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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

privind modificarea  și completarea H.C.L. nr.279/19.12.2018 privind darea 
în administrare a Serviciului public pentru Administrarea Cimitirelor 

Umane din Municipiul Roman, către Direcția Municipal Locato în calitate 

de operator 
  

Analizând Referatul nr.2781/22.10.2021 al Direcţiei Municipal Locato 
Roman,  referatul de aprobare cu numărul 84499 din 03.11.2021 și proiectul de 

hotărâre înaintate de domnul Leonard Achiriloaei, Primarul municipiului Roman, 

am constatat că acestea îndeplinesc condițiile de legalitate și oportunitate. 
 

Din punct de vedere al oportunității: 
  

Având în vedere responsabilitatea Direcției Municipal Locato Roman în 

ceea ce privește funcționarea acestui serviciu pe criterii de competitivitate și 

eficiență economică și managerială este necesară: 
 
1.Majorarea tarifelor pentru concesionari și servicii funerare practicate in 

cimitir la nivelul ratei inflației comunicată de I.N.S. si B.N.R. pentru perioada 

2019-2021 intr-o cota de 13%, începând cu data de 01.01.2022, avându-se in 
vedere ca aceste taxe nu au fost actualizate din anul 2018. Conform art.15.2.1. din 
Regulamentul de organizare si funcționare a Serviciului public de administrare a 

cimitirelor umane din domeniul public și privat al Municipiului Roman, prețurile, 

tarifele si taxele de concesiune si servicii funerare se actualizeaza periodic, in 
funcție de rata inflației, noile tarife fiind prezentate in Anexa nr.2_21 la Referatul 

nr.2781/22.10.2021 intocmit de Direcția Municipal Locato Roman; 
2. Majorarea prețurilor pe tipuri de lucrări standard din „ Lista antecalculații 

pentru calculul taxei de eliberare a avizului de execuție pe tipuri de lucrări 

funerare standard”și „Lista cu cantitătile de lucrări pe categorii de lucrări” in 

funcție de care se stabileste taxa de 25% la eliberarea avizului de execuție de 

lucrări funerare, ca urmare a majorării prețurilor la materiale de construcții si 



  

manoperă in perioada 2019-2021. Aceste prețuri nu au fost actualizate din anul 

2018, noile prețuri si cantitățile de lucrări pe categorii de lucrări, fiind prezentate 
in Anexa nr. 2_25 si Anexa nr.2_26 la Referatul nr. 2781/22.10.2021 intocmit de 
Direcția Municipal Locato Roman; 

3. Aprobarea modelului „Cerere de inhumare” pe care moștenitorii 

legali/tastamentari urmează să-l completeze atunci când titularul contractului de 
concesiune a decedat și este necesară înhumarea acestuia, noul model de cerere 

fiind prezentat in Anexa nr. 2_09 bis la Referatul nr.2781/22.10.2021 intocmit de 
Direcția Municipal Locato Roman. 

4. Completarea Procesului-verbal de predare amplasament prin 
introducerea moștenitorilor legali/testamentari ca participanți la operațiunile de 

predare-preluare amplasament în vederea efectuării lucrărilor funerare și la 

predarea amplasamentului la terminarea lucrărilor funerare, alături de titularii sau 

cotitularii contractelor de concesiune ori a mandatarilor acestora, cu procură 

notarială, in forma prezentata in Anexa nr. 2_20 la Referatul nr.2781/22.10.2021 
intocmit de Direcția Municipal Locato Roman. 

 
 
Din punct de vedere al legalității 
 

Potrivit art. 6 alin. (2) lit. „e” din OG nr. 71/2002 privind organizarea si 

functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de 
interes local, potrivit cărora „infiintarea, organizarea, exploatarea si functionarea 
serviciilor de administrare a domeniului public si privat vor avea in vedere 
respectarea si indeplinirea cerintei privind tarifarea echitabila a serviciilor 
furnizate/prestate”. 
 De asemenea, potrivit art. 19 lit. „c” și lit. „d” din același act normativ, 

„Cheltuielile curente pentru asigurarea funcţionării propriu-zise a serviciilor de 
administrare a domeniului public şi privat şi efectuării/prestării activităţilor 

edilitar-gospodăreşti specifice acestora, respectiv pentru întreţinerea, 

reabilitarea şi exploatarea infrastructurii edilitar-urbane aferente, se asigură 

prin încasarea de la utilizatori, pe baza tarifelor, preţurilor sau taxelor locale 

legal aprobate, a unor sume reprezentând contravaloarea serviciilor 
furnizate/prestate sau prin alocaţii bugetare, cu respectarea următoarelor 

condiţii: 
c) reflectarea costului efectiv al furnizării/prestării serviciilor în structura 

şi nivelul tarifelor, al preţului biletelor sau al taxelor locale practicate; 
     d) ajustarea periodică a preţurilor, tarifelor şi taxelor locale şi reflectarea 

corespunzătoare în nivelul acestora a influenţelor generate de majorarea în 

amonte a unor preţuri şi tarife” 
 
Totodată, sunt avute în vedere și prevederile art.15.2.1. din Regulamentul 

de organizare și funcționare a Sericiului Public de administrare a cimitirelor 
umane din domeniul public și privat al Municipiului Roman aprobat prin H.C.L. 

nr. 279/2018, potrivit căruia, ajustarea periodică și după caz, modificarea 

prețurilor, tarifelor și taxelor, se face în funcție de rata inflației sau dacă apar 

modificări legislative, precum și legile succesorale înscrise în Codul Civil 

privitoare la moștenire. 



  

Față de cele expuse, considerăm că prioiectul de hotărâre este întocmit cu 

respectarea condițiilor legale de fond și formă, drept pentru care propunem 

adoptarea acestuia în forma prezentată. 
 
 
Direcția Juridică și Administrație Publică                             Director Economic 
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