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CAPITOLUL I. 
Dispoziţii generale – motivarea concesionării 
 
Art. 1 (1)    Prezentul caiet de sarcini a fost întocmit pe baza legislaţiei în vigoare şi precizează 
condiţiile minime în care trebuie să se desfăşoare licitaţia pentru delegarea gestiunii serviciului 
public de administrare a cimitirelor din Municipiul Roman ( cimitirul Eternitatea şi înfiinţarea, 
organizarea şi administrarea unui nou cimitir) prin concesiune. 
(2 )  Studiu de fundamentare, Regulamentul pentru concesionarea serviciului public de 
administrarea a cimitirelor şi Caietul de sarcini s-au întocmit prin grija colectivului de coordonare 
desemnat de primarul municipiului Roman, şi vor fi supuse spre aprobare plenului Consiliului 
Local al Municipiului Roman. 
(3) Prezentul  Caiet de Sarcini este elaborat în conformitate cu prevederile următoarelor acte 
normative: Legea nr. 51/2006, legea serviciilor comunitare de utilităţi publice a serviciilor publice 
de gospodărie comunala, Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii şi HG nr. 71 din 24.01.2007 pentru aprobarea Normelor  de  aplicare a 
prevederilor OG 34/2006. 
(4) Noţiunile specifice, necesare pentru înţelegerea prezentului Caiet de sarcini se definesc, în 
conformitate cu prevederile legale menţionate anterior, după cum urmează: 
autoritate competentă - Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor 
Publice - A.N.R.M.A.P; 
contract-cadru - reglementare cu caracter normativ, care stabileşte condiţiile minimale pentru 
relaţiile comerciale dintre operator si utilizator; 
indicatori de performanţă - parametri ai serviciului de administrare, realizaţi de prestatorii  de 
servicii, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriţi la nivelul  titular ai 
prestatorilor; 
administrare cimitire - totalitatea operaţiunilor şi activităţilor necesare pentru buna funcţionare a 
cimitirelor; 
utilizator - persoana fizică sau juridică beneficiară a serviciilor de administrare prestate de operator. 
Art. 2 Prezentul Caiet de sarcini va fi anexă la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public 
de administrarea a cimitirelor din Municipiul Roman 
 

CAPITOLUL II - Obiectul concesiunii 
Secţiunea I - Datele de identificare a serviciului public de administrare a 
cimitirelor . 
 
Art. 3 -  (1) Obiectul concesiunii este serviciul public de administrare a cimitirului Eternitatea din 
municipiul Roman precum şi înfiinţarea şi administrarea unui nou cimitir  şi presupune următoarele 
activităţi: 
a) servicii de administrare şi gestionare a patrimoniului public existent în cimitirul Eternitatea; 
b) servicii, activităţi şi bunuri necesare realizării serviciilor funerare, precum şi alte servicii şi 
activităţi de amenajare şi întreţinere a locurilor de înhumare astfel încât ceremonialul înhumării, în 
cazul decesului unei persoane, să fie făcut cu maximă operativitate şi în condiţii corespunzătoare; 
c) servicii de asigurare şi menţinere a curăţeniei în perimetrul cimitirului ; 
d) activităţi de întreţinere şi refacere a instalaţiilor de apă şi canalizare, energie electrică, reparaţii 
alei şi garduri împrejmuitoare, întreţineri curente construcţii aferente; 
e) lucrări de amenajare , întreţinere, protejare şi conservare a spaţiilor verzi, gazonului, arborilor, 
arbuştilor, precum şi a oricăror alte amenajări dendro-horticole; 
f) serviciul de pază şi ordine a cimitirului; 
g) înfiinţarea organizarea şi administrarea unui nou cimitir în municipiul Roman, str. Mihai Viteazu 
sola poligon, în suprafaţă de aprox. 6 ha, care impune următoarele: 
- realizarea împrejmuirii terenului; 
- parcelarea şi crearea de aleii asfaltate pe o suprafaţă de aproximativ 3000 mp; 
- asigurarea de utilităţi, apă, canal, energie electrică, gaze naturale; 
- construirea unei capele pe o suprafaţă de minim 300 m p şi a unei clopotniţe. 
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(2) Autoritatea concedentă a serviciului public de administrare a cimitirelor este Consiliul local al 
Municipiului Roman, situat în localitatea Roman,  Piaţa Roman – Vodă nr. 1, judeţul Neamţ. 
 

Secţiunea II - Date de identificare a bunurilor mobile şi imobile care se află în 
incinta cimitirelor şi care se dau în administrarea operatorului de serviciu 
concesionar. 
 
Art. 4 (1) Concesionarea serviciilor prevăzute la art. 3 pct. 1 se face pentru cimitirul Eernitatea şi 
pentru noul cimitir ce se va înfiinţa de către concesionar. 
(2) Terenurile pe care sunt amplasate cimitirele aparţin domeniului public al municipiului Roman. 
Terenul pe care este amplasat cimitirul Eternitatea şi care constituie proprietatea concedentului va fi 
administrat şi exploatat de concesionar în conformitate cu prevederile contractului de delegare de 
gestiune prin concesiune, acesta urmând a fi restituit de concesionar la expirarea/încetarea 
contractului de concesiune; acesta constituie bun de retur şi revine de drept concedentului, gratuit şi 
liber de orice sarcini. Terenul pe care va fi amplasat noul cimitir urmează acelaşi regim. 
(3) Construcţiile de orice tip, precum şi orice alte bunuri mobile şi imobile care constituie 
patrimoniul celor două cimitire şi care se dau în administrarea directă a prestatorului de serviciu 
concesionar, vor fi inventariate odată cu semnarea contractului şi predarea către concesionar a 
activităţii de concesionare. 
Art. 5 Asupra bunurilor rezultate din investiţii sau modernizări efectuate de concesionar pe 
cheltuiala sa şi cu aprobarea concedentului, acesta din urmă are dreptul de preempţiune la 
cumpărare, preţul pe care trebuie să-l plătească fiind stabilit de comun acord între părţi prin act 
adiţional la contract. 
Art. 6  Bunurile proprii ale concesionarului rămân în proprietatea acestuia. 
 

