R O M Â N I A
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. ___ din 31.07.2017
privind majorarea tarifelor pentru concesionari si servicii funerare
practicate in cimitirul Eternitatea

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând expunerea de motive nr. 13041 din 31.07.2017 iniţiată de către LucianOvidiu MICU - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 13042
din 31.07.2017 întocmit de către Direcţia Tehnică;
Văzând avizul favorabil nr. _ din 31.07.2017 al Comisiei pentru Buget - finanţe, avizul
favorabil nr. ___ din 31.07.2017 al Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr.
_____ din 31.07.2017 dat de Secretarul Municipiului Roman;
Având în vedere prevederile art. 13 şi 16 din Contractul nr. 6993 din 27.04.2009 - de
delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a
cimitirelor din municipiul Roman şi prevederile Legii nr. 227/2015, privind Codul fiscal;
Luând în considerare prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 6, lit. „a”, pct. 16 din
Legea 215/2001R privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul art. 45, alin. 1 şi al art. 115, alin. 1, lit. „b” din acelaşi act normativ;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă majorarea tarifelor pentru pentru concesionari si servicii
funerare practicate în cimitirul Eternitatea din Municipiul Roman, conform anexei nr.
1 la prezenta hotărâre.
Art. 2. Tarifele pentru pentru concesionari si servicii funerare practicate în
cimitirul Eternitatea din Municipiul Roman, specificate în anexa nr. 1 intră în vigoare
la data de 01.08.2017.
Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, articolul 2 din H.C.L.
nr. 27 din 28.02.2013 se abrogă.
Art. 4. Primarul Municipiului Roman şi S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV
S.A. Roman vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Art. 5. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului
municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier,
Ilie BOLOCA

CONTRASEMNEAZĂ
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Anexa nr. 1 la H.C.L. ___ din 31.07.2017

TARIFE PENTRU CONCESIONARI SI SERVICII FUNERARE
PRACTICATE IN CIMITIRUL „ETERNITATEA”
NR.
CRT.

DENUMIREA SERVICIULUI FUNERAR

TARIF
VECHIlei, fără TVA

TARIF NOU
APROBATlei, fără TVA

1
2
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29
30
31

Concesionare loc inhumare pe 7 ani / 3mp
Concesionare loc inhumare pe 7 ani / 5mp
Concesionare loc inhumare pe 25 ani / 3mp
Concesionare loc inhumare pe 25 ani / 5mp
Inhumare in cripta
Deshumare din cripta
Deshumare si inhumare in cripata
Inhumare in cavou cu bolta prin capete
Deshumare din cavou cu bolta prin capete
Inhumare in cavou
Deshumare din cavou
Inhumare adult in pamant
Inhumare copil in pamant
Deshumare adult din pamant
Deshumare copil din pamant
Deshumare si inhumare adult in pamant
Deshumare si inhumare copil in pamant
Identificare loc inhumare
Montat pod lemn cu materialul clientului
Transport pamant in exces
Eliberare adeverinta stare loc inhumare
Transport decedat din capela la mormant
Strans oseminte
Spalat oseminte
Tras clopote
Inchiriat capela pe zi ( lei/ zi)
Igienizare cripta si chituit dale
Intretinere mormant simplu (lei/ prestatie)
Eliberare autorizatie de constructie
Taxa anuala intretinere cimitir
Taxa acces masini funerare

97
162
348
584
102
117
146
77
77
68
68
194
97
194
97
292
146
15
24
48
39
19
58
73
9
15
24
24
29
24
39

121
203
435
730
128
146
183
96
96
85
85
243
121
243
121
365
183
19
30
60
49
24
73
91
11
19
30
30
36
30
49
1

