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R E F E R A T 
 

 Privind aprobarea Studiului de oportunitate, Regulamentului de serviciu şi a Caietului de 
sarcini pentru delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public de administrare a 

domeniului public şi privat având ca obiect prestarea de servicii şi activităţi necesare 
modernizării,  exploatării şi întreţinerii cimitirelor publice umane din Municipiul Timişoara 

 
Ca urmare a expirării la data de 25.06.2013 a contractului de concesiune cu nr. 867/3/25.06.2003  

în cimitirele situate în Calea Şagului şi  str. Rusu Şirianu, şi a contractului de concesiune cu nr. 
867/2/25.06.2003  în cimitirul situat în Calea Buziaşului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 
51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes 
local, în vederea asigurării continuităţii serviciilor şi activităţilor necesare modernizării,  exploatării 
şi întreţinerii cimitirelor publice umane din Municipiul Timişoara se impune aprobarea studiului 
de oportunitate conform art. 5 şi 6 din anexa 2 a H.G. nr. 955 /2004 pentru aprobarea reglementărilor-
cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 şi a caietului de sarcini privind delegarea de 
gestiune prin concesionare în vederea  atribuirii contractului de concesiune a serviciului public de 
administrare a domeniului public şi privat având ca obiect prestarea de servicii şi activităţi necesare 
modernizării,  exploatării şi întreţinerii cimitirelor publice umane din municipiul Timişoara, în 
conformitate cu prevederile H.G. nr. 71/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii prevăzute în O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 
domeniului public şi privat de interes local. 

Astfel, propunem aprobarea prin Hotărâre de Consiliu Local a Studiului de oportunitate, a 
Regulamentului de serviciu şi a Caietului de sarcini privind delegarea de gestiune prin concesionare, 
anexe la prezentul referat. 
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