Capitolul III – Activităţi ale Serviciului public de administrare a cimitirelor din 
municipiul Roman, Condiţii generale, tehnice şi de calitate 
Secţiunea I – Servicii de administrare şi gestionare a patrimoniului public 
existent în cimitirul Eternitatea 
 
Art. 7 Concesionarul are obligaţia să asigure păstrarea integrităţii, protejarea, administrarea şi 
gestionarea în condiţii optime a patrimoniului public încredinţat, asigurarea funcţionării şi 
întreţinerii dotărilor existente. 
Art. 8 Concesionarul va sigura conducerea întregii activităţi administrative specifice cimitirelor 
umane şi anume: 
(a)  Va păstra şi va conduce evidenţa tuturor locurilor de veci şi a înhumărilor în registre speciale şi 
într-o evidenţă computerizată cu următoarele specificaţii: 
- data înmormântării; 
- datele personale ale decedatului; 
- numărul actului de deces; 
- locul înhumării(parcela, rândul, locul); 
- aparţinătorul/concesionarul care a efectuat înmormântarea; 
- numărul chitanţei care dovedeşte concesionarea locului; 
- numărul chitanţei care dovedeşte achitarea tarifului de întreţinere; 
- numărul chitanţei care dovedeşte achitarea tarifului serviciului funerar prestat: 
(b) Va ţine, va păstra şi va actualiza un registru de evidenţă a parcelelor din structura cimitirului 
după cum urmează: 
- anul dării în folosinţă a parcelei; 
- numărul de rânduri componente; 
- numărul de locuri de înhumare stabilite în cadrul parcelei; 
- anul ocupării complete a parcelei; 
În registrul de evidenţă se consemnează şi caracterul aparte al parcelei respective şi anume : 
- eroi din primul război mondial; 
- eroi din al doilea război mondial; 
- veterani de război; 
- eroi ai revoluţiei ; 
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- destinaţie specială( personalităţi istorice , politice , culturale, sau cu merite deosebite). 
( c) Va păstra o evidenţă cu privire la sesizările şi reclamaţiile cetăţenilor privind acte de profanare, 
furturi, degradări sau alte fapte care constituie contravenţii sau infracţiuni, săvârşite în incinta 
cimitirelor; 
( d) Va atribui locuri de înhumare la solicitările cetăţenilor şi va întocmi actele de concesionare 
(atribuire) a acestora; 
( e) Va întocmi un registru cu evidenţa proceselor verbale de constatare a stării fizice a locurilor de 
înhumare; 
( f) Va încasa taxele de concesionare asupra locurilor de înhumare şi alte taxe sau tarife ce urmează 
a fi percepute pentru serviciile prestate. Gratuităţile privind taxele de înhumare şi alte taxe legal 
percepute vor fi scăzute din redevenţa datorată consiliului local. 
Art. 9 Locurile de înhumare în cimitire pot fi concesionate pe bază de taxe sau atribuite gratuit doar 
cetăţenilor din municipiul Roman. 
Art. 10 Terenul fiecărui cimitir este sistematizat şi împărţit în parcele şi locuri de înhumare 
delimitate de alei şi căi de acces. 
Art. 11 (1) Locurile de înhumare au dimensiunile de 2,50 m x 1,30 m pentru un loc de înhumare 
simplu, intervalele dintre locurile de înhumare sunt de maxim 0,20 m ( trotuar comun, după cum 
permite configuraţia terenului ) necesare pentru circulaţie şi îngrijirea locului. 
(2) Pentru două locuri de înhumare dimensiunile sunt de 2,50 m x 2,60 m. 
(3) Adâncimea gropii pentru toate situaţiile enumerate mai sus, va fi de 2 m, iar acolo unde terenul 
permite aceasta va fi de 2,20 m. 
(4) Aceste dimensiuni sunt valabile în situaţia în care se execută construcţii funerare cu grindă. 
(5) Suprafaţa atribuită pentru un loc de veci în vederea executării unei lucrări funerare este de 4,2 
mp ( 2,80 m x 1,50 m ) cu loc de trotuar inclus. 
Art. 12. „Atribuirea în folosinţă a locurilor de înhumare se face pe o perioadă de 7 ani pe prin act de 
folosinţă, cu posibilitatea prelungirii dreptului de folosinţă pentru aceeaşi perioadă.” “Excepţie fac 
beneficiarii Legii 34/2004 a recunoştinţei faţă de eroii martiri şi luptătorii care au contribuit la 
victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, Decretului-lege118/1990 privind acordarea unor 
drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 
martie1945 precum şi celor deportate în străinătate ori constituite de prizonieri , modificat şi 
completat, precum şi ale Legii  44/1994 privind veteranii de război precum şi unele drepturi ale 
invalizilor şi văduvelor de război, republicată. Aceştia beneficiază de loc de înhumare gratuit pe 
veci conform art. 21 din prezentul Regulament”. 
Art. 13. Locurile atribuite în folosinţă nu se pot înstrăina sau schimba. Construcţiile realizate pe 
aceste locuri pot fi lăsate cu titlu de moştenire până la rude de gradul IV ( gradul de rudenie să fie 
certificat cu acte doveditoare ). 
Art. 14. Beneficiarii legilor : 34/2004, 44/1994, 118/1990, beneficiază de locuri de înhumare 
gratuite pe veci la cerere. Acestea se vor atribui în folosinţă în funcţie de terenul liber existent în 
tabelele special amenajate fiecărei categorii 
Art. 15. Atribuirea în folosinţă a locurilor de înhumare în cazul decesului, se face în baza actelor 
doveditoare după plata tarifelor stabilite. 
Personalităţilor marcante ale localităţii li se pot atribui locurilor de înhumare gratuite pe veci în 
cimitirele aparţinând Primăriei Municipiului Roman, prin Hotărârea Consiliului Local. 
Tot astfel, locurile atribuite în folosinţă pe bază de tarif pentru înhumarea unor personalităţi 
marcante ale localităţii, pot fi transformate în locuri de înhumare gratuite pe veci prin Hotărârea 
Consiliului Local. 
În cazurile prevăzute la aliniatele 2 şi 3, obligaţia de întreţinere a locurilor de înhumare revine 
societăţii concesionare, cu excepţia cazurilor în care aparţinătorii solicită în scris preluarea acestor 
obligaţii. 
Art. 16. Dreptul de folosinţă a locurilor de înhumare încetează : 
a) la expirarea duratei de folosinţă. Dacă în termen de un an de la expirarea duratei de folosinţă nu 
se solicită prelungirea perioadei de concesionare, locul de înhumare devine disponibil în vederea 
unei noi atribuiri ; 
b) când titularul dreptului de folosinţă renunţă la acest drept în favoarea prestatorului concesionar; 
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În cazul în care dreptul de folosinţă a locurilor de înhumare a încetat şi pe aceste locuri există 
lucrări funerare, foştii titulari sunt obligaţi să le desfiinţeze şi să elibereze terenul în termen de 90 
zile de la încetare. În caz contrar, lucrările funerare trec în patrimoniul prestatorului după trecerea 
celor 90 zile. Pentru lucrările de construcţii funerare degradate pe care foştii titulari nu le 
desfiinţează, desfiinţarea va fi executată de către prestator. Pe aceste locuri de veci se vor executa 
construcţii funerare noi de către prestator. 
 

