Taxa de folosință a unui loc de înhumare pentru 25 ani
Zona Valoare lei
Zona I 750
Zona II 400



2.Cimitirul "Sf. Adormire"
Taxa de folosință a unui loc de înhumare

Perioada de concesiune Valoare lei
7 ani 125

15 ani 250
25 ani 400

3.Cimitirul "Sf. Vineri"
Taxa de folosință a unui loc de înhumare

Perioada de concesiune Valoare lei
7 ani 125

15 ani 250
25 ani 400
4.Taxa anuală întreținere cimitir/loc de înhumare

Valoare lei 30
5.Taxa închiriere capela/zi

Valoare lei 100
6.Taxa înhumare/deshumare

Loc de înhumare Valoare lei
Taxa înhumare în criptă 150

Taxa înhumare în groapă pământ 350
Taxa deshumare din criptă 150

Taxa deshumare din groapă pământ 350

7.Valorificarea însemnelor funerare, a construcțiilor și a împrejmuirilor locurilor de înhumare rămase dupa 
pierderea dreptului de folosință se va face prin licitație publică conform reglementarilor legale in vigoare.
8. Taxa de 15 % din valoarea devizului de lucrări practicat de administratorul cimitirelor pentru lucrări 
executate de terți.
9.Cotele de cheltuieli indirecte și profit pentru lucrările executate în regie proprie sunt :
-profit 6 %; -cheltuieli indirecte 17 %.
10. Pentru lucrările funerare pe care SC Piețe și Târguri Alexandria SRL le execută în incinta cimitirelor 
administrate, se percep următoarele prețuri:
a). Criptă cu un loc-2.786,06 lei;
b). Criptă cu două locuri-4.043,28 lei;
c). Împrejmuire loc de veci pentru o persoană-1.783,70 lei;
d). Împrejmuire loc de veci pentru două persoane-2.207,66 lei;
e). Loc de veci simplu (groapă, un loc)-371,72 lei;
f). Structură placare cu marmurăloc de veci-9.061,52 lei (turnare bordură-341,84 lei, structură-2.448,05 lei, 
finisaj cu marmură-6.271,62 lei).
Art.2. Începând cu data prezentei orice prevedere contrară își încetează aplicabilitatea.
Art.3. Celelalte prevederi ale HCL nr. 236/29.10.2009 rămân nemodificate.
Art.4. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria prezenta hotărâre va fi transmisă Instituției 
Prefectului Județului Teleorman pentru verificarea legalitătii, Primarului Municipiului Alexandria, societății
Piețe și Târguri Alexandria SRL, Direcției Economice și Direcției Patrimoniu din cadrul Primăriei 
Municipiului Alexandria, pentru cunoaștere și punere în aplicare.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ
Consilier,

SILVIA COBÂRLIE                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
Secretar general,

ALEXANDRU RĂZVAN CECIU

Alexandria,                                                                                                           
Nr. 62 / 29 martie 2021



JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
Nr. 7342/19.03.2021

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 236/29.10.2009 privind 
aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a cimitirelor din Municipiul 
Alexandria

Prin asocierea cu SC Transloc Prest SA, Municipiul Alexandria prin consiliul local a înființat 
în anul 2010 societatea comerciale cu răspundere limitată Piețe și Târguri Alexandria, delegându-i 
activități de administrare a domeniului public și privat în servicii de interes pentru comunitate.

S.C. PIEȚE ȘI TÂRGURI ALEXANDRIA S.R.L. prestează o activitate de interes public 
local în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică de 
administrare a domeniului public și privat al Municipiului Alexandria nr. 10003/23.05.2011 aprobat 
prin HCL nr.65/31.03.2011, cu modificările și completările ulterioare.

Conform prevederilor art. 4.4 lit.c) din contract, delegatul poate propune autorității publice 
locale ajustarea periodică a prețurilor și tarifelor în funcție de inflație și de influențele intervenite în 
costurile de operare. În acest sens, în calitate de administrator al cimitirelor din Municipiul 
Alexandria, prin adresa nr.5281/29.12.2020, S.C. PIEȚE ȘI TÂRGURI ALEXANDRIA S.R.L. 
solicită majorarea taxei anuale de întreținere de la 20 lei/loc de înhumare la 30 lei/loc de înhumare, 
taxă prevăzută în Anexa 2 la HCL nr. 236/29.10.2009, astfel cum a fost modificată prin HCL nr. 
28/30.01.2013.

