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HOTARARE 
 
 
Priveste: modificare si completarea HCL nr. 236 din 29 octombrie 2009 privind aprobarea 

Regulamentului de Organizare si Functionare a cimitirelor din municipiul Alexandria  
 

 
 Consiliul Local al Municipiului Alexandria, judetul Teleorman intrunit in sedinta 
ordinara,avand in vedere: 
 -expunerea de motive nr 2529/28.01.2013  a Primarului municipiului Alexandria; 
 -raportul comun nr. 2530/28.2013 al Directiei Valorificare Administrare Patrimoniu si 
Directiei Buget Finante Impozite si Taxe din cadrul Primariei Alexandria; 
 -raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 
municipiului Alexandria; 
 -prevederile art. 57 din legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 
elaborarea actelor normative,cu modificarile si completarile ulterioare; 
 -prevederile art. 36 alin 2 lit b si alin 6 lit a din legea nr. 215/2001 a administratiei 
publice locale,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare; 
 In temeiul prevederilor art. 45 alin (1) si ale art. 115 alin (1) lit b din legea nr. 215 din 23 
aprilie 2001 a adminitratiei publice locale,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare, 
 
 

HOTARASTE  
  
 
Art.1. Se modifica si completeaza anexa nr. 2 la HCL nr. 236/29.10.2009 si va avea urmatorul 
cuprins : 

LISTA 
cu taxele ce se vor practica la cimitirele din municipiul Alexandria 

 
1.       CIMITIRUL “SF. ALEXANDRU”, str. Bucuresti 
a) Taxa de folosinta a unui loc de inhumare pentru 7 ani: 
-zona I                                                                 -    300 lei; 



-zona II                                                                -    125 lei. 
b)  Taxa de folosinta a unui loc de inhumare pentru 15 ani: 
-zona I                                                                 -    600 lei; 
-zona II                                                                -    250 lei. 
c)  Taxa de folosinta a unui loc de inhumare pentru 25 ani: 
-zona I                                                                 -    900 lei; 
-zona II                                                                -    400 lei. 
2.  CIMITIRUL “SF. ADORMIRE” prelungire strada Libertatii, spre comuna 
Poroschia 
Taxa de folosinta a unui loc de inhumare pentru: 
-7 ani                                                                   -    125 lei; 
-15 ani                                                                 -    250 lei; 
-25 ani                                                                 -    400 lei. 
3.  CIMITIRUL “SF. VINERI”, zona PECO 
Taxa de folosinta a unui loc de inhumare pentru: 
-7 ani                                                                   -   125 lei; 
-15 ani                                                                 -   250 lei; 
-25 ani                                                                 -   400 lei. 
4.  Taxa anuala pentru intretinerea cimitirelor calculate pentru fiecare loc de 
inhumare                                                            -     20 lei. 
5.  Taxa inchiriere capela/zi                             -     100 lei. 
6.  Taxa : 
 a) inhumare in cripta                                   -      150 lei 
 b) inhumare in groapa pamant                  -       350 lei 
 c) deshumare din cripta                              -       150 lei 
 d) deshumare din groapa pamant             -       350 lei 
7. Valorificarea insemnelor funerare, a constructiilor si a imprejmuirilor 
locurilor de inhumare ramase dupa pierderea dreptului de folosinta se va face 
prin licitatie publica conform reglementarilor legale in vigoare. 
8.  Taxa 15 % din valoarea devizului de lucrari practicat de administratorul 
cimitirelor pentru lucrari executate de terti. 
9. Cote cheltuieli indirecte si profit pentru lucrarile executate in regie proprie: 
 - profit 6 % 



 - cheltuieli indirecte 17 %.” 
 

Art.2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 236/29.10.2009 raman neschimbate. 
Art.3. Incepand cu data prezentei isi inceteaza aplicabilitatea HCL nr 
93/26.04.2011. 
Art.4. Prin grija Serviciului Cancelarie prezenta hotarare va fi transmisa 
Institutiei Prefectului judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, 
Primarului municipiului Alexandria, SC Piete si Targuri Alexandria SRL, pentru 
cunoastere si punere in aplicare. 
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