Secţiunea II – Servicii, activităţi şi bunuri necesare realizării serviciilor 
funerare, precum şi alte servicii şi activităţi de amenajare şi întreţinere a 
locurilor de înhumare 
 
Art. 17. Dreptul de înhumare în cimitir îl au : 
1 – persoanele decedate cu ultimul domiciliu în Municipiul Roman ; 
2 – persoanele decedate cu ultimul domiciliu în alte localităţi, dar care la data intrării în vigoare a 
prezentului Regulament au dreptul de folosinţă asupra unui loc de veci din cimitir ; 
3 - rudele pînă la gradul IV sau persoanele aflate în întreţinerea unor persoane cu domiciliul stabil 
în municipiul Roman”. 
4 – persoanele decedate fără aparţinători şi cu ultimul domiciliu în alte localităţi. Acestea vor fi 
înhumate în locul indicat de Primăria Municipiului Roman. 
Art. 18. Înhumările se fac numai în baza adeverinţei de înhumare eliberată de Biroul Stării Civile 
care a înregistrat decesul. Înmormântarea decedaţilor aduşi din alte localităţi se face pe baza 
autorizaţiei sanitare de transport vizată de Centrul Sanitar Antiepidemic teritorial ( în cazul 
cadavrelor aflate în stadiul de putrefacţie ) şi adeverinţelor de înhumare. 
Art. 19. Decedaţii care au suferit de boli contagioase nu vor fi depuşi la capele, ci vor fi înhumaţi 
direct la groapă. 
Art. 20. Înhumările se fac direct sau prin depunerea prealabilă a decedaţilor la capelă. Depunerea 
decedaţilor la capelă se poate face pentru cel mult 72 ore de la data decesului, fără nici o excepţie. 
Art. 21. Înhumările se pot face în gropi simple, gropi zidite şi cavouri. Gropile zidite şi cavourile se 
execută potrivit dispoziţiilor şi normelor în vigoare. În gropile care au dimensiunile prevăzute la 
capitolul II art. 6 aliniat 1 pot fi înhumate cel mult două persoane. Operatorul concesionar, poate 
executa lucrări funerare în avans în locuri din cimitir unde există o motivaţie bine întemeiată 
(deponee clandestine de gunoi, locuri de veci expirate mai mult de 2 ani, lucrări funerare care nu au 
aparţinători) pentru buna desfăşurare a activităţii.” 
Art. 22. Mormintele nu pot fi deschise decât după 7 ani de la data înhumării, cu excepţia 
înhumărilor succesive ale titularului sau aparţinătorilor decedatului, cu asigurarea măsurilor de 
protecţie sanitară prevăzute de lege. Prin excepţie, acestea vor putea fi deschise până la 2 ani cu 
respectarea dispoziţiilor legale. După 2 ani, cadavrul deshumat este obligatoriu introdus într-un 
sicriu metalic, ermetic închis sau într-un sicriu de lemn căptuşit cu tablă şi ermetic închis în vederea 
respectării normelor sanitaro-antiepidemice. Aceasta se face în baza autorizaţiei eliberată de 
Direcţia de Sănătate Publică teritorială. Mormintele se pot deschide în orice moment, cu aprobarea 
Parchetului. 
Art. 23. Deshumările şi reînhumările se fac în mod obligatoriu în prezenţa unui reprezentant al 
familiei decedatului şi sub supravegherea operatorului concesionar, iar operaţiunea se consemnează 
în registrul de evidenţă şi în evidenţa computerizată. În cazul când în termen de 60 zile de la 
înştiinţare, reprezentantul familiei decedatului nu se prezintă pentru deshumare, deşi a fost anunţat 
în scris cu confirmare de primire, operaţiunea de deshumare se desfăşoară numai în prezenţa 
operatorului, care consemnează în registrul de evidenţă şi în bazele de date computerizate 
operaţiunea de reînhumare a osemintelor. La fel se procedează şi în cazul în care nu mai există în 
viaţă nici o rudă a decedatului. “În cazuri excepţionale (cazuri sociale, cu motive bine întemeiate) 
deshumările şi reînhumările se fac fără perceperea tarifelor aferente cu aprobarea consiliului local.” 
Art. 24. Dacă la expirarea termenului dreptului de folosinţă, acesta nu se prelungeşte, se pierde 
dreptul de folosinţă şi locul de înhumare se atribuie, în caz de deces, altei persoane, osemintele 
rezultate din deshumare se depun la casa de oase. Costul procesiunii de înhumare a osemintelor se 
suportă de noul titular al dreptului de folosinţă. 
Art. 25. Transportul persoanelor decedate în aceeaşi localitate în altă localitate sau în altă ţară, se 
face cu vehicule mortuare şi cu mijloace de transport special amenajate, cu respectarea normelor 
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sanitaro-antiepidemice. Efectuarea acestor transporturi se asigură cu respectarea dispoziţiilor din 
convenţiile internaţionale în care Statul Român este parte şi potrivit dispoziţiilor legale în materie. 
Plata pentru transportul persoanelor decedate se face potrivit tarifelor stabilite. 
Art. 26. În cimitirele din municipiul Roman se pot executa construcţii funerare numai de către  
concesionar, cu excepţia lucrărilor pentru care acesta nu are personal de specialitate . 
Art. 27. Se pot executa următoarele construcţii funerare: 
a – la suprafaţă : borduri sau împrejmuiri, capele, mausolee, monumente, obeliscuri, capace, alte 
lucrări de artă plastică ; 
b – în subteran : cripte, bolte, cavouri, gropi zidite. Construcţiile funerare supraterane care nu 
depăşesc înălţimea de 1,80 m (capele, mausolee) se autorizează de către Serviciul Urbanism din 
cadrul Primăriei Municipiului Roman. În cazuri deosebite (personalităţi marcante), se pot autoriza 
construcţii funerare supraterane cu înălţime mai mare de 1,80 m cu aprobarea Consiliului Local al 
Municipiului Roman. 
Art. 28. Executarea construcţiilor funerare la suprafaţă se face în baza unei autorizaţii emisă de 
prestator. Executarea săpăturilor pentru lucrările funerare în subteran (gropi zidite, bolte, cavouri 
etc.) se face de catre concesionar în termen de maxim 3 zile de la plata serviciului respectiv. 
Art. 29. Eliberarea documentelor pentru construcţiile funerare se face după plata tarifelor, în funcţie 
de suprafaţa pe care se execută construcţia. 
Art. 30. Personalul de pază are obligaţia să nu permită participarea la executarea construcţiilor 
funerare a nici unei persoane care nu are relaţii juridice de muncă cu executantul. 
Art. 31. Actele necesare pentru avizarea, respectiv autorizarea construirii de monumente funerare 
sunt : 
1 – cerere în numele persoanei care solicită executarea lucrării şi care cuprinde : 
- numele, prenumele, adresa ; 
- cimitirul, parcela, rândul, mormântul unde urmează să se execute lucrarea ; 
2 – document eliberat de administratorul cimitirului din care să rezulte : 
- numele plătitorului ; 
- parcela, rândul, mormântul unde se execută lucrarea ; 
- dovada achitării dreptului de folosinţă al fiecărui loc de înhumare. 
3 – pentru construire de capele, pe lângă actele menţionate mai sus, mai sunt necesare : 
- avizul sanitar : 
- proiectul de construcţie a capelei executat de firme autorizate. 
Actele menţionate mai sus se prezintă pentru verificare, avizare şi aprobare, 
Autorizaţia se eliberează numai după plata taxelor legale. 
Art. 32. Este interzisă orice construcţie funerară în afara limitei suprafeţei locului aflat în folosinţă 
şi menţionat la art. 7. Trotuarele turnate nu pot depăşi 0,20 m între lucrări. 
Art. 33. Săpăturile făcute pentru construirea cavourilor şi a monumentelor funerare vor trebui, prin 
grija constructorilor, să fie înconjurate cu bariere sau protejate cu obstacole vizibile pentru 
rezistenţa şi pentru a se evita orice pericol. Lucrările vor fi executate în aşa fel încât să nu 
compromită cu nimic securitatea şi integritatea publicului. 
Art. 34. Constructorii nu vor putea depozita nici măcar temporar pământ, materiale şi alte obiecte 
pe mormintele vecine. Aceştia vor trebui să ia toate măsurile necesare pentru a nu murdări sau 
deteriora mormintele înconjurătoare pe timpul execuţiei lucrărilor. 
Art. 35. Este interzis sub orice formă, sub pretextul facilitării execuţiei lucrărilor : deplasarea sau 
îndepărtarea semnelor funerare ce există pe marginea construcţiilor, fără acordul scris al familiilor 
aparţinătoare. 
Art. 36. Materialele necesare pentru construcţie nu vor fi aduse la locul de executare decât pe 
măsura nevoilor. 
Art. 37. Pământul rezultat din săpătură, resturile de orice natură rezultate din operaţiile de 
construcţie, deşeurile de orice fel se transportă în fiecare zi de către constructorii lucrărilor la 
locurile special amenajate din incinta cimitirelor. 
Art. 38. Este interzisă montarea de bănci, de ornamente şi alte lucrări auxiliare pe trotuarul dintre 
locurile de înhumare, iar cele existente care împiedică circulaţia şi ocupă spaţiul dintre mormintele 
vecine, vor fi desfiinţate. 
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Art. 39. Este interzisă tăierea de pomi şi arbori, precum şi desfiinţarea vegetaţiei, excepţie făcând 
arborii care periclitează siguranţa lucrărilor funerare sau cei care împiedică concesionarea de teren 
pentru înhumare. 
Art. 40. Dacă o construcţie funerară prezintă o stare de degradare avansată care ar pune în pericol 
securitatea publică sau mormintele vecine etc. prestatorul  va proceda la o somaţie adresată familiei 
aparţinătoare prin care i se va pune în vedere remedierea monumentului. În situaţia în care familia 
aparţinătoare( titularul locului de veci) nu doreşte, nu poate fi găsită sau nu are posibilitatea să 
suporte costurile de remediere a construcţiei funerare locul de veci va fi atribuit altui solicitant care 
va plătii lucrările de remediere ce vor fi executate de către administrator. 
Art. 41. Obiectele declarate monumente de artă nu pot fi reparate, modificate sau demolate decât cu 
avizele legale. 
Art. 42. Monumentele de artă şi arhitectură şi operele comemorative ale eroilor şi mormintele 
personalităţilor, şi monumentele nefunerare aflate în cimitirele aparţinând Primăriei Municipiului 
Roman sunt întreţinute şi îngrijite de prestatorul concesionar. 
 

