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H O T Ă R Â R E 
 
 REFERITOR LA:  Aprobarea unor taxe şi tarife pentru serviciile de administrare a cimitirelor din  

                                  municipiul Caracal 
 

EXPUNERE DE MOTIVE: 
 Pentru eficientizarea activităţii din cadrul cimitirelor din municipiul Caracal, urmare a creşterii 
cheltuielilor materiale, apă, energie electrică, gaze, etc, precum şi a cheltuielilor cu personalul 
administrativ, se impune reactualizarea taxelor şi tarifelor pentru serviciile de administrare a  cimitirelor 
din municipiul Caracal  

AVÂND ÎN VEDERE: 
-  Raportul de specialitate nr. 3046/18.03.2009 a Direcţiei Resurse Umane şi a Direcţiei 

Economice; 
- Legea nr. 51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a  

domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare; 
-  H.G. nr. 955/2004 privind aprobarea Regulamentului – cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002; 
- Adresa nr. 1307/12.03.2009 a S.C IGO SA Caracal prin care solicită reactualizarea taxelor şi  

tarifelor pentru serviciile de administrare a cimitirelor din municipiul Caracal; 
- Art. 36 alin. (4) lit. „c”  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată 
(r1), cu modificările şi completările ulterioare; 
-  Avizul Comisiei pentru probleme economice, buget, finanţe; 
În temeiul art. 45 (1) din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată (r1), cu 

modificările şi completările ulterioare; 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art. 1. Se aprobă anumite taxe şi tarife pentru serviciile de administrare a cimitirelor din municipiul 
Caracal, conform anexei nr. 1, parte integrantă la prezenta hotărâre, începând cu 01.04.2009, dată de la 
care îşi încetează aplicabilitatea H.C. L nr. 38/2002 . 
 Art. 2. Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Caracal şi SC IGO SA Caracal , vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
   Art.3. - Hotărârea va fi comunicată Instituţiei Prefectului Olt, Primarului municipiului Caracal, 
Direcţiei Economice  din cadrul Primăriei municipiului Caracal şi SC IGO SA Caracal.   
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
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