Analizând solicitarea mentionată am constatat că aceasta este legală, necesară și oportună fiind 
facută în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:
∑ Prevederile HCL nr. 163/30 iulie 2010 privind constituirea societății comerciale cu răspundere 

limitată Piețe și Târguri Alexandria;
∑ Prevederile HCL nr. 65/31 martie 2011 privind stabilirea modalității de atribuire a contractului 

de delegare a gestiuniii și atribuirea contractului de delegare a gestiunii pentru serviciul de 
administrare a domeniului public și privat al Municipiului Alexandria, modificată și completată;

∑ Prevederile HCL nr. 236/29.10.2009 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și 
funcționare a cimitirelor din Municipiul Alexandria;

∑ Prevederile art. 35 din Legea nr. 102/2014 privind cimiterele, crematoriile și serviciile funerare;
∑ Prevederile OUG nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public şi privat de interes local;
∑ Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a, alin. (3) lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ al României.
Propunerea de mai sus fiind legală, necesară și oportună, în conformitate cu prevederile art. 136 

alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României, propun inițierea unui proiect 
de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 236/29.10.2009 privind aprobarea 
Regulamentului de Organizare și Funcționare a cimitirelor din Municipiul Alexandria.

Direcția Economică și Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Alexandria vor 
intocmi Raportul de specialitate care, împreună cu întreaga documentație, va fi prezentat Consiliului 
Local al Municipiului Alexandria pentru dezbatere si aprobare.

PRIMAR,

Victor DRĂGUȘIN



JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
Direcția Economică
Direcția Patrimoniu
Nr. 7343/19.03.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificarii Anexei nr. 2 HCL nr. 236/29.10.2009 
privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a cimitirelor din Municipiul 

Alexandria

Prin Referatul de aprobare nr. 7343/19.03.2021, Primarul Municipiului Alexandria supune 
dezbaterii și aprobării consiliului un proiect de hotărâre cu privire la aprobareamodificării Anexei nr. 
2 HCL nr. 236/29.10.2009 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a 
cimitirelor din Municipiul Alexandria care cuprinde taxele practicate în cimitirele din Municipiul 
Alexandria.

Propunerea privind inițerea unui proiect de hotărâre cu privire la modificarea Anexei nr. 2 
HCL nr. 236/29.10.2009 este oportună și legală, drept pentru care se va iniția proiectul de hotărâre 
propus care, împreună cu întreaga documentație, va fi depus spre dezbatere și aprobare Consiliului 
Local al Municipiul Alexandria.

1. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA
Proiectul de hotărâre supus dezbaterii are ca scop aprobarea majorării taxei anuale de 

întreținere a cimitirelor de la 20 lei/loc de înhumare la 30 lei/loc de înhumare, celelalte taxe 
rămânând neschimbate, conform solicitarii transmise de SC Piețe si Târguri Alexandria SRL prin 
adresa nr. 5281/29.12.2020.

S.C. PIEȚE ȘI TÂRGURI ALEXANDRIA S.R.L. prestează o activitate de interes public 
local în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică de 
administrare a domeniului public și privat al Municipiului Alexandria nr. 10003/23.05.2011 aprobat 
prin HCL nr.65/31.03.2011, cu modificările și completările ulterioare. Conform prevederilor 
art.4.2.lit.b) din contract, societatea are obligația să asigure administrarea, exploatarea și paza 
bunurilor preluate ca un bun proprietar, având dreptul stabilit la art.4.4 lit.b) din contract de a încasa 
contravaloarea serviciului/activităților prestate prin practicarea de prețuri și tarife precum și de 
propune autorității publice locale ajustarea periodică a prețurilor și tarifelor în funcție de inflație și de 
influențele intervenite în costurile de operare( art. 4.4. lit.c) din contract).