Secţiunea III – Servicii de asigurare şi menţinere a curăţeniei în perimetrul 
cimitirului 
 
Art. 43. (1) Titularii locurilor de înhumare au obligaţia să efectueze în permanenţă lucrări de 
întreţinere a mormintelor sau reparaţii ale lucrărilor funerare, precum şi ale cărărilor dintre 
morminte şi aleilor secundare de acces între parcele, să planteze flori,. Titularii locurilor de 
înhumare au obligaţia să depoziteze resturile vegeatle rezultate din întreţinerea  locurilor de 
înhumare, resturile materiale rezultate în urma lucrărilor de reparaţie, numai în locuri special 
amenajate. 
(2) Pentru curăţarea şi refacerea aleeilor, clădirilor, împrejmuirilor şi repararea instalaţiilor(apă, 
canal, electricitae, etc) precum şi pentru evacuarea gunoiului, fiecare utilizator va achita un tarif 
anual de întreţinere la operatorul concesionar. 
Art. 44 . Pentru mormintele şi operele comemorative de război ale eroilor patriei şi pentru parcelele 
cu destinaţie specială, întreţinerea şi îngrijirea se va face de către operatorul concesionar. 
Art. 45. Prestatorul concesionar va asigura în incinta cimitirelor condiţii de igienă cerute de 
reglementările în vigoare, prin instalarea unui număr suficient de coşuri şi pubele, prin întreţinerea 
şi înlocuirea acestora atunci când este cazul, prin efectuarea în permanenţă a curăţeniei spaţiilor 
verzi, aleilor de acces, capelelor, construcţiilor administrative şi prin efectuarea operaţiunilor de 
dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, ori de cîte ori este necesar. 
Art. 46. În vederea asigurării colectării şi transportului deşeurilor strânse din incinta cimitirului 
operatorul concesionar va încheia un contract de prestări servicii cu prestatorul serviciului. 
Art. 47 Lucrările de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, se vor executa doar de către operatori 
autorizaţi. 
Art. 48. Este interzisă în cimitire depozitarea oricărui fel de gunoaie, resturi vegetale, materiale de 
construcţie. La efectuarea lucrărilor de construcţie se vor proteja mormintele şi construcţiile 
învecinate, spaţiile verzi şi căile de acces. 
 

