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REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE   
 privind delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public privind prestarea  

de servicii şi activităţi necesare  exploatării şi întreţinerii cimitirelor umane din Municipiul 
Timişoara: Cimitirul Calea Lipovei, Cimitirul Săracilor și Cimitirul Stuparilor 

                                 
Motivul emiterii proiectului de hotărâre 

 

1. Descrierea situaţiei actuale 
 Consiliul Local al Municipiului Timişoara, prin Hotărârea nr. 266/28.06.2005, a aprobat 
concesionarea prin licitație public deschisă a serviciilor funerare, de curățenie în perimetrul cimitirelor, a 
activităților și bunurilor necesare realizării serviciilor funerare în Cimitirul Calea Lipovei și Cimitirul 
Stuparilor, încheindu-se contractual de concesiune nr.171/21.09.2005, contract prelungit prin actul 
adițional nr. 2/09.09.2014, contract care urmează să expire la data de 01.09.2020. 
 

2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate 
Având în vedere studiul de fundamentare şi oportunitate a deciziei de concesionare nr. SC2020-

10244/08.05.2020 privind delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public privind prestarea de 
servicii şi activităţi necesare  exploatării şi întreţinerii cimitirelor umane din Municipiul Timişoara: 
Cimitirul calea Lipovei, Cimitirul Săracilor și Cimitirul Stuparilor, al colectivului de coordonare şi 
supervizare în vederea întocmirii studiului de oportunitate privind delegarea de gestiune prin concesionare, 
precum şi a pregătirii şi planificării prestării serviciilor şi activităţilor  necesare exploatării şi întreţinerii 
cimitirelor publice umane din Municipiul Timişoara situate în: Calea Lipovei, Cimitirul Săracilor şi  Str. 
Stuparilor, în conformitate cu prevederile: Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi 
funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, modificată 
și completată prin Legea nr.10/2020, Legii  nr.102/2014 - privind cimitirele, crematoriile umane şi 
serviciile funerare, H.G. nr. 741/2016- pentru aprobarea Normelor tehnice și sanitare privind serviciile 
funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea și reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, 
crematoriile umane, precum și criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de 
servicii funerare și nivelul fondului de garantare, Legii nr. 100/2016- privind concesiunile de lucrări şi 
concesiunile de servicii,  H.G. nr.867/2016- pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din 
Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii,  
 în vederea asigurării continuităţii serviciilor şi activităţilor necesare exploatării şi întreţinerii cimitirelor 
publice umane din Municipiul Timişoara: Cimitirul Calea Lipovei, Cimitirul Săracilor și Cimitirul 
Stuparilor. 
 

 3. Concluzii         
 Propunem promovarea Proiectului de hotărâre privind delegarea de gestiune prin concesionare a 
serviciului public privind prestarea de servicii şi activităţi necesare  exploatării şi întreţinerii cimitirelor 
umane din Municipiul Timişoara: Cimitirul Calea Lipovei, Cimitirul Săracilor și Cimitirul Stuparilor, 
supun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Timişoara proiectul de hotărâre mai sus 
menţionat. 
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