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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 situate în Calea Şagului, str. Rusu Şirianu  

şi Calea Stan Vidrighin fostă Calea Buziaşului 
                                 

Motivul emiterii proiectului de hotărâre 
 

1. Descrierea situaţiei actuale 
 Consiliul Local al Municipiului Timişoara, prin Hotărârea nr. 291/30.05.2013, a aprobat 
delegarea de gestiune prin concesiune de servicii având ca obiect prestarea de servicii şi activităţi 
necesare  exploatării şi întreţinerii  cimitirelor umane situate pe Calea Buziaşului, Str. Rusu Şirianu 
şi Calea Sagului din Municipiul Timişoara încheindu-se contractele de concesiune cu nr. 
224/25.06.2013  pentru cimitirul situat în Calea Buziaşului, cu nr. 225/25.06.2013  pentru cimitirul 
situat în Calea Şagului şi a contractului de concesiune cu nr. 226/25.06.2013 pentru cimitirul situat 
în str. Rusu Şirianu, contracte care au expirat la data de 15.05.2018, respectiv 19.05.2018. 
 

2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate 
Având în vedere studiul de oportunitate cu nr. _SC2019-26959/23.10.2019_al colectivului de 

coordonare şi supervizare pentru atribuirea contractelor  privind delegarea de gestiune prin 
concesionare a serviciului public privind prestarea de servicii şi activităţi necesare  exploatării şi 
întreţinerii  cimitirelor umane din Municipiul Timişoara situate în Calea Şagului, str. Rusu Şirianu şi 
Calea Buziaşului, 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, a Regulamentului Cadru privind aplicarea Hotărârii nr. 955/2004 privind organizarea 
şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local si a 
Legii nr.102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare, în vederea asigurării 
continuităţii serviciilor şi activităţilor necesare exploatării şi întreţinerii cimitirelor publice umane 
din Municipiul Timişoara,  situate in Calea Şagului, str. Rusu Şirianu şi Calea Stan Vidrighin fostă 
Calea Buziaşului. 
 
 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 a cimitirelor umane din Municipiul Timişoara  situate în Calea Şagului, str. Rusu Şirianu 
şi Calea Stan Vidrighin  fostă Calea Buziaşului, supun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local 
al Municipiului Timişoara proiectul de hotărâre mai sus menţionat. 
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