Secţiunea IV – Activităţi de întreţinere şi refacere a instalaţiilor de apă şi 
canalizare, energie electrică, reparaţii alei şi garduri de împrejmuire, întreţineri 
curente construcţii aferente. 
 
Art. 49. Prestatorul concesionar răspunde pentru realizarea la timp şi în condiţii de performanţă a 
lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente ale construcţiilor date în administrare directă, a aleeilor 
şi gardurilor împrejmuitoare, a instalaţiilor de utilitate publică din incinţa cimitirelor(instalaţii de 
alimentare cu apă, canalizare, gaz naturale, energie electrică, etc). Prestatorul se va îngriji de 
gospodărirea judicioasă a materilor prime, materialelor, apei, energiei electrice şi termice, gazelor 
naturale, astfel încât să nu se încarce artificial costurile de operare. Pentru cimitirul nou creat 
concedentul se obligă să asigure utilităţile( apă, canalizare, energie electrică, canalizare până la 
limita suprafeţei concesionate) 
Art. 50. Prestatorul concesionar verifică şi urmăreşte corectitudinea facturilor la plata utilităţilor şi 
răspunde de achitarea acestora în termenele legale. 
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Art. 51 În cazul în care construcţiile, aleile, gardurile împrejmuitoare, instalaţiile de utiliatte publică 
necesită reparaţii capitale, operatorul va sesiza imediat concedentul. 
Art. 52 .  Intervenţiile de întreţinere sau reparaţii curente pe care prestatorul este obligat să le 
realizeze asupra construcţiilor date în administer, aleilor şi gardurilor împrejmuitoare, instalaţiilor 
de utilitate publică din incinta cimitirului se vor face numai de către personal specializat şi autorizat. 
 

Secţiunea V - Lucrări de amenajare , întreţinere, protejare şi conservare a 
spaţiilor verzi, gazonului, arborilor, arbuştilor, precum şi a oricăror alte 
amenajări dendro-horticole; 
 
Art. 53.(1 )Prestatorul concesionar are obligaţia de alua toate măsurile necesare pentru protejarea şi 
conservarea spaţiilor verzi, gazonului, arborilor, arbuştilor, florilor precum şi a oricăror amenajări 
dendro-horticole. 
(2) prestatorul va asigura resurse umane şi materiale în vederea realizării lucrărilor de întreţinerea a 
amenajărilor dendro-horticole din incinta cimitirelor( lucrări de răsad a gazonului şi florilor, 
plantare a arborilor şi arbuştilor, cosirea ierbii, greblare a frunzelor uscate şi transportarea în 
locuriel destinate arderii, toaletarea arborilor şi arbuştilor) 
(3) În cazul prăbuşirii arborilor de talie mare din cauze de forţă majoră, care prin cădere distrug 
mormintele învecinate, refacerea acestora se execută de către prestator. 
 

Secţiunea VI – Serviciul de pază şi ordine a cimitirelor din municipiul Roman 
 
Art. 54. (1)  Prestatorul concesionar va asigura paza cimitirelor umane angajând în acest scop 
personal specializate. 
(2) Accesul în cimitire pentru vizitatori se face conform orarului de funcţionare aprobat. „Porţile de 
acces” pot fi folosite şi în situaţii deosebite ( accesul autovehiculelor cu specific pompe funebre, 
accesul autovehiculelor şi utilajelor necesare salubrizării cimitirelor ). Circulaţia în cimitire se face 
numai pe alei, fiind interzisă călcarea monumentelor etc. 
(3)  Închiderea porţilor este anunţată de către personalul de pază cu 15 minute înainte de expirarea 
programului menţionat la art.8. Personalul de pază are obligaţia să invite publicul să părăsească 
cimitirul la expirarea programului, după acea nici o persoană nu mai are voie să rămână şi să intre 
în cimitir, cu excepţia personalului de pază şi a angajaţilor operatorului. 
Art. 55. (1) Este interzis accesul în cimitire a următoarelor persoane : 
a – aflate în stare de ebrietate ; 
b – persoane care practică comerţul ; 
c – îmbrăcate sumar sau cu îmbrăcăminte indecentă ; 
d – copiilor în vârstă de până la 10 ani, neînsoţiţi ; 
e – însoţite de câini sau alte animale domestice. 
(2) În incinta cimitirelor se interzice : 
a – consumul de alcool ; 
b – consumul de seminţe ; 
c – fumatul ; 
d – cântatul, mai puţin muzica aprobată prin ceremonie ; 
e – folosirea zgomotoasă a aparatelor de radio şi a casetofoanelor. 
f – introducerea oricăror animale sau lăsarea lor liberă în spaţiul cimitirelor;g7- producerea de 
zgomot sau scandal. 
Art. 56. Accesul în cimitire a autovehiculelor de orice fel destinate transportului de persoane şi 
materiale, se va face contra cost. Fac excepţie de la aceasta persoanele cu handicap locomotor sau 
cu mobilitate redusă şi care deţin un certificat din care să rezulte această situaţie, precum şi 
vehiculele care transportă corpul neînsufleţit la locul de veci. 
Art. 57. Accesul şi evacuarea în şi din cimitire a materialelor cu mijloace de transport cu o 
capacitate mai mare de 1,5 tone este interzisă, cu excepţia firmelor autorizate să evacueze gunoiul 
din cimitire şi a vehiculelor administratorului. 
Art. 58. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunior prevăzute de Regulamentul de 
organizare şi funcţionarea a cimitirelor aprobat pri H.C.L. nr. 98 din 09.08.2007 se face de către 
personalul Poliţiei Comunitarea Roman, cu care  operatorul are obligaţia de a colabora. 
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Secţiunea VII – Înfiinţarea, organizarea şi amenajarea unui nou cimitir 
 
Art. 59 Prestatorul concesionar are obligaţia ca în termen de 12 luni de la atribuirea contractului de 
delegare de gestiune prin concesiune să înceapă amenajarea unui nou Cimitir în municipiul Roman. 
Art. 60. (1) Noul cimitir se va amenaja pe un teren situat în str. Mihai Viteazu, sola poligon ce va fi 
pus la dispoziţie de către concedent şi va fi finalizat în termen de 
(2) Pentru amenajarea şi organizarea  noului cimitir rămân valabile toate celelalte prevederi ale 
caietului de sarcini menţionate anterior 
 

