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PROCES-VERBAL DE PREDARE  AMPLASAMENT 
nr......../data................ 

Ca urmare a cererii nr........din.............adresată de domnul/doamna.............cu domiciliul în..............., 

telefon/fax......................email......................... în calitate de titular/ cotitular/moștenitor al locului de 
înhumare….........de pe rândul............parcela ……………din Cimitirul…………-Roman,  în baza 
avizului nr…….din data…………pentru execuția de lucrări funerare la locul de înhumare sus 

menționat și  în conformitate cu prevederile  Regulamentului  de organizare  și funcționare  a 
Serviciului public pentru Administrarea Cimitirelor Umane din domeniul public și privat al 

Municipiului Roman și ale Legii nr. 50/1991 R, privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcții, cu modificările și completările ulterioare; 
  
S-a procedat la predarea – preluarea, amplasamentului locului de înhumare …….de pe 
rândul............parcela ………din Cimitirul…………..-Roman pentru  executarea lucrărilor specificate 

în avizul nr…….din data…….transmis în copie și executantului lucrării/constructorului, prin 
deplasarea la fața locului, în prezența: 

1. domnului/doamnei…………………..titular/cotitular/moștenitor legal/testamentar/mandatar cu 
procura………..; 

2. domnului/doamnei………………….reprezentant al constructorului agreat prin certificatul 
nr……..din………, emis de…………..…; 

3. domnul/doamna……………………..…...reprezentat al Administratorului Cimitirului; 
S- a constatat că vecinii au următoarele lucrări/ insemne funerare: 
 (N) sus………………………………………………. 
(S) jos……………………………………………………. 
(V) stanga ………………………………………………….. 
(E) dreapta …………………………………………………. 
S-a stabilit că: 
Traseul de acces la lucrare: aleea……………..parcela nr........., rândurile………..mormintele……. 
Locul de depozitare a pământului ………………………………….., resturilor/gunoaielor din 

construcții:……………………………….………………………………………………….. 
Constructorul are obligația de a întocmi procesul verbal de recepție al lucrării în trei exemplare, din 

care unul se depune la administrația cimitirului în termen de 3 zile de la semnare. 
 
Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 3 (trei) exemplare câte unul pentru fiecare parte. 

 
Titular/cotitular,                     Constructor,                         Reprezentant cimitir,  
   Semnătura                          Semnătura                                Semnătura 
 

 PRELUAREA  AMPLASAMENTULUI la terminarea lucrării,  s-a efectuat astăzi………………… 
prin deplasarea la fața locului, în prezența: 

1. domnului/doamnei…………………..titular/cotitular/moștenitor legal/testamentar/mandatar cu 
procura………..; 

2. domnului/doamnei………………….reprezentant al constructorului agreat prin certificatul 
nr……..din………, emis de…………..…; 

3. domnul/doamna……………………..…...reprezentat al Administratorului Cimitirului; 
 s-a constatat că au fost/ nu au fost protejate locurile de înhumare învecinate/ de pe traseul de 

transport materiale  drept pentru care  constructorul și beneficiarul  lucrarii ……………………….; 
Drept pentru care am încheiat prezentul proces- verbal în 3 (trei) exemplare: 

-1 ex. la dosarul locului 
-1 ex. la constructor 
-1 ex beneficiarul lucrării 

 
Titular/cotitular/moștenitor,                        Constructor,                         Reprezentant cimitir,  
           Semnătura                                         Semnătura                                Semnătura 


