
ROMANIA 

JUDETUL VALCEA 
CONSILIUL LOCAL ORAS BREZOI 

-proiect-

HOTARAREA Nr. 

Privitoare la: «Aprobarea Regulamentului de Administrare si Functionare a 
cimitirului apartinand domeniului public al orasului Brezoi, aferent Parohiei Brezoi 
3, situat in orasul Brezoi, str. Got·unului, nr.l » 

Consiliul Local Brezoi, Judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinara astazi 
2S.05.2020, la care participa un nr. de ....... consilieri din totalul de 15 din cati 
este constituit, 

Vazând ca prin H.C.L nr.34/26.03.2020, domnul consilier Diaconescu Ilie 
a fost ales presedinte de sedinta, 

Luand in discutie referatul de aprobare nr.2579/20.05.2020 prezentat de dl. 
Schell Robert-primarul orasului Brezoi, raportul de avizare al comisiilor de 
specialitate, precum si raportul de specialitate nr. 2580/20.05.2020 intocmit de 
Compartimentul de Urbanism, prin care se propune « Aprobarea Regulamentului 
de Administrare si Functionare a cimitirului apartinand domeniului public al 
orasului Brezoi, aferent Parohiei Brezoi 3, situat in orasul Brezoi, str. Gorunului, 
nr.l » ; 

In conformitate cu prevederile art.5, pct.l, lit. g) din 0.0. nr. 71/2002-
privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului 
public si privat de interes local, cu modificarile si completarile ulterioare, cu Legea 
nr.l02/2014 privind privind cimitirele, crematoriile umane si serviciile funerare,. 

In temeiul art.l29 alin.(14), art.139, art.l96 din OUG nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu un nr. de ...... voturi "pentru" 

Adopta urmatoarea : 

HOTARARE: 



Art.l :Se aproba Regulamentul de Administrare si Functionare a 
Cimitirului apartinand domeniului public al orasului Brezoi, aferent Parohiei 
Brezoi 3, situat in orasul Brezoi, str. Gorunului, nr.l, astfel cum este prevazut in 
anexa care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2: Primarul orasului Brezoi si Compartimentul de Urbanism din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului vor urmari ducerea la indeplinire a 
prevederilor prezentei hotarari. 

Art.3: Prezenta hotarare se va comunica astfel : 
-Institutiei Prefectului ; 
-Primarului orasului Brezoi ; 
-Compartimentului de Urbanism 

Brezoi la 28 mai, 2020 

Primar, 
Schell Robert Adrian 

Contrasemneaza pentru legalitate 
SECRETAR general 

SanduN~~ 



,_ 

PRIMARIA BREZOI 
JUDETUL V ALCEA 
Nr. 2579 din 20.05.2020 

REFERAT DE APROBARE 

La proiect de hotarare privind "Aprobarea Regulamentului de Administrare si 
Functionare a cimitirului apartinand domeniului public al orasului Brezoi, aferent 
Parohiei nr. 3 - Brezoi, situat in oras Brezoi, str. Gorunului , nr. 1" 

In urma numeroaselor cereri din partea cetatenilor orasului Brezoi, pentru locuri 
de veci, se impune extinderea zonei de inhumare,in partea de sud a cimitirului existent, 
pe un teren care apartine deja domeniului public si are destinatia de cimitir. 

Pentru o buna functionare se impune aprobarea unui regulament (ANEXA 1) care 
sa se aplice intregului cimitir, prin care sa se reglementeze dimensiunile locurilor de 
veci, caile de acces si masurile privind pastrarea ordinii si curateniei in cimitir, precum 
si posibilitatea concesionarii locurilor de veci. 

Utilitati : 
Terenul, destinat cimitirului Parohiei nr. 3 Brezoi, are urmatoarele utilitati : 

alimentare cu apa, energie electrica, telefonie, canalizare si acces auto. 

Oportunitati : 
In urma atribuirii locurilor de inhumare se obtin venituri la bugetul local. 

A vand in vedere cele prezentate, propun aprobarea proiectului de hotarare. 

PRIMAR, 
SCHELL ROBERT 