CAPITOLUL IV - Condiţii generale tehnice şi de calitate pentru exploatarea 
serviciului public de administrare a cimitirelor  municipiului Roman 
 

A Condiţii tehnice 
 

Art. 61. (1) Prestatorul concesionar  trebuie sa asigure prestarea serviciului in regim de continuitate 
pentru toţi utilizatorii , cu respectarea condiţiilor tehnice specifice fiecărui tip de activitate. 
(2) Toate maşinile şi utilajele prezentate în oferta ca făcând parte din pregătirea tehnică a 
ofertantului, şi pentru care ofertantul primeşte puncte la evaluarea ofertelor, trebuie să fie folosite în 
exclusivitate pentru administrarea cimitirelor  municipiului Roman. 
(3) Concesionarul trebuie să prezinte o listă cu bunurile proprii care vor deservi activităţile de 
administrarea a cimitirului. Aceasta listă va constitui anexa la contractul de concesiune. 
 

B. Obiective de exploatare 
 

Art. 62. - Obiectivele pe care trebuie să le atingă serviciul public de administrare a cimitirelor care 
face obiectul concesiunii sunt următoarele: 
a) asigurarea unor servicii funerare de calitate; 
b) îmbunătăţirea condiţiilor de igienă, de sănătate şi de mediu ale cetăţenilor municipiului; 
c) promovarea calităţii şi eficientei activităţilor de organizare şi funcţionare a cimitirelor 
d crearea unor noi locuri de înhumarea; 
e) protecţia mediului înconjurător, 
 

C. Obiective de ordin economic 
 

Art. 63. (1) Serviciul public de administrare a cimitirelor va urmări să se realizeze un raport 
calitate/cost cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului de concesiune şi un echilibru 
între riscurile şi beneficiile asumate prin contract. 
(2) Structura şi nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestaţiei şi vor fi în 
conformitate cu prevederile legale. Tarifele indicate în Euro vor putea fi actualizate semestrial în 
funcţie de indicele de inflaţie al Euro indicat de Banca Centrala Europeana sau, dacă concesionarul 
demonstrează că a intervenit o schimbare semnificativă a echilibrului valoric al contractului. 
 

D. Obiective de mediu 
 

Art. 64. (1) Pe perioada derulării contractului de concesiune se vor respecta condiţiile impuse de 
avizele de mediu. 
(2) Pe toată perioada derulării contractului de concesiune, operatorul va implementa condiţionările 
ce se stabilesc prin acte normative emise de autorităţile de mediu competente conform unor 
programe de conformare la cerinţele de mediu. 
 

CAPITOLUL V. Sarcinile autorităţilor administraţiei publice locale şi ale 
operatorilor în domeniul investiţiilor 
 
Art. 65.  (1) Finanţarea lucrărilor prestatorului se asigură, după caz, din următoarele surse: 
a) Fonduri proprii ale operatorului; 
b) Credite bancare obţinute de operator; 
c) Contribuţia de capital privat a operatorului; 
d) Economii rezultate din dotarea cu echipamente performante; 
e) Alte surse. 
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(2) Finanţarea lucrărilor administraţiei publice locale se asigura din: 
-  fonduri proprii ale bugetului local 
- fonduri speciale constituite pe baza unor taxe locale instituite în condiţiile legii 
- alte surse constituite conform legii. 
(3) Obiectivele investiţionale ale administraţiei publice locale sunt : 
- realizarea utilităţilor până la limita amplasamentului pentru cimitirul nou creat. 
(4) Investiţiile efectuate de prestator pentru reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea serviciilor 
publice de administrarea a cimitirelor se vor amortiza pe perioada de derulare a contractului de 
concesiune. 
(5) Investiţiile străine în serviciile publice de salubrizare beneficiază de toate facilităţile legale în 
vigoare în momentul încheierii contractului de concesiune. Facilităţile obţinute se vor menţiona în 
contractul de delegare a gestiunii şi vor fi valabile pe perioada stabilită la încheierea acestuia. 
In situaţia obţinerii de către investitor a unor facilităţi ulterioare, contractul de delegare a gestiunii 
va fi modificat în mod corespunzător, prin act adiţional, semnat de ambele pârti. 
(6) Investiţiile care se realizează din fonduri proprii ale investitorilor rămân în proprietatea acestora 
atât pe perioada derulării contractului de concesiune. 
 

CAPITOLUL VI. Clauze financiare şi de asigurări 
 
Art. 66. - (1) Investiţiile menţionate se supun obligaţiilor şi clauzelor impuse de finanţatori pentru 
fiecare modalitate de finanţare. 
(2) Prin aceste clauze se stabilesc modalităţile de returnare a creditelor, termenele de rambursare, 
perioada de amortizare, standardele de calitate ale bunurilor aduse ca investiţii, modalităţile de 
preluare a bunurilor care au făcut obiectul investiţiilor, clauze referitoare la păstrarea patrimoniului 
încredinţat pe perioada concesiunii şi la predarea bunurilor de retur la sfârşitul concesiunii, astfel 
încât la încheierea contractului capacitatea concedentului de realizare a serviciului să fie cel puţin 
egală cu cea existentă la data intrării în vigoare a contractului. 
(3) Prestatorul este obligat să încheie şi să onoreze contractele de asigurări pentru mijloacele din 
patrimoniul public, conform legislaţiei în vigoare privind asigurările. 
(4)  Prestaorul serviciilor va încasa lunar de la concedent, în baza facturii emise, valoarea lucrărilor 
confirmate prin procesului-verbal de recepţie a prestaţiei şi a raportului  de activitate, care vor 
cuprinde volumul lucrărilor, contravaloarea prestaţiei efectuate şi confirmate de concedent. 
(5) Prestaorul serviciului va încasa de la utilizatori  contravaloarea serviciilor prestate. Valoarea de 
referinţă a tarifelor şi modul de ajustare a acestora vor fi stabilite cu ocazia organizării licitaţiei 
organizate pentru concesionarea serviciului public de administrarea a cimitirelor şi vor fi obligatoriu 
menţionate în oferta depusă. Tarifele practicate poate fi ajustate in funcţie de evoluţia indicelui 
preţurilor în sectorul gospodărie comunală. 
 

