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Emitent: Direcția Juridică și Administrație Publică
- Serviciul Monitorizare Servicii de Utilități Publice
Nr. 21920 din 29.11.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
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
Examinând expunerea de motive a primarului municipiului Roman, în calitate de
inițiator al proiectului de hotărâre, înregistrată cu numărul 21916 din 29.11.2018, în baza
Studiului de oportunitate privind gestiunea directă, a Serviciului public pentru Administrarea
Cimitirelor Umane din domeniul public și privat al Municipiului Roman prin darea în
administrare, a acestuia, către Direcția Municipal Locato Roman, a Regulamentului de
organizare și funcționarea Serviciului Public de Administrare a Cimitirelor Umane din
domeniul public și privat al municipiului Roman și a Caietului de sarcini privind gestiunea
Serviciului Public de Administrare a Cimitirelor Umane din domeniul public și privat al
municipiului Roman, elaborate de către Serviciul Monitorizare Servicii de Utilități Publice am
constatat că acestea îndeplinesc condițiile de legalitate și oportunitate.
Din punct de vedere al oportunității
Prin H.C.L. 98/2007, revocată prin H.C.L. nr. 33/2010, s-a aprobat Regulamentul de
administrare și funcționare a cimitirelor aparținând Municipiului Roman și tarifele pentru
concesionări servicii și taxe funerare în cimitirul Eternitatea din municipiul Roman;
Delegarea de gestiune a acestui serviciu s-a realizat în baza HCL 190/2008 privind
delegarea de gestiune prin concesiune a Serviciului public de administrare a cimitirelor umane
și a spațiului locativ de pe raza municipiului Roman, către S.C. Municipal Locato Serv S.A. în
calitate de operator;
Ulterior, în 27.04.2009, cu nr. 6993/110 a fost semnat contractul privind delegarea
gestiunii prin concesiune a serviciului public de administrare a cimitirelor și fondului locativ
din municipiul Roman către SC Municipal Locato Serv S.A. Roman, pentru o perioadă de 10
ani.
Prin HCL 223/27.09.2018 privind înființarea Direcției Municipal Locato Roman,
instituție public cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Municipiului
Roman s-a hotărât că Direcția Municipal Locato Roman își începe activitatea la 01.01.2019
prin preluarea personalului și a întregii activități desfășurete de către S.C. Municipal Locato
Serv S.A.
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Modificările de ordin legislativ aduse prin Legea 102/2014 privind cimitirele,
crematoriile umane şi serviciile funerare și Hotărârea 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 impun revizuirea documentelor de reglementare adoptate de Consiliul
Local al Municipiului Roman, până la această dată, pentru actualizarea și clarificarea
modului de administrare, a raporturilor dintre administrația publică locală, operator şi
utilizatori și respectiv stabilirea indicatorilor de performanţă ai serviciului.
Din punct de vedere al legalității.
Având în vedere prevederile art. 7 al (1) din O.G. 71/2002 privind organizarea şi
funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local,
conform căruia “Înfiinţarea, organizarea, coordonarea şi reglementarea serviciilor de
administrare a domeniului public şi privat constituie dreptul exclusiv al autorităţilor
administraţiei publice locale, iar monitorizarea şi controlul funcţionării şi gestionării
acestora intră în atribuţiile şi responsabilitatea exclusivă a acestor autorităţi”, art. 10 al. (1)
lit a) conform căruia gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat se
poate organiza „prin gestiune directă” iar potrivit art. 11 al.(2),,,Gestiunea directă se
realizează prin intermediul unor operatori furnizori/prestatori de servicii de administrare a
domeniului public şi privat, care pot fi:
b) unul sau mai multe servicii publice, specializate şi autorizate conform legii, având
personalitate juridică şi buget propriu, organizate în subordinea consiliilor locale”.
și art.11, al. (1) conform căruia ,, În cazul gestiunii directe autorităţile administraţiei publice
locale îşi asumă nemijlocit toate sarcinile şi responsabilităţile privind organizarea,
conducerea, finanţarea, gestionarea şi controlul funcţionării serviciilor de administrare a
domeniului public şi privat, respectiv administrarea şi exploatarea infrastructurii aferente.”.
Direcția Municipal Locato Roman este 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, are ca obiect de activitate administrarea și gestionarea Serviciului public de
administrare a cimitirelor umane, deci îndeplinește condițiile și poate asigura îndeplinirea
cerințelor de eficiență, eficacitate, economicitate și calitate în desfășurarea activităților
serviciului;
Metodologia de elaborare a prezentului proiect de act normativ urmează procedura de
consultare publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003R privind transparența decizională în
administrația publică drept pentru care, propunem 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.
Director Direcția Juridică și Administrație Publică – Camelia RUSU
Șef Serviciu Monitorizare Sevicii de Utilități Publice - Mioara COCEA

Pag 2/ 2

