
 

                               HOTĂRÂRE
privind aprobarea construirii unor capele mortuare în satele Obreja, Ciuta, Iaz

și Var din comuna Obreja, județul Caraș-Severin

Consiliul Local al comunei Obreja, județul Caraș-Severin, întrunit în ședința ordinară din data
de 25.06.2021;
Văzând referatul  de aprobare și proiectul  de hotărâre privind aprobarea  construirii  unor
capele mortuare în satele Obreja, Ciuta, Iaz și Var din comuna Obreja, județul Caraș-Severin;
Văzând  raportul  compartimentului  de  specialitate  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al
primarului la acest proiect de hotărâre;
Văzând  avizul  Comisiei pentru  activități  economico-financiare,  agricultură,amenajarea
teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism din cadrul Consiliului Local Obreja;
Având în vedere prevederile art. 5, alin. (2), coroborat cu art. 8, alin. (1), lit. ”b”- ”e” din
Legea  nr.  102/2014  privind  Cimitirele,  crematoriile  umane  și  serviciile  funerare,  cu
completările și modificările ulterioare;
Ținând  cont  de  prevederile  HG 741/2016  Pentru  aprobarea  Normelor  tehnice  și  sanitare
privind serviciile  funerare,  înhumarea,  incinerarea,  transportul,  deshumarea și  reînhumarea
cadavrelor umane, cimitirele,  crematoriile  umane, precum și criteriile  profesionale pe care
trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare și nivelul fondului de garantare,
În  temeiul  art.  129,  alin.  (14)  și  art.  139,  alin.  (1)  din  OUG  57/2019  privind  Codul
administrativ,

HOTĂRĂȘTE:
Art.  1   Se  aprobă  construirea  unei  capele  mortuare  în  fiecare  din  satele  aparținând
comunei Obreja, respectiv Obreja, Ciuta, Iaz și Var, cu un necesar de materiale de 85900
lei/construcție.
Art. 2  Sumele necesare pentru realizarea lucrărilor prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre
vor fi suportate din bugetul de venituri și cheltuieli al comunei Obreja.
Art.  3   Primarul  comunei  Obreja,  domnul  Peia  Ion,  este  mandatat  ca,  personal  sau  prin
împuternicit,  să  întreprindă  toate  demersurile  necesare  în  vederea  realizării  obiectivelor
prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre.
Art.  4  Prezenta  hotărâre intră  în  vigoare și  se  comunică  potrivit  art196 și  197 din OUG
57/2019 privind Codul Administrativ: 

- Instituției Prefectului județului Caraș-Severin;
- Primarului comunei Obreja;
- Cetățenilor comunei Obreja prin afișare la sediul și pe site-ul Primăriei Obreja.
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