
ROMÂNIA  
JUDEłUL  PRAHOVA  
 VALEA DOFTANEI  
CONSILIUL LOCAL  

     

HOTĂRÂRE 
privind modificarea şi completarea art.30 din  Regulamentul de organizare , 

administrare şi funcŃionare al  cimitirelor  de pe teritoriul administrativ al  comunei 
Valea Doftanei aprobat cu Hotărârea nr.69 din 31.11.2012. 

 
Consiliul  Local al comunei Valea Doftanei,judetul Prahova: 
Văzând : 
-  expunerea de motive a domnului Manea I Ion – Primarul comunei Valea Doftanei; 
-  Hotărârea Consiliului Local Valea Doftanei nr. 69/31.11.2012,privind aprobarea 

 Regulamentului  pentru organizarea, administrarea şi funcŃionarea  cimitirelor din 
 patrimoniul comunei Valea Doftanei de pe teritoriul administrativ al  comunei  
 Valea Doftanei; 

-  prevederile Legii nr. 215/2001, privind administraŃia publică locală,republicată ;  
-  prevederile H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a 

OrdonanŃei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcŃionarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public şi privat de interes local ;  
 În temeiul  art.36 alin.(1) , alin. (2) lit.d şi alin(6) lit.a  din  Legea nr. 215/2001 Legea 
Administratiei Publice Locale, republicată. 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă modificarea şi completarea art.30 din Regulamentul de organizare , 
administrare şi funcŃionare al  cimitirelor  de pe teritoriul administrativ al  comunei Valea 
Doftanei aprobat cu  Hotărârea nr.69 din 31.11.2012. 

Art.2. Art.30 din Regulamentul  privind organizarea, administrarea şi funcŃionarea  
cimitirelor din patrimoniul comunei Valea Doftanei de pe teritoriul administrativ al  comunei  
Valea Doftanei se modifică şi va avea următorul conŃinut: 

“a) Se vor percep  următoarele contribuŃii de concesiune: 
●  pentru locuitorii din parohia aferentă : 
-  pentru un loc în folosinŃă veşnică – 600 lei; 
-  pentru un loc în folosinŃă temporară  (7 ani ) – 200 lei; 
-  pentru un loc în folosinŃă veşnică pentru pesoanele de la art.21 pct. d) – 800 lei; 
●  pentru locuitorii din alte parohii 
-  pentru un loc în folosinŃă veşnică – 1.000 lei; 
-  pentru un loc în folosinŃă temporară  (7 ani ) – 600 lei; 

b) PreŃul concesiunii se reduce cu 50% pentru următoarele categorii de persoane: 
●  pentru persoane cu handicap grav 
●  pentru persoane care aparŃin familiilor cu venituri sub 150 lei/membru de familie” 

Art.3.Primarul comunei Valea Doftanei,prin Aparatul de specialitate şi serviciile 
organizate în subordinea  consiliului local va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 
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