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Anexa nr.6 la HCL nr.________/_______ 
 
MUNICIPIUL TIMIŞOARA                                               
                                                                                                                        

M O D E L 

CONTRACT DE CONCESIUNE 
de servicii având ca obiect prestarea de servicii şi activităţi necesare exploatării şi 

întreţinerii a cimitirului uman situat  pe Str._______________________ din 
Municipiul Timişoara - Lotul _____ 

 
                                           NR..  …………/……… 

 

Capitolul  I:   PĂRŢILE  CONTRACTANTE 

Art.1 Între: 

             A. MUNICIPIUL TIMIŞOARA, prin Primar, cu sediul in Timişoara, 
bv. C.D. Loga nr.1, tel. 0256-408.300, fax 0256-490.635, cod fiscal ………cont nr. 
RO17TREZ621502205X020362, deschis la TrezoreriaMunicipiuluiTimişoara, e, 
încalitate de CONCEDENT pe de o parte 

şi 

B. ___________________, cu sediul in_________________________, 
str._______________, nr._____, tel/fax_________ nr.______________, adresă 
email:...........................înregistrată la Oficiul RegistruluiComerţului sub 
nr._________/_________, C.U.I._____________, cont nr.______________deschis 
la___________________reprezentat prin  D-nul /D/na.___________ 
funcţia____________, încalitate de CONCESIONAR, pe de altă parte. 

 

Capitolul  II:   OBIECTUL CONTRACTULUI 

Art.2 Obiectul contractului îl constituie prestarea de servicii şi activităţi 
necesare exploatării si întreţinerii cimitirului public uman 
.................................situat în str.........................., în conformitate cu Caietul de 
sarcini si Regulamentul de Serviciu, care fac parte integrantă din prezentul contract 
. 

Art.3 În derularea contractului de concesiune concesionarul va utiliza 
următoarele categorii de bunuri: 
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3.1.  bunuri de retur care revin de plin drept, gratuit şi liber de orice sarcini 
concedentului, la expirarea contractului de concesiune. Sunt bunuri de retur 
bunurile care au făcut obiectul concesiunii, precum şi cele care au rezultat în urma 
investiţiilor realizate; 

3.2. bunurile proprii care la expirarea contractului de concesiune, rămân în 
proprietatea concesionarului. Sunt bunuri proprii bunurile care au aparţinut 
concesionarului şi au fost folosite de către acesta pe toată durata concesiunii. 

Capitolul  III:   DURATA CONTRACTULUI 

Art.4 Durata prezentului contract este de 5 ani, începând cu data de 
……….şi sfârşind cu data de ………             

Capitolul IV:   CLAUZE FINANCIARE 

PREŢUL CONCESIUNII (REDEVENŢA) 

   Art.5(1) Concesionarul va plăti o redevenţă de ……, la care se adaugă 
TVA, conform ofertei financiare înregistrată cu nr. ………………… din data de 
………………. 

          (2)Acestei valori i se va aplica o indexare la începutul fiecarui an 
calendaristic, reprezentând rata inflaţiei, conform datelor furnizate de către 
Institutul Naţional de Statistică. 

5.1 Plata redevenţei se face în 2 rate anuale în contul nr. 
……………………….. deschis la Trezoreria Municipiului Timişoara pe numele 
concesionarului sau prin casieria Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara.  
Termenele scadente pentru plata redevenţei sunt : 

(1) Termenul scadent pentru plata primei rate a redevenţei este 31 martie 
aferent lunilor ianuarie-iunie, respectiv 30 septembrie, aferent lunilor iulie-
decembrie.  

(2) În situaţia în care contractul urmează a se executa după data primei  
scadenţe, adică 31 martie, sau cu cel mult 30 de zile înainte de împlinirea acestuia, 
termenul de plată scadent al primei rate este 30 septembrie a aceluiaşi an; 

(3) În situaţia în care contractul urmează a se executa după data celei de a 
doua scadenţe, adică 30 septembrie, sau cu cel mult 30 de zile înainte de împlinirea 
acestuia, termenul de plată scadent al primei rate este 15 decembrie a aceluiaşi an.    

