
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL COVASNA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA 
 

 

HOTĂRÂREA NR. 139/2021 

cu privire la aprobarea Regulamentului pentru organizarea și funcționarea 

Cimitirului Public din Orașul Covasna 
 

 

Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţă ordinară din data de 28 

octombrie 2021, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în funcţie 

(14), 

Analizând referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului de 

specialitate, avizul comisiilor de specialitate juridică şi pentru administraţia publică locală, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cele religioase şi 

alte drepturi, pentru programe de dezvoltare economică – socială, buget, finanțe, 

administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț, și pentru 

amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor 

istorice şi de arhitectură, precum și avizul de legalitate dat de secretarul general al orașului, 

 

În conformitate cu prevederile: 

- art. 3 alin (1) lit. m și art. 5 pct.1 lit.g din O.G. nr. 71 din 29 august 2002 

privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului 

public şi privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare 

- Legii nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile 

funerare 

- Legea 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, 

republicată 

- H.G. nr. 741/2016 - aprobarea Normelor tehnice şi sanitare privind serviciile 

funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea şi reînhumarea cadavrelor 

umane, cimitirele, crematoriile umane  

- art. 2 alin. (2), art. 3, art. 4, alin. (1) și art. 8 din O.G. nr. 2/2001 privind 

regimul juridic al contravențiilor; 

- art. 871 alin. (2) și (3) din Codul Civil ; 

- art. 5 alin. (1) lit. „a”, art. 20 lit. „d” și „e” și art. 27 din Legea 273/2006 

privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 486 alin. (1) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal; 

- art. 17 din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 297 alin. (1) lit. „b”, art. 303 alin. (1), (2) și (5), art. 305 și art. 307 din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 



 

În temeiul prevederile art. 129 alin. (2) lit. „c” și „d”, alin. (6) lit. „a”, alin. (7) lit. 

„s”, art. 139 alin. (3) lit. „g”, art. 196 alin. (1) lit. „a” și art. 243 alin. (1) lit. „a” din OUG 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Cu votul ,,pentru” a 14 consilieri, ,,împotrivă” a - consilieri, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1 - Se aprobă Regulamentul pentru organizarea și funcționarea Cimitirului 

Public din orașul Covasna, conform anexei la prezenta. 

 

Art. 2 – (1) Se stabilește cuantumul redevenței pentru concesionarea, pe o durată de 

7 ani, a unui loc de veci simplu, de 160 lei și a unui loc de veci dublu, de 320 lei. 

      (2) Se stabilește cuantumul redevenței pentru concesionarea, pe o durată de 

25 de ani, a unui loc de veci simplu, de 557 lei și a unui loc de veci dublu, de 1114 lei. 

      (3) Cuantumul redevenței se plătește în lei, anticipat încheierii contractului 

de concesiune. 

 

Art. 3 – Se stabilește taxa de întreținere, începând din anul 2022, în sumă de 20 lei 

pentru un loc de veci simplu și de 40 lei pentru un loc de veci dublu. 

 

Art. 4 – Prevederile prezentei hotărâri prin care se stabilesc și se sancționează 

contravenții vor intra în vigoare după 30 de zile de la data întrării ei în vigoare, data 

constatată prin proces verbal de aducere la cunoștință publică a acestei hotărâri cu caracter 

normativ. 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,               CONTRASEMNEAZĂ, 

                 MOLNÁR JÁNOS                                      SECRETAR GENERAL 

                                                                                   AL ORAȘULUI COVASNA,  

   VASILICA ENEA      


