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HOT ĂRÂREA NR. 162 
Din 20 Decembrie 2013 

privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al cimitirului 
orăşenesc Buftea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 37/2012 

Consiliul local al oraşului Buftea 

Având în vedere: 
• Expunerea de motive a domnului primar Pistol Gheorghe; 
• Raportul de specialitate al Serviciului Administrativ, Sala de sport, Club sportiv, ANL, 

Cimitir; 
• Prevederile Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de 

administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobat prin H.G. nr. 955/2004 
pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 
privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi 
privat de interes local; 

• Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină şi al Comisiei pentru Activităţi Economice şi 
Financiare; 

• Hotărârea Consiliului Local nr. 37/2012 privind aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare al cimitirului orăşenesc Buftea; 

• Hotărârea Consiliului Local nr. 69/2012 privind modificarea Anexei 1 la H.C.L. nr. 37/ 
2012 de aprobare a Regulamentului de organizare şi funcţionare al cimitirului orăşenesc 
Buftea; 

·Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederilor art.119-1241 din Codul de Procedură Fiscală şi ale art. 
36 alin. (1 ), lit. c) şi d), alin. (6) lit. a), pct.19 şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 a 
administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul ale art. 45 alin. (1) şi ale art.115 alin.1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. (1) Se a probă modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 
cimitirului orăşenesc Buftea, aprobat prin H.C.L. nr. 37/ 2012, cu modificările şi completările 
ulterioare, astfel: 

"art. 39 alin. 1 ( ... ) "de a plăti taxele stabilite prin Hotărâre a Consiliului Local 
astfel: 

• taxa de intretinere cimitir până la data de 31 martie ale fiecărui an pentru anul 
care a Început. Tn cazul neplăţii taxei de Întreţinere, majorările de Întârziere care se 
vor stabili sunt in cuantum de 2 % pe lună. " 



(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare al cimitirului orăşenesc, se va modifica 
şi completa conform prevederilor alin.1 din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
Serviciul Administrativ, Sala de sport, Club sportiv, ANL, Cimitir. 

Art. 3. începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează 
aplicabilitatea orice alte dispoziţii contrare. 

Art. 4. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia primarului oraşului Buftea, serviciilor 
de specialitate, în vederea aducerii la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului Judeţului Ilfov. 
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