
ROMÂNIA 
JUDEŢUL COVASNA 

COMUNA RECI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR.68/2021 
privind stabilirea taxei speciale pentru utilizarea Casei mortuare Reci şi aprobarea 

Regulamentului de aplicare a acesteia 

Consiliul local al comunei Reci, judeţul Covasna, 
Întrunit, în şedinţa ordinară din data de 21 octombrie 2021; 
Analizând Referatul nr. 3805/24.08.2021 al primarului comunei Reci stabilirea taxei 

special pentru utilizarea Casei mortuare Reci şi aprobarea Regulamentului de aplicare a 
acesteia; 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 3807/24.08.2021 al secretarului general al 
comunei Reci şi avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Reci, 

În conformitate cu prevederile art.484 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, prevederile Titlului IX, pct.161 din Normele 
metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1/2016, cu 
modificările şi completările ulterioare, prevederile art.30 din Legea finanţelor publice locale 
nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 

Văzând parcurgerea procedurilor de transparenţă decizională prevăzute de art.7 din 
Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, 

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b, alin. (4) lit. c, art. 139 alin. (3) lit. c, art. 196 alin. (1) 
lit. a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1 - Se stabileşte taxa specială pentru utilizarea Casei mortuare Reci, în cuantum de 
100 de lei. 

Art.2 - Se aprobă Regulamentul de aplicare a taxei speciale pentru utilizarea Casei 
mortuare Reci, anexă la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă. 

Art.3 - Împotriva prezentei hotărâri persoanele interesate pot face contestaţie în termen 
de 15 zile de la data aducerii la cunoştinţă. 

Art.4 - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarului comunei 
Reci şi compartimentului impozite şi taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Reci. 

Reci, la 21 octombrie 2021 

Contrasemnează 

Secretarul general comunei 
NEMETH Timea-Katalin 

~ 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------
ANEXA LA HCL NR.68/2021 

REGULAMENT 
de aplicare a taxei speciale pentru utilizarea 

Casei mortuare Reci 

ART.1 Potrivit prevederilor Legii finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările 
şi completările ulterioare şi a prevederilor Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, taxele spe
ciale sunt instituite de Consiliul Local pentru funcţionarea unor servicii publice create în in
teresul persoanelor fizice ş i juridice, care se folosesc de serviciile publice pentru care s-au in
stituit taxele speciale. 

ART.2 Prin Hotărârea nr.67/2021 al Consiliul Local Reci s-a aprobat Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a Casei mortuare Reci. 

ART.3 Casa mortuară Reci poate fi utilizată, în condiţiile Regulamentul de organizare 
şi funcţionare aprobat de Consiliul Local Reci, de membrii cultelor legal recunoscute în 
România, conform Legii nr.489/2006, republicată, precum şi de alte persoane având domiciliul 
în comune Reci. 

ART.4 Plata taxei speciale se face anticipat utilizării casei mortuare, la casieria 
Primăriei Reci. 

ART.5 Taxa specială pentru utilizarea casei mortuare constituie venit la bugetul local 
al comunei Reci şi se încasează doar de la persoanele fizice care utilizează casa mortuară Reci. 

ART.6 Sumele încasate vor fi folosite exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor de 
întreţinere şi funcţionare ale Casei mortuare Reci. 