5.2 Plata redevenţei se va efectua în baza unei facturi emisă de către 
concendent prin Direcţia  Fiscală a Municipiului Timişoara,  în formă electronică, 
în format pdf. conform clauzelor contractuale prevăzute la alin. (1) din prezentul 
articol. 
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5.3 Factura se va comunica concesionarului prin mijloacele electronice - 
email, de pe adresa de email veniturinefiscale@dfmt.ro pe adresa de email 
validă, securizată si comunicată în mod oficial de către concesionar. Comunicarea  
facturii prin modalitate electronică se va efectua cu cel puţin 20 de zile înainte de 
împlinirea  termenului scadent.  

5.3.1 Părţile au obligaţia să păstreze  funcţionale/valabile  adresele de email 
pe toată durata executării contractului.  

5.3.2 Orice modificare sau nefuncţionarea adresei de email se va comunica 
celeilalte părţi în cel mult 24 de ore de la data modificării sau deficienţei, în acest 
ultim  caz, cu indicarea timpului pentru remediere.  

5.3.3 Corespondenţa aferentă prezentului contract, referitoare la îndeplinirea 
obligaţiilor de natură financiară (inclusiv extrasele de cont, fisele de client privind 
operatiunile aferente contractului derulate in evident proprie), se va purta pe 
adresele de email puse la dispoziţie de părţile implicate. 

5.4 Concesionarul va confirma, prin mijloace electronice la adresa de email: 
veniturinefiscale@dfmt.ro primirea facturii, în 5 cinci zile de la data comunicarii.  

5.4.1 În cazul neprimirii facturii în termenul prevăzut la pct.5.3, 
concesionarul va informa concedentul despre acest aspect în termen de 5 zile 
lucrătoare de la data la care a expirat termenul mentionat.  

5.4.2 În cazul în care comunicarea facturii nu este confirmată de către 
concesionar în termenul prevăzut la pct. 5.4, factura va fi considerată comunicată şi 
acceptată.  

  5.5 Pe cale de excepţie, dacă factura nu poate fi comunicată în format 
electronic, deoarece concesionarul fie nu deţine adresă de e-mail, fie aceasta nu 
este funcţională temporar, concesionarul se obligă să se prezinte la sediul Direcţiei 
Fiscale a Municipiului Timişoara în vederea remiterii facturii pe suport de hârtie, 
în termen de 5 zile de la data expirării termenului prevăzut la pct. 5.3. În acest caz, 
comunicarea se consider îndeplinită la data la care concesionarului i-a fost 
înmânată sub semnatură facture emisă pe suport de hârtie.  

5.6 În caz de neîdeplinire de către concesionara obligaţiei prevăzută la alin. 
5.3, 5.5 factura se consideră comunicată în termen de 5 zile de la data expirării 
termenului prevăzut la alin. 5.2, 5.3 a prezentului articol, cu toate consecinţele ce 
decurg din acest fapt.  

5.7 La expirarea scadenţei, concesionarul este de drept în întârziere fără a fi 
necesară vreo altă formalitate. 
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5.8  În cazul neplăţii redevenţei la termenele scadente, având în vedere 
prevederile art.1166, 1178 din Legea nr.287/2009 privind Noul cod Civil 
concesionarul datorează penalităţi de întârziere care se vor calcula în condiţiile 
prevăzute de Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu 
modificări şi completări, vizând majorările de întârziere pentru impozitele si taxele 
locale.  

Art.6  

6.1 În termen de cel mult 30 zile de la semnarea contractului, concesionarul 
este obligat să depună cu titlu de garanţie de bună execuţie suma calculată prin 
aplicarea procentului de 50% la valoarea anuală a redevenţei ofertată. 

6.2 Plata garanţiei prevăzută la art.6 .1se efectuează prin casieria Direcţiei 
Fiscale a Municipiului Timişoara sau în contul …………….., CUI …………. 
deschis la Trezoreria Timişoara. 

6.3 Concedentul are dreptul de a executa garanţia de bună execuţie ori de 
câte ori concesionarul nu îndeplineşte obligaţia de plată la data scadenţei. 

6.4  În cazul neachitării redevenţei sau a garanţiei de bună execuţie în 
conformitate cu prevederile art. 5 și respectiv 6.3 în termen mai mare de 90 de zile 
de la data scadenţei, prin simplul fapt al neexecutării, contractul este reziliat de plin 
drept, fără a fi necesară punerea în întârziere sau orice formalitate prealabilă. 

