
 
 

 
HOTĂRÂREA NR.234 

privind acordul de principiu pentru organizarea unor sectoare militare şi civile specifice 
în cadrul cimitirelor înfiinţate în Municipiul Mangalia 

 
Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința ordinară din data de 16.09.2020, 

 Având în vedere: 
• Proiectul de hotărâre nr.237/17.08.2020 inițiat Primarul Municipiului Mangalia și aprobat de membrii 

Consiliului Local Mangalia; 
• Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat cu nr.44822 din 17.08.2020; 
• Raportul de specialitate al Direcției Gospodărire Urbană și Servicii de Utilități Publice, din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia, înregistrat cu nr.R44822 din data de 25.08.2020; 
• Adresa înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Mangalia sub nr.43959/11.08.2020 formulată de 

președinții asociațiilor de militari și rezerviști din garnizoana Mangalia;  
• Prevederile H.C.L. nr.268/06.12.2018 privind aprobarea inițierii Planului Urbanistic Zonal și a 

Regulamentului de Urbanism aferent, pentru proiectul ”Înființare Cimitir” pe terenul situat în Municipiul Mangalia, 
Str. Oituz, Nr.107, jud. Constanța; 

• Prevederile H.C.L. nr.294/09.12.2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a 
Cimitirelor din Municipiul Mangalia; 

• Prevederile H.C.L. nr.261/07.11.2019 privind modificarea și completarea H.C.L. nr.294/20.12.2018 privind 
aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Cimitirelor din Municipiul Mangalia ; 

• Prevederile art.29 alin.(1) din Legea contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

• Prevederile Legii nr.102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare; 
• Prevederile O.G.nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a 

domeniului public și de interes local, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări  
prin Legea nr.3/2003;  

• Prevederile H.G. nr.955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a  O.G. nr.71/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local; 

• Raportul Comisiei Economice, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie, al Comisiei Urbanism, Ame-
najarea Teritoriului și Juridică și al Comisiei Sociale, Sănătate, Culte și Învățământ din cadrul Consiliului Local Manga-
lia; 
 În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.c),coroborat cu alin.(6) lit.a), art.139 alin.(3), art.196 alin.(1) lit.a),  
art.240, art.243 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019privind Codul administrativ, 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1 Emiterea acordului de principiu pentru organizarea unor sectoare militare şi civile specifice în cadrul cimitirelor 
înfiinţate în Municipiul Mangalia, la solicitarea expresă a unor asociaţii legal înființate și organizate, ce reprezintă di-
verse categorii socio-profesionale interesate. 
 
Art.2  Secretarul General al Municipiului Mangalia va comunica prezenta hotărâre direcțiilor și serviciilor de 
specialitate în vederea ducerii la îndeplinire, Primarului Municipiului Mangalia, Instituției Prefectului – Județul 
Constanța pentru controlul și verificarea legalității, și o va afișa în locuri publice pentru a fi adusă la cunoștința 
cetățenilor municipiului. 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 15 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 voturi 
”abținere”, din nr. de 15 consilieri  prezenți la ședință și un nr. de 19 consilieri locali în funcție. 
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