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RAPORT DE SPECIALITATE 

 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modalitații de comercializare coroane funerare, sicrie si cruci 

in municipiul Alexandria 

 

             Prin referatul de aprobare nr.16581 din 29.07.2019, Primarul Municipiului Alexandria propune 

inițierea unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modalitații de comercializare coroane 

funerare, sicrie si cruci in municipiul Alexandria. 

 

          1. Necesitatea si oportunitatea proiectului 

              In data de 21.09.2019, s-a desfasurat dezbaterea publica privind proiectul de hotarare cu 

privire la aprobarea modalitații de comercializare coroane funerare, sicrie si cruci in municipiul 

Alexandria. 

              In municipiul Alexandria agenții economici care comercializează coroane funerare, sicrie, 

cruci, expun aceste produse in fața magazinului sau pe magazin. 

              Avand in vedere aspectul estetic al acestui mod de expunere și faptul ca se ingreuneaza 

circulația pietonală, ținând cont ca la nivelul municipiului Alexandria nu este reglementată modalitatea 

de desfașurare a acestui tip de actvitate și avand in vedere propunerile facute de agenții economici 

participanți la dezbaterea publica, considerăm ca este necesar si oportun aprobarea modalitații de 

comercializare coroane funerare, sicrie si cruci in municipiul Alexandria, astfel incat aceasta activitate 

sa se desfasoare in spatii special amenajate cu geamuri fumurii si să se interzica expunerea acestor 

produse atat in fața magazinului, cat si pe  fațada acestuia, iar in Piața Centrala coroanele să se 

comercializeze fara a fi expuse la vedere. Deasemenea firma pentru publicitate expusă pe magazine 

sau in zona acestuia sa nu conțina insemne funerare (sicrie, cruci, etc). 

 

           2.Legalitatea proiectului  

              Susţinerea proiectului propus din punct de vedere legal, este fundamentată pe prevederile 

următoarelor acte normative: 



         - prevederile art.5, alin.(3), lit.b din O.G.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

         - prevederile art.85, art.129, alin.(1) si ale art.196, alin.(1), lit ,,a,, din O.U.G. nr.57/03.07.2019 

privind Codul Administrativ;     

         -  procesul verbal nr.18640/22.08.2019 privind dezbaterea publica a proiectului de hotarare cu 

privire la aprobarea modalitații de comercializare coroane funerare, sicrie si cruci in municipiul 

Alexandria. 

                 Avand in vedere cele expuse, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr.57/03.07.2019 

privind Codul Administrativ, s-a intocmit prezentul raport de specialitate privind aprobarea, 

modalitatii de comercializare coroane funerare, sicrie si cruci in municipiul Alexandria care impreuna 

cu intreaga documentatie va fi supus spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al municipiului 

Alexandria. 
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