  

Art.7 

7.1 Concesionarul, în calitatea sa de prestator de servicii funerare  este 
obligat să aibă constituit un fond de garantare la nivelul contravalorii a 5 ajutoare 
de înmormântare pentru plata despăgubirilor datorate în cazul neîndeplinirii sau 
îndeplinirii defectuoase a prestărilor de servicii funerare, prezentând dovada în 
acest sens.  

7.2 Nivelul fondului de garantare se majorează în funcţie de actualizările 
anuale ale cuantumului ajutorului de înmormântare. 

 

Capitolul V:  DREPTURILE PĂRŢILOR 

            DREPTURILE CONCESIONARULUI 

Art. 8 Concesionarul are dreptul de a exploata, în mod direct, pe riscul şi 
răspunderea sa, obiectul prezentului contract. 

Art. 9 Concesionarul are dreptul de a încheia contracte cu furnizorii de 
utilităţi pentru asigurarea şi valorificarea exploatării bunurilor care fac obiectul 
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concesiunii în condiţiile legii, fără a putea transfera acestora drepturile dobândite 
prin contractul de concesiune.  

 

Art.  10 Concesionarul are dreptul să încaseze contravaloarea serviciilor de 
înhumare prestate corespunzător cantităţii şi calităţii acestora numai în baza 
tarifelor aprobate de Consiliul Local. 

 

Art. 11 Concesionarul are dreptul să propună autorităţii contractante 
indexarea anuală a preţurilor şi tarifelor în funcţie de rata inflaţiei comunicată 
anual de către Institutul Naţional de Statistică. 

 

 DREPTURILE CONCEDENTULUI 

 

Art. 12 Concedentul are dreptul să aprobe/respingă stabilirea, ajustarea sau, 
după caz, modificarea tarifelor serviciilor . 

Art. 13 Concedentul are dreptul/obligaţia să monitorizeze şi să exercite 
controlul cu privire la prestarea serviciilor.  

Art. 14 Concedentul are dreptul să sancţioneze concesionarul în cazul în 
care acesta nu respectă prevederile caietului de sarcini, regulamentului de serviciu, 
prezentului contract şi a indicatorilor de performanţă la care s-a angajat. 

Art. 15 Concedentul are dreptul să încaseze contravaloarea concesionărilor 
şi reconcesionărilor locurilor de înhumare şi a permiselor de lucru/autorizaţii de 
construire. 

 

Capitolul VII:  OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

 OBLIGAŢIILE CONCESIONARULUI 

Art. 16 Concesionarul are obligaţia să respecte clauzele contractuale, caietul 
de sarcini şi  indicatorii de performanţă la care s-a angajat prin contract. 

Art. 17 Concesionarul are obligaţia să respecte Regulamentul de serviciu 
anexă la contract, tarifele stabilite şi aprobate de către Consiliul Local şi 
prevederile legale în vigoare în domeniul specific de activitate. 

Art. 18 Concesionarul are obligaţia să furnizeze autorităţii contractante 
informaţiile solicitate şi să asigure accesul la toate informaţiile necesare verificării 
şi evaluării funcţionării şi dezvoltării  serviciilor, în conformitate cu clauzele 
contractului de delegare a gestiunii şi cu prevederile legale în vigoare. 
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Art. 19 Concesionarul are obligaţia de a exploata în mod direct obiectul 
concesiunii, fără a putea subconcesiona unei alte persoane sau societăţi în tot sau în 
parte, obiectul concesiunii, cu excepţia serviciului de pază. 

  Art.20. În cazul rezilierii de către concedent a contractului de delegare a 
gestiunii din vina exclusivă a concesionarului, acesta este obligat să asigure 
continuitatea obiectului concesiunii până la finalizarea de către concedent a unei 
noi proceduri de delegare de gestiune şi să predea toate bunurile de  retur . 

Art.21. 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.22. Lucrările de refacere a construcţiilor funerare şi a mormintelor 
deteriorate de persoane necunoscute sau în urma unor calamităţi naturale revin 
concesionarului. 

Art.23. Concesionarul răspunde pentru nerealizarea la timp a lucrărilor de 
întreţinere şi reparaţii curente a construcţiilor, a aleilor şi gardurilor 
împrejmuitoare, a instalaţiilor de utilitate publică din incinta cimitirului  (instalaţii 
de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, etc) care se vor efectua la 
solicitarea autorităţii contractante. 