NOTE:
1. Se acordă o reducere de 50% la tarifele de înmormântare persoanelor
care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
Provin din familii al căror venit net lunar pe membru de
familie realizat în ultimele 3 (trei) luni anterioare depunerii
cererii este de maxim 500 lei;
Nu deţin asociaţii familiare (AF, PF) sau sunt asociaţi
/acţionari în societăţi comerciale şi nu realizează venituri din
alte surse;
2. Accesul maşinilor funerare se poate realiza şi pe bază de abonament,
societatea care administrează cimitirul putând negocia un preţ cu
până la 25% mai mic;
3. La solicitarea persoanelor îndreptuite, administratorul poate încheia
convenţii trimestriale/anuale/multianuale de întretinere a mormintelor
şi prestarea de servicii conforme ritualurilor specifice
evenimentelor/sărbatorilor religioase negociind tariful în funcţie de
solicitări;
4. Pentru zilele de sâmbătă, duminică şi sărbatori legale, tarifele
practicate se majorează cu 50% .
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MUNICIPIUL ROMAN
Piaţa Roman-Vodă nr. 1

www.primariaroman.ro

Tel. 0233.741.651, 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650
Fax. 0233.741.604

Emitent: CABINET PRIMAR
Nr. 13041/31.07.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
la Proiectul de Hotărâre privind majorarea tarifelor pentru concesionari si servicii
funerare practicate in cimitirul Eternitatea

Prin adresa înregistrată sub nr. 13020/28.07.2017 concesionarul Serviciului de
administrare a cimitirelor din Municipiul Roman, respectiv S.C. MUNICIPAL LOCATO
SERV S.A. Roman solicită ajustarea tarifelor aprobate prin aprobate prin H.C.L. nr. 27

din 28.02.2013, privind aprobarea tarifelor pentru concesionări, servicii şi taxe,
anexa 1.
Solicitarea se întemeiază pe prevederile art. 13 şi 16 din Contractul nr. 6993 din
27.04.2009 - de delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de
administrare a cimitirelor din municipiul Roman către S.C. Municipal Locato Serv S.A.
Roman în calitate de operator.
Tarifele propuse spre aprobare sunt rezultatul majorării tarifelor în vigoare cu 25%,
în principal motivat de creșterea salariului minim pe economie la 1450 lei și în

conformitate cu prevederile Legii nr.227/2015, privind Codul fiscal.
Rog Consiliul Local să aprobe Hotărârea aşa cum a fost prezentată.

INIŢIATOR,
Primarul Municipiului Roman,
Lucian Ovidiu MICU

MUNICIPIUL ROMAN
Piaţa Roman-Vodă nr. 1

www.primariaroman.ro

Tel. 0233.741.651, 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650

Fax. 0233.741.604

Emitent: Direcția Tehnică
Nr. 13042 din 31.07.2017

RAPORT SPECIALITATE
la Proiectul de Hotărâre privind majorarea tarifelor pentru concesionari si
servicii funerare practicate in cimitirul Eternitatea

Văzând expunerea de motive înregistrată sub nr. 13041 din
31.07.2017 şi proiectul de hotărâre promovat de Primarul Municipiului
Roman – Lucian Ovidiu Micu, am constatat următoarele:
Prin adresa înregistrată sub nr. 13020/28.07.2017 concesionarul
Serviciului de administrare a cimitirelor din Municipiul Roman, respectiv
S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. Roman solicită ajustarea tarifelor
aprobate prin H.C.L. nr. 27 din 28.02.2013, privind aprobarea tarifelor
pentru concesionări, servicii şi taxe, anexa 1.
Conform art. 13 şi 16 din Contractul nr. 6993 din 27.04.2009 - de
delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de
administrare a cimitirelor din municipiul Roman, operatorul serviciului are
dreptul să solicite ajustarea periodică a tarifelor.
Tarifele propuse spre aprobare sunt rezultatul majorării tarifelor în
vigoare cu 25%, în principal motivat de creșterea salariului minim pe economie
la 1450 lei și în conformitate cu prevederile Legii nr.227/2015, privind

Codul fiscal.
Faţă de cele de mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre este
întocmit cu respectarea condiţiilor legale de fond şi formă, drept pentru
care propunem adoptarea acestuia în forma prezentată.

Director tehnic,
Ing. Dan Felician IONIŢĂ

