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PROIECTUL  DE  HOTĂRÂRE  AL  CONSILIULUI  LOCAL 

 
privind: aprobarea tarifelor pentru prestarea de servicii şi a redevenţei pentru Concesiunea 
locurilor de înhumare în cimitirele aflate în proprietatea Municipiului Braşov (Cimitirul 
Municipal Braşov, Cimitirul Civil Sprenghi Braşov) şi aprobarea contractului cadru de 
concesiune a locurilor de înhumare 

 
 Consiliul  Local  al  Municipiului  Braşov, întrunit în şedinţa ordinară în data de 
……………….; 

Analizând Referatul de aprobare nr.98475/2021 al Primarului Municipiului 
Braşov, în calitate de iniţiator şi Raportul de specialitate al Serviciului de Administrare 
Patrimoniu şi Urbanism Comercial Braşov, înregistrate cu nr. 98477/2021, prin care s-a 
propus aprobarea tarifelor pentru prestarea de servicii şi a redevenţei pentru Concesiunea 
locurilor de înhumare în cimitirele aflate în proprietatea Municipiului Braşov şi aprobării 
contractului cadru de concesiune a locurilor de înhumare;  

Având în vedere art. 22, alin. 3, lit. d din H.G. nr. 955/2004, pentru aprobarea 
reglementărilor -cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002, privind organizarea şi funcţionarea 
serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, precum 
şi H.C.L. nr. 97/2002, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
cimitirelor de pe raza Municipiului Braşov; 
 În temeiul prevederilor art.129, alin.(1), alin.(2), lit.c), lit.d), alin.(6), lit.a), 
alin. (7), pct.14, art.139, alin. (3), lit.g), art.196, alin.(1), lit.b) şi art.243 alin. (1) 
lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările 
şi completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1. Se aprobă tarifele pentru prestarea serviciilor şi a redevenţei pentru concesiunea 
locurilor de înhumare în cimitirele aflate în proprietatea Municipiului Braşov(Cimitirul 
Municipal Braşov, Cimitirul Civil Sprenghi Braşov), conform Anexei nr.1, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 
AVIZAT  

SECRETARUL  MUNICIPIULUI  BRAŞOV 
ADRIANA  TRANDAFIR 

 
REPARTIZAT LA COMISIILE CONSILIULUI  

LOCAL NR. :  
……………………. 



Art.2. Se aprobă contractul cadru de concesiune a locurilor de înhumare, conform 
Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  
Art.3. Se aprobă contractul de folosinţă gratuită a locului de înhumare care va avea 
forma şi conţinutul prevăzut în Anexa nr.3 la prezenta hotărâre. 

 

Art.4. Hotărârea Consiliului Local nr.46/2013, republicată, îşi încetează aplicabilitatea 
începând cu data prezentei hotărâri. 

 
Art.5. Primarul Municipiului Braşov prin SC RIAL SRL Braşov va asigura ducerea la 
îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 
INIŢIATOR 

PRIMAR 
ALLEN COLIBAN 
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