Art.24 Concesionarul va elabora programe de dezvoltare şi optimizare a 
serviciilor prestate şi va efectua investiţii de reabilitare, extindere şi modernizare 
din fonduri proprii, în valoare de 50000 lei/an/cimitir, fără T.V.A, conform 
Caietului de sarcini,  cu aprobarea autorității contractante.  

Art.25 Programul detaliat de investiţii din fonduri proprii stabilit pentru 
fiecare an va fi aprobat de către autoritatea  contractantă , iar propunerile 
concesionarului cu privire la investiţiile pe care le va realiza în anul următor vor fi 
depuse la sediul autorităţii contractante până cel târziu în data de 15 noiembrie a 
fiecărui an anterior realizării investiţiei.  Programul de investiţii poate fi 
multianual, dacă valoarea investiţiei depăşeşte suma de 50000lei/an/cimitir fără 
T.V.A., pentru fiecare cimitir cu condiţia efectuării anuale a investiţiilor aprobate 
de către autoritatea contractantă şi prezentarea documentelor care au stat la 
realizarea acesteia. 

Art. 26  
26.1 Pentru investiţiile anuale concesionarul va elabora pe cheltuiala sa din 

sumele propuse ca investiţii toate documentaţiile necesare, va obţine avizele şi va 
prezenta anual, la finalizarea investiţiei, documentele care au stat la baza realizării 
acesteia,  balanţa de verificare analitică a imobilizărilor corporale realizate de 
concesionar pentru confirmarea valorică a investiţiilor realizate  precum şi devizele 
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şi procesele verbale întocmite la terminarea lucrărilor, dar nu mai tărziu de data de 
15 noiembrie a fiecărui an.  

            26.2 După expirarea contractului de concesiune, investiţiile vor trece în 
proprietatea  autorităţii contractante. 

            26.3 Concesionarul are obligaţia să predea bunurile pe bază de proces 
verbal în termen de 5 zile de la data încetării contractului. 

Art. 27 Concesionarul are obligaţia să întreţină gratuit monumentele de artă 
şi arhitectură deosebită, operele comemorative ale eroilor, mormintele 
personalităţilor şi monumentele aflate în cimitire. Monumentele de artă nu pot fi 
reparate, modificate sau demolate decât după obţinerea tuturor avizelor prevăzute 
de către legislaţia privitoare la monumente, aflată în vigoare la data efectuarii 
intervenţiei. 

Art.28 Concesionarul are obligaţia să colaboreze cu reprezentanţii  tuturor 
confesiunilor religioase, legal recunoscute de lege, în vederea respectării cerinţelor 
legate de înhumare ale acestora. 

Art. 29 Concesionarul are obligaţia să verifice pe teren împreună cu 
aparţinătorii locului de înhumare atribuit, marcarea locului pentru săparea gropii şi 
urmărirea executării acestei operaţiuni, precum şi verificarea modului în care se 
închide şi se profilează mormântul . 

Art. 30 Concesionarul are obligaţia să asigure executarea în condiţii 
corespunzătoare a ceremoniilor funerare, precum şi a evitării deteriorării 
mormintelor şi lucrărilor funerare învecinate. 

Art. 31 Concesionarul are obligaţia să asigure  starea de curăţenie în 
perimetrul cimitirului şi să ia toate măsurile necesare pentru menţinerea acesteia. 

Art. 32 Concesionarul are obligaţia să întocmească planul pentru Prevenirea 
și Stingerea Incendiilor precum şi pentru  paza  cimitirului. 

 Art.33 Concesionarul răspunde de personalul angajat. 

  Art.34 Concesionarul are obligaţia să achite redevenţa la termenele şi în 
condiţiile stabilite în contractul de concesiune. 

  Art.35 Concesionarul  răspunde de achitarea facturilor la plata utilităţilor 
din cimitir şi a clădirilor pe care le foloseşte.  

Art.36  Lucrările de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare se vor executa doar 
de către operatori autorizaţi pe cheltuiala concesionarului.                                                         
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Art.37 Concesionarul trebuie să respecte obligaţiile privind protecţia 
mediului, care decurg direct din prestarea serviciului public de administrare a 
cimitirului, precum şi cele derivate din activităţile conexe serviciului. 

                

OBLIGAŢIILE CONCEDENTULUI 

Art. 38 Concedentul are obligaţia să asigure liberă şi netulburată folosinţă a 
obiectului dat în concesiune precum şi exercitarea de către concesionar a 
drepturilor precizate prin prezentul contract; 

Art. 39 Concedentul are obligaţia să nu modifice în mod unilateral 
contractual de concesiune, în afară de cazurile prevăzute de clauzele contractuale şi 
de prevederile legale. 