Prin HCL nr. 236/29.10.2009 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare 
a cimitirelor din Muncipiul Alexandria au fost aprobate și taxele percepute pentru folosința locurilor 
de înhumare, taxe modificate și completate în anul 2013 prin HCL nr. 28/30.01.2013. Conform 
Anexei 2 din HCL nr. 28/30.01.2013, pentru toate activitățile necesare administrării cimitirelor( 
întreținerea împrejmuirilor, a drumurilor și aleilor, deszăpezirea acestora, efectuarea și păstrarea 
curățeniei, amenajarea și toaletarea spațiilor verzi, arbuștilor și copacilor de pe marginea drumurilor 
și aleilor, asigurarea utilităților) s-a stabilit o taxă anuală de întreținere în valoare de 20 lei pe loc de 
înhumare care ar trebui să acopere aceste costuri.

În conformitate cu prevederile art. 35 din Legea nr. 102/2014 privind cimiterele, crematoriile 
și serviciile funerare, proprietarul cimitirului poate modifica nivelul tarifelor percepute pentru 
întreținerea cimitirului pe parcursul concesiunii în funcție de rata inflației sau dacă modificările 
legislative impun cheltuieli suplimentare.

Dat fiind faptul că taxele de concesiune și de întreținere nu au mai fost actualizate din anul 
2013 în condițiile în care contextul economic general a condus la o creștere semnificativă a 
cheltuielilor efectuate pentru asigurarea bunei administrări a cimitirelor( cheltuieli cu forta de 
munca, utilitati, cresterea ratei inflatiei), apare necesara majorarea taxei anuale de intretinere de la 



valoarea de 20 lei/loc de inhumare la valoare de 30 lei/ loc de inhumare, celelalte taxe ramanand 
neschimbate.
2. BENEFICIU PENTRU COMUNITATE

Având în vedere că beneficiarul serviciilor SC Piețe și Târguri Alexandria SRL este comunitatea 
locală, motivarea este evidentă prin prisma prevederile legislative care impun eficientizarea 
serviciilor publice prestate către colectivitățtile locale și faptul că prin HCL nr. 65/2011, SC Piețe și 
Târguri Alexandria SRL i-au fost delegate următoarele activități:

∑ întreținerea și exploatarea parcărilor publice ale municipiului Alexandria;
∑ administrarea cimitirelor municipiului Alexandria;
∑ administrarea piețelor, târgurilor, oboarelor din municipiul Alexandria.
În cazul de față, prin adresa nr. 5281/29.12.2020, SC Piețe și Târguri Alexandria SRL solicită 

majorarea taxei anuale de întretțnere a cimitirelor motivată de creșterea cheltuielilor de exploatare, 
ultima actualizare a acesteia fiind făcută prin HCL nr. 28/30.01.2013.

3.LEGALITATEA PROIECTULUI
Susținerea din punct de vedere legal a proiectului propus este fundamentată pe prevederile 

următoarelor acte normative :
∑ Prevederile HCL nr. 163/30 iulie 2010 privind asocierea Municipiului Alexandria cu SC 

Transloc Prest SA pentru constituirea societății comerciale cu răspundere limitată Piețe și 
Târguri Alexandria;

∑ Prevederile HCL nr. 65/31 martie 2011 privind stabilirea modalității de atribuire a contractului 
de delegare a gestiuniii și atribuirea contractului de delegare a gestiunii pentru serviciul de 
administrare a domeniului public și privat al Municipiului Alexandria, modificată și completată;

∑ Prevederile HCL nr. 236/29.10.2009 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și 
funcționare a cimitirelor din Municipiul Alexandria;

∑ Prevederile art. 35 din Legea nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile și serviciile funerare;
∑ Prevederile OUG nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public şi privat de interes local;
∑ Prevederile art. 59 si art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;
∑ Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a, alin. (3) lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ al Romaniei.
Avand in considerare ca cele prezentate sunt oportune, legale și necesare, propunem spre 

analiza si aprobare prezentul Raport și proiectul de Hotărâre întocmit pentru aprobarea modificării 
Anexei nr. 2 HCL nr. 236/29.10.2009 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și 
Funcționare a cimitirelor din Municipiul Alexandria în sensul celor de mai sus.

DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECȚIA PATRIMONIU
DIRECTOR, DIRECTOR,

GAFENCU HARITINA OPREA DUMITRU


