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EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind darea în administrare a 

 Serviciului public pentru Administrarea Cimitirelor Umane din domeniul public
și privat al Municipiului Roman,

către Direcția Municipal Locato Roman în calitate de operator

Activitățile  edilitar  –gospodărești  specifice  serviciului  public  pentru  Administrarea  Cimitirelor
Umane  din  domeniul  public  și  privat  al  Municipiului  Roman  sunt  supuse  regimului  juridic  al
serviciilor publice de administrare al domeniului public și privat de interes  local și trebuie să asigure
satisfacerea cerințelor și nevoilor de utilitate publică ale comnunităților locale și totodată trebuie să
răspundă unor  cerințe  de  ordin  social  având în  vedere  faptul  că  orice  cetățean  are  dreptul  la  o
înmormântare decentă şi la aducerea ultimului omagiu la locul de veci al decedatului;

Înfiinţarea,  organizarea,  coordonarea,  monitorizarea  şi  controlul  funcţionării  Serviciului  public
pentru  Administrarea  Cimitirelor  Umane  din  domeniul  public  și  privat  al  Municipiului  Roman,
reprezintă o cerință obligatorie și intră în competenţa exclusivă a autorităţilor administraţiei publice
locale;

Indiferent de forma de gestiune a Serviciului public pentru administrarea Cimitirelor Umane din
domeniul  public  și  privat  al  Municipiului  Roman,  autoritățile  administraţiei  publice  locale  au
responsabilitatea de a  urmări obţinerea unui serviciu  public  corespunzător  interesului general  al
cetățenilor municipiului, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu reglementările europene.

Apreciez că gestiunea directă a serviciului, prin administrarea acestuia de către Direcția Municipal
Locato  Roman,   operator  de  drept  public,  cu  personalitate  juridică  și  buget  propriu,  înființat  și
organizat  în  subordinea  Consiliului  Local  al  Municipiului  Roman,  prin  H.C.L.  223/27.09.2018,
pentru prestarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat,  asigură  condițiile pentru
îndeplinirea cerințelor de eficiență, eficacitate, economicitate și calitate  în desfășurarea activităților;

Metodologia de elaborare a prezentului proiect de act normativ urmează procedura de consultare
publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 R privind transparența decizională în administrația
publică drept pentru care, propun spre consultare și  analiză proiectul de hotărâre privind darea în
administrare a Serviciului public pentru Administrarea Cimitirelor Umane din domeniul public și
privat al Municipiului Roman către Direcția Municipal Locato Roman în calitate de operator. 
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