Art. 40 Concedentul are obligaţia să notifice concesionarul cu privire la 
apariţia oricăror împrejurări de natura să aducă atingere drepturilor 
concesionarului. 

Art. 41 Concedentul are obligaţia să predea concesionarului, pe bază de 
proces verbal bunurile care fac parte din obiectul concesiunii, după semnarea 
contractului. 

 

Capitolul VIII: ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

Art. 42  Prezentul contract de concesiune încetează la expirarea duratei 
stabilite în contract, fără nici o notificare prealabilă. 

Art. 43 Prezentul contract de concesiune încetează în cazul în care interesul 
naţional sau local o impune. 

Art. 44 Încetarea contractului se poate face prin rezilierea contractului de 
concesiune de către concedent dacă se constată încălcarea obligaţiilor contractuale 
de către concesionar . 

Art.45 Încetarea contractului se face în cazul în care concesionarul nu deţine 
autorizaţiile legale sau acestea îi sunt retrase. 

Art.46 La încetarea din orice cauză a contractului de concesiune bunurile ce 
au fost utilizate de concesionar în derularea concesiunii vor fi repartizate după cum 
urmeză: 

46.1 Bunuri de retur: concedent; 

46.2 Bunuri proprii: concesionarului. 
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Cap IX: RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 

Art.47 Nerespectarea de către părţile contractante a obligaţiilor cuprinse în 
prezentul contract de concesiune, caietul de sarcini şi regulamentul de serviciu 
atrage răspunderea contractuală a părţilor . 

Art.48 Neacceptarea de către concesionar a redevenţei reactualizată conform 
art.5 conduce la rezilierea unilaterală a contractului şi dă dreptul concedentului de 
a cere despăgubiri. 

 Art. 49 În cazul în care concesionarul refuză să predea pe bază de proces 
verbal bunurile care fac parte din obiectul concesiunii, în termen de 5 zile de la 
încetarea contractului, concedentul îi va aplica acestuia penalităţi de 5% din 
valoarea revenţei/zi de întârziere. 

 

Cap X: CLAUZE SPECIALE 

Art.50 Pe toată durata prezentului contract bunurile care fac parte din 
obiectul concesiunii rămân în proprietatea concedentului. 

Art.51 Este interzisă subconcesionarea obiectului prezentului contract. 

Art.52 
52.1 Modificarea prezentului contract se poate face numai cu acordul 

părţilor consfinţit prin act adiţional. 

52.2 Modificările vor putea surveni doar dacă prevederile prezentului 
contract devin discordante cu reglementările în domeniu şi modifică în mod 
esenţial echilibru contractant. 

 

Cap XI: SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

Art.53 Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

Art. 54 Părţile convin ca toate neînţelegerile rezultate din interpretarea, 
executarea ori încetarea prezenului contract să fie rezolvate pe cale amiabilă. 

Art. 55 În cazul în care nu este posibilă rezolvarea neînţelegerilor pe cale 
amiabilă, părţile se vor adresa înstanţelor de judecată competente. 

Art. 56 Niciuna din părţile contractante nu răspunde de neexecutarea în 
termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător – total sau parţial a oricărei 
obligaţii care îi revine în baza prezentului contract dacă neexecutarea sau/şi 
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executarea obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră aşa cum este ea 
definită de lege. 

Art. 57 Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celelalte 
părţi, în termen de 5 zile calendaristice, producerea evenimentului şi să ia toate 
măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor.   

Cap XII: DISPOZIŢII FINALE 

Art. 58 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării. 

  Art.59 Caietul de sarcini şi Regulamentul de serviciu aprobate prin 
H.C.L.M.T._________/__________, oferta înregistrată cu nr.__________/_______ 
sunt anexe şi sunt parte integrantă a prezentului contract. 

Art. 60 Prezentul contract a fost încheiat în 3(trei) exemplare, din care un 
exemplar revine Concendentului, un exemplar revine Concesionarului, iar celălalt 
exemplar va fi predat Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara. 

 

 

CONCEDENT,                                                           CONCESIONAR, 

  MUNICIPIUL TIMIŞOARA                                     

                Primar                                                                                             

 

 

 
 
 
 
Avizat, 
SERVICIUL JURIDIC 
      

 


