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Proiect de hotarare din 20.04.2018
privind delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului public privind prestarea de servicii si
activitati necesare exploatarii si intretinerii a cimitirelor umane situate pe Calea Buziasului, Str. Rusu
Sirianu si Calea Sagului din Municipiul Timisoara
Consiliul Local al Municipiului Timisoara
Avand in vedere Expunerea de motive nr.SC2018-7360/29.03.2018- al Primarului Municipiului Timisoara,
domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr.SC2018-7360/29.03.2018 al Directiei de Cladiri -Terenuri si
Dotari Diverse-Biroul Garaje, Cimitire, Coserit si Spatii Utilitare din cadrul Primariei Municipiului Timisoara
;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 29.03.2018 , Avand in vedere avizele Comisiei
pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica,
amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii
publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine
publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate,
protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea
serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;
In conformitate cu prevederile Hotararii nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a
Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a
domeniului public si privat de interes local si Regulamentul cadru de aplicare;
In conformitate cu prevederile Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii;
In conformitate cu prevederile Hotararii nr. 897/2016 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii In conformitate cu prevederile art.36 din Legea
nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata; In temeiul art.45 din Legea nr.
215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
HOTARASTE
Art.1: Se aproba Studiul de fundamentare privind delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public
privind prestarea de servicii si activitati necesare exploatarii si intretinerii a cimitirelor umane din Municipiul
Timisoara situate in Calea Sagului, str. Rusu Sirianu si Calea Buziasului conform Anexei 1, care face parte
integranta din prezenta hotarare.
Art.2: Se aproba Caietul de sarcini pentru delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public de
administrare a domeniului public si privat avand ca obiect prestarea de servicii si activitati necesare exploatarii
si intretinerii Cimitirelor publice umane situate in Calea Sagului si str. Rusu Sirianu din Municipiul Timisoara,
conform Anexei 2, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3: Se aproba Caietul de sarcini pentru delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public de
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administrare a domeniului public si privat avand ca obiect prestarea de servicii si activitati necesare exploatarii
si intretinerii Cimitirului public uman situat in Calea Buziasului din Municipiul Timisoara, conform Anexei 3,
care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.4: Se aproba Regulamentul de serviciu pentru administrarea si fuctionarea cimitirelor publice umane
situate pe Calea Buziasului, Str. Rusu Sirianu si Calea Sagului din Municipiul Timisoara, conform Anexei 4,
care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.5: Se aproba modelul de contract de concesiune conform Anexei 5, care face parte integranta din prezenta
hotarare.
Art.6: Se aproba tarifele percepute pentru serviciile de curatenie, si a cheltuielilor curente de intretinere si
exploatare a cimitirelor conform Anexei 6, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.7 : Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Cladiri, Terenuri si Dotari
Diverse, Biroul Garaje, Cimitire, Coserit si Spatii Utilitare din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si
Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara.
Art.8 Prezenta hotarare se comunica:
- Institutia Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic
- Directiei Generale deUrbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare - Relationaree;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Compartimentului Control;
- Mass-media locale;
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