CAPITOLUL VII - Regimul bunurilor utilizate de operator în derularea 
concesiunii 
 
Art. 67. (1) Bunurile privitoare la serviciul de administrare a cimitirelor din patrimoniul public sunt 
bunuri de retur şi se preiau pe bază de proces-verbal de predare-preluare. 
(2) Prestatorul este obligat să efectueze întreţinerea, reparaţiile curente şi accidentale, precum şi 
cele capitale ce se impun la bunurile din patrimoniul public. 
(3) Prestatorul va transmite anual situaţia patrimoniului public la 31 decembrie şi modificările 
privind acest patrimoniu pentru a fi înscrise în contabilitatea concedentului. 
La încetarea contractului de concesiune, bunurile de retur se restituie concedentului, în mod gratuit 
şi libere de orice sarcină. 
Bunurile privitoare la administrarea cimitirelor din domeniul privat al Cosiliului Local al 
municipiului Roman sunt bunuri de folosinta si se preiau pe bază de proces-verbal de predare-
preluare. 
Prestatorul este obligat să efectueze întreţinerea, reparaţiile curente, accidentale şi cele capitale ce 
se impun la bunurile de folosinta. 
Prestatorul este obligat sa asigure inlocuirea bunurilor de folosinta destinate activitatilor de 
administrare, din fonduri proprii, atunci cand acest lucru este necesar. 
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Prestatorul îsi poate manifesta intenţia de a dobândi bunuril proprii ale concesionarului, folosite pe 
parcursul derulãrii contractului şi sã solicite concesionarului încheierea contractului de vânzare - 
cumpărare cu privire la aceste bunuri. 
 

CAPITOLUL VIII – Raportări periodice 
 
Art. 68 Reparaţiile şi modernizările construcţiilor de orice tip şi instalaţiilor de utilitatea publică 
aflate în întreţinerea şi exploatarea prestatorului precum şi realizarea de investiţii noi vor fi 
efectuate după aprobarea lor de către concedent. 
Art. 69 Prestatorul concesionar va elabora şi va supune aprobării concedentului programe proprii 
anuale de dezvoltare şi optimizare a serviciului prestat. 
Art. 70 Prestatorul concesionar va prezenta în fiecare an concedentului un raport cu capitolele: 
Comercial, exploatare, social, tehnic şi financiar. 
Raportul va cuprinde minimum următoarele elemente: 

a) gradul de eficienţă economică a cimitirelor umane municipale; 
b) situaţia personalului, număr structură, accidente de muncă, stare de sănătate; 
c) relaţia socială patronat -sindicat 
d) starea tehnică a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate de către concesionar 

în desfăşurarea activităţii; 
e) starea tehnică a construcţilor de orice tip, a instalaţiilor de utilitate publică şi a oricăror alte 

elemente din dotare care folosesc prestatorului  în desfăşurarea activităţii; 
f) starea de ocupare şi starea fizică a parcelelor din structura cimitirelor; 
g) programul de investiţii 
 

CAPITOLUL IX. - Obligaţiile privind protecţia mediului 
 
Art. 71. - (1) Concesionarul trebuie să respecte obligaţiile privind protecţia mediului, care decurg 
direct din prestarea serviciului public de administrarea a cimitirelor, precum şi cele derivate din 
activităţile conexe serviciului. 
(2) Acolo unde nu se pot îndeplini prevederile acordurilor autorităţilor de mediu, se va conveni cu 
acestea un program de conformare. 
 

CAPITOLUL X. -  Durata concesiunii 
 
Art. 72.  (1) Durata pentru care se concesionează serviciul public de administrarea a cimitirelor 
municipiului Roman este de 25 ani cu posibilităţi de prelungire a acesteia prin act adiţional . 
 

CAPITOLUL XI – Elemente de preţ - Redevenţa – Taxe şi Tarife 
 
Art. 73. (1) Redevenţa anuală este echivalentul în lei a minim 1,5% din cifra de afaceri a 
concesionarului realizata din activitatea de administrarea. 
(2) Redevenţa se va plăti, în termen de 30 zile de la sfârşitul fiecărui an contractual. Regularizarea 
redeventei se va face dupa depunerea bilantului contabil pe anul precedent. 
(3) Neplata redevenţei sau executarea cu întârziere a acestei obligaţii dă dreptul concedentului să 
ceară concesionarului penalităţi în cuantum stabilit de legea aplicabilă la data efectuării plăţilor 
pentru plata obligaţiilor bugetare. Plăţile se vor considera efectuate prioritar în contul penalităţilor 
(până la plata integrală a acestora) şi numai după aceea în contul redevenţei restante. 
(4) Cumularea penalităţilor până la o sumă echivalentă cu cuantumul redevenţei atrage desfiinţarea 
de drept a contractului, fără a mai fi necesară punerea în întârziere sau îndeplinirea vreunei alte 
formalităţi prealabile. 
Art. 74. (1) Taxele pentru atribuirea /concesionarea locurilor de înhumare se vor stabili de către 
prestatorul concesionar în mod distinct după cum urmează: 

- pentru un loc de înhumare individual; 
- pentru locuri de înhumare duble, triple sau cvadruple taxa se multiplică direct proporţional 

cu cea percepută pentru un singur loc de înhumare; 
- pentru cavouri familiale se calculează în funcţie de suprafaţă raportat la numărul de locuri 

individuale în echivalent; 
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- pentru locuri de înhumare în parcele cu destinaţie specială se vor percepe o taxă şi un tarif 
special.. 

(2) Taxele şi tarifele practicate de către operatorul concesionar vor fi stabilite de către acesta, cu 
avizul prealabil al autorităţii publice locale. Prestatorul este obligat să păstreze tarifele valabile 
cel puţin 12 luni de la data încheierii contractului de concesiune. 
(3) Structura şi nivelul tarifelor vor fi fundamentate pe baza costurilor de producţie şi exploatare 
a costurilor de întreţinere şi reparaţii, a obligaţiilor ce derivă din contractul de delegare a 
gestiunii, cota de dezvoltare  precum şi profitul prestatorului. 
(4) Cuantumul taxelor şi tarifelor percepute de prestator pentru prestaţiile sale vor putea fi 
ajustate în funcţie de modificările  intervenite la nivelul costurilor de administrare sau în funcţie 
de rata de inflaţie. 
 

