ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
COMUNA SFANTU GHEORGHE
– CONSILIUL LOCALPROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea modului de gestiune a activitatii de administrare a cimitirelor
de pe raza comunei Sfantu Gheorghe , judet Ialomita
Consiliul local al comunei Sfantu Gheorghe , judet Ialomita , intrunit in sedinta
ordinara din data de .............
Avand in vedere:
expunerea de motive a primarului comunei inregistrata la nr. 178 din 14,01,2019
raportul de specialitate al compartimentului de resort inregistrat la
nr. ......../.................
Analizand :
– prevederile art. 12 din HCL nr.90 din 29,11,2018 privind aprobarea Regulamentului
de Organizare si Functionare a cimitirelor din comuna Sfantu Gheorghe,
– avizul de legalitate al secretarului comunei inregistrat la nr. ......./............
– raportul de avizare al comisiei de specialitate nr. ........./...............
In conformitate cu:
– prevederile art.3,alin.(1), lit.m) , art.5,pt.1, lit.g) , art.10, alin.(1) , lit.a), alin.(3) si
(4) , art.11 , art.14 , art.18 din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea
serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local , cu
modificarile si completarile ulterioare ,
– prevederile art.5 din OUG. nr. 102/2014 privind cimitirele , cematoriile umane si
serviciile funerare ,
– prevederile art.3 ,alin.(4) Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica , cu
modificarile si completarile ulterioare ,
In temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2), lit.a) ,c) si d), alin.(9) si
art.45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale , republicata cu
modifcarile ulterioare ,
–
–

HOTARARE:
ART.1 – Se stabileste ca modalitatea de gestiune a activitatii de administrare a
cimitirelor de pe raza localitatii Sfantu Gheorghe , gestiunea directa realizata de Consiliul
local prin Serviciul public de salubrizare al localitatii Sfantu Gheorghe ,serviciu public de
interes local ,specializat, cu personalitate juridica, aflat in subordinea Consiliului local.
ART.2 – Se aproba caietul de sarcini al serviciului public de administrare a
cimitirelor din comuna Sfantu Gheorghe, conform anexei la prezenta hotarare ce face
parte integranta .
ART.3 –Serviciul de salubrizare va desfasura activitatea de administrare a
cimitirelor in baza Regulamentului de organizare si functionare a cimitirelor de pe raza
comunei Sfantu Gheorghe , aprobat prin HCL nr. 90 din 29,11,2018 .

ART.4 – Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica prin afisare la sediul
primariei si pe site-ul institutiei www.sfintugheorghe.ro si va fi comunicata prin grija
secretarului comunei Primarului comunei , Serviciului public de salubrizare si Institutiei
Prefectului judetul Ialomita pentru exercitarea controlului de legalitate .

INITIATIOR,
Primar – Teculescu Petru Madalin

