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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. ___ /2021 
privind aprobarea iniţierii demersurilor pentru construirea  unor săli de ceremonii 

funerare, în localitatea Nalaţvad şi satele aparţinătoare Silvaşu de Jos şi Silvaşu de 
Sus 

 
 

Consilierul local din cadrul Consiliului local Haţeg, Neiconi Mircea-Sorin, în temeiul 
art. 136 alin. (1)-(2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare;   
 Examinând referatul de aprobare nr. 986 din 19.01.2021 prin care se propune 
aprobarea iniţierii demersurilor pentru construirea unor săli de ceremonii funerare în 
localitatea Nalaţvad şi satele aparţinătoare Silvaşu de Jos şi Silvaşu de Sus, motivat de 
faptul că în zona rurală a oraşului Haţeg nu există capele mortuare, care să satisfacă 
necesităţile legate de desfăşurarea ceremoniei de înmormântare pentru locuitorii acestor 
sate, în conformitate cu normele din dreptul intern referitoare la astfel de servicii precum şi cu 
legislaţia europeană, devenită obligatorie după anul 2007, an în care România a aderat la 
Uniunea Europeană, prin raportare la faptul că în unitatea administrativ-teritorială există o 
singură capelă, la Haţeg, iar aceste localităţi sunt la distantă de minim 3 km de oraş, ceea ce 
îngreunează şi face chiar imposibilă utilizarea capelei din oraş de către locuitorii satelor. 
 În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) coroborat cu art. 8 alin. (1) lit. b) şi c), art. 
23 alin. (1) din Legea nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare, 
cu modificările şi completările ulterioare; ale H.G. nr. 741/2016 pentru aprobarea Normelor 
tehnice şi sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, 
deshumarea şi reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum şi 
criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare şi 
nivelul fondului de garantare; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. s), art. 139 alin. 
(1), art. 140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), art. 199 alin. 
(1)-(2), art. 243 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare, 
 

PROPUN: 
 

Art.1 Se aprobă iniţierea demersurilor pentru construirea unor săli de ceremonii 
funerare în localitatea Nalaţvad şi satele aparţinătoare oraşului Haţeg, Silvaşu de Jos şi 
Silvaşu de Sus, pe terenuri aparţinând unităţii administrativ-teritoriale. 

Art. 2 Se mandatează primarul oraşului Haţeg, prin structurile din aparatul de 
specialitate al primarului, pentru a întreprinde toate demersurile prevăzute de lege, în 
vederea punerii în aplicare prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3 Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Hunedoara, Sectia 
Contencios Administrativ şi Fiscal, în termenul şi în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind 
contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.                                                             

Art. 4 Prezenta hotărâre se afişeajă pe site-ul www.primariehateg.ro şi se comunică, 
în condiţiile legii: Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului oraşului Hateg, 
Compartimentului administratie publica locala, Direcţiei economice, Compartimentului 
resurse umane, domnului consilier local Mircea Sorin Neiconi. 
 
Haţeg, 19 ianuarie 2021 

Iniţiator, 
Consilier Local, 

Neiconi Mircea Sorin 
 


