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REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 
279/19.12.2018 

privind darea in administrare a Serviciului public pentru Administrarea 
Cimitirelor Umane din Municipiul Roman, catre Directia Municipal Locato in 

calitate de operator 
 
 

În temeiul art. 136, alin. (1) din O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ, primarul propune spre aprobare Consiliului Local, modificarea  H.C.L. 
nr. 279/19.12.2018, privind darea in administrare a Serviciului public pentru 
Administrarea Cimitirelor Umane din Municipiul Roman, către Direcția Municipal 

Locato in calitate de operator. 
 

Luând în considerare Referatul nr. 2781 din data de 22 octombrie 2021 întocmit 
de Directorul Directiei Municipal Locato Roman, prezentul proiect supune aprobării 

modificări si completări la H.C.L. nr. 279/2018- Anexa nr. 2 - Regulamentul de 
organizare si functionare a Serviciului public de administrare a cimitirelor umane din 
domeniul public și privat al Municipiului Roman, după cum urmează: 

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 
 

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 functie 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 valori 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/testamentari ai defunctului-titular 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. Modelul cererii de inhumare ce 
urmează a fi aprobat, va fi folosit alături de cel existent, care se utilizează însă doar 

pentru situația în care cererea de înhumare este formulată de titularul contractului de 

concesiune. 
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. 
   Urmare a celor prezentate mai sus, supun spre analiză şi aprobare Consiliului 

Local al Municipiului Roman proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
 Prezentul referat de aprobare însoțit de proiectul de hotărâre se va transmite către 

Direcția Juridică și Administrație Publică și Direcția Economică în vederea întocmirii 
raportului de specialitate. 
 
 
 
 
 
 
 

Inițiator 
Primarul Municipiului Roman, 

Leonard ACHIRILOAEI 