CAPITOLUL XII. - Cuantumul garanţiilor datorate de prestator 
 
Art. 75. - In termen de 30 de zile de la data încheierii contractului de concesiune, concesionarul se 
obligă să transmită concedentului o scrisoare de garanţie bancară de buna execuţie care să 
reprezinte 5% din valoarea lunara a contractului, stabilită în baza tarifelor agreate. 
Art. 76. - (1). Pentru participarea la licitaţie se fixează o garanţie în cuantum  de 2% din valoarea 
contractului.  Ofertantul va depune odată cu oferta, dar neinclusă în plicul sigilat, dovada plăţii 
garanţiei de participare la licitaţie care poate fi scrisoare de garanţie bancară, care trebuie să fie 
valabilă pe toată durata de valabilitate a ofertei, ordin de plată sau plată în numerar. 
(2) Garanţia de participare la licitaţie se pierde dacă ofertantul: 
- revocă oferta după deschiderea acesteia şi înainte de adjudecare; 
- revocă oferta după adjudecare; 
- fiind câştigătorul licitaţiei, nu semnează contractul în termenul de valabilitate al ofertei; 

- fiind câştigătorul licitaţiei nu constituie garanţia de bună execuţie. 
(3) Garanţia pentru oferta depusă se restituie ofertanţilor necâştigători în termen de maxim 7 zile de 
la primirea scrisorii prin care sunt anunţaţi că ofertele lor nu au fost acceptate. 
(4)Ofertantul  căruia i sa adjudecat oferta este obligat să constituie garanţia de bună execuţie a 
contractului de concesiune. Această garanţie se poate constitui prin scrisoare de garanţie bancară 
privind garantarea contului garanţiei de bună execuţie, constituit de contractant şi alimentat de 
acesta prin reţineri succesive din situaţiile de plată lunare ale prestatorului într-un cuantum de 5% 
până la achitarea integrală a sumei. 
(5) Contul în care se depune această garanţie, se deschide de către prestator şi se comunică 
Primăriei municipiului Roman pentru a se putea face alimentarea lunară a acestui cont. Garanţia 
astfel depusă, reprezintă o compensaţie pentru eventualele pierderi, deteriorări sau prejudicii aduse 
concedentului prin neândeplinirea obligaţiilor asumate prin semnarea contractului de concesiune a 
serviciului. Această garanţie se restituie în maximum 10 zile de la îndeplinirea tuturor obligaţiilor 
asumate prin contract, la expirarea acestuia. 
 

CAPITOLUL XIII.  Clauze referitoare la încetarea delegării de gestiune 
 
Art. 77. - Încetarea delegării de gestiune prin concesiune se face în următoarele situaţii: 
a) la expirarea duratei stabilite prin contractul de concesiune, dacă pârtile nu convin, 
în scris, prelungirea acestuia, în condiţiile legii; 
b) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală 
de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina concedentului, stabilita 
prin expertiza sau pe cale judecatoreasca 
c) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar ca urmare a constatării unor 
abateri grave ale concesionarului, prin reziliere unilaterală din partea concedentului, cu 
plata unei despăgubiri de 100.000 euro în sarcina concesionarului; 
d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, prin reziliere, cu 
plata unei despăgubiri de 100.000 euro în sarcina concedentului; 
e)  în cazul în care interesul naţional o impune, prin răscumpărarea unei concesiuni, care 
se  poate face prin act administrativ al organului care a aprobat concesionarea, la propunerea 
concedentului; în acest caz se va întocmi o documentaţie tehnico-economică în care se va 
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stabili preţul răscumpărării. In această situaţie de încetare a concesiunii nu se percep daune; 
 

CAPITOLUL XIV . Răspunderea părţilor 
 
Art. 78 (1) În cazul nerespectării de către prestator a prevederilor contractului de delegare de 
gestiune prin concesiune, acesta datoreză concedentului despăgubiri corespunzătoare prevederilor 
contractului de concesiune sau corespunzător legislaţiei specifice în domeniu; despăgubirile sunt 
cumulative şi nu exclusive. 
(2) Prestatorul concesionar va fi răspunzător pentru toate daunele provocate de către angajaţii săi în 
limita prejudiciului produs. 
 

CAPITOLUL XV. Clauze referitoare la personalul angajat si la protectia sociala 
 
Art. 79. – (1) Personalul actual angajat ce urmează a fi preluat pe structura completa, pe obiective si 
profesii, este prezentata in anexa la contract. 
(2) Personalul actual angajat va fi preluat integral de concesionar, care va suplimenta numarul 
propriu de personal. 
(3) Preluarea personalului angajat de concedent se va face in conditiile stipulate in contractul 
colectiv de munca. 
 

CAPITOLUL XVI Dispoziţii finale 
 
Art. 80. - (1) La licitaţiile organizate pentru concesionarea serviciului public de administrare a 
cimitirelor  Municipiului Roman pot participa numai ofertanţi care au obţinut avizul Episcopiei 
Romanului pentru înfiinţarea unui nou cimitir. 
Art. 81. (1) Caietul de sarcini este pus in vinzare de catre  Consiliul Local al Municipiului Roman 
la sediul sau din Piata Roman Voda nr.1, locul de unde poate fi achizitionat va fi  mentionat in 
anuntul publicitar. 
(2) Preţul caietului de sarcini a fost stabil  la valoarea de 1000 lei. 
(3) Modalităţile de plata sunt urmatoarele: 
- numerar; 
- ordin de plata; 
-  C.E.C. 
Art 82. – (1) Condiţiile prevăzute în caietul de sarcini sunt minimale pentru desfăşurarea licitaţiei 
pentru concesionarea serviciului public de administrare a cimitirelor.  Criterile de selectie ale 
ofertelor sunt prezentate mai jos şi vor fi detaliate în anexa la Regulamentul  de delegare a gestiunii 
serviciului public de administrare a cimitirelor din Municipiul Roman. 
Criteriile de selecţie a ofertelor menţionate mai jos conţin numărul maxim de puncte ce poate fi 
acordat unui ofertant şi conţin următoarele grupe de indicatori : 
Aspecte economice si financiare ale ofertei  ( 300 de puncte): 
Aspecte tehnice ale ofertei    ( 40 de puncte): 
Conditii generale ale ofertei    ( 20puncte): 
Aspecte juridice ale ofertei    ( 40 puncte). 
(2) Ofertanţii pot oferi şi alte conditii preconizate de acestia a fi favorabile unei bune desfăşurări a 
activităţii serviciului public de administrare a cimitirelor din Municipiul Roman. 
Art. 83. Caietul de sarcini se va folosi împreună cu Regulamentul de delegare a gestiunii serviciilor 
publice de administrare a cimitirelor din Municipiul Roman. 


