
ROMANIA  

JUDEŢUL GALAŢI  

MUNICIPIUL GALAŢI  

CONSILIUL LOCAL  

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  nr. 

din   _____ 2021 
privind: completarea și modificarea H.C.L. nr. 304/30.05.2018 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare și a Caietului de sarcini pentru serviciul de 

administrare a cimitirelor din Municipiul Galați 

 

Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ Florin Pucheanu;  

Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre: __/________  

Consiliul local al municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară în data de 

___________;  

 Având în vedere referatul de aprobare nr.____/_______, a iniţiatorului- 

Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ Florin Pucheanu;  

 Având în vedere raportul de specialitate nr.____/_________, al Direcției 

Servicii Comunitare de Utilități Publice;  

 Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice, 

gospodărie comunală, comerţ şi privatizare;  

 Având în vedere prevederile art.3 alin. (1), lit. m), art. 7 alin. (1) si ale art. 10 alin. 

(3) și (4) din Ordonanţa nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor 

publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile art.6 alin. (3), art. 7 alin.(3) și art. 14 alin.(1) din 

Legea nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere dispoziţiile art. 129 alin. (2) lit.  d), alin. (7), lit. s) din Ordonanța 

de urgență privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare; 

În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 



H O T Ă R Ă Ş T E: 
Art. I – Art. 20, 28, 29, 32, 37, 39, 47, 49, 58, 59, 72, anexa nr. 1 și anexa nr. 2 – Act de 

concesiune din anexa 2 - „Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului de 

administrare a cimitirelor din municipiul Galaţi” la H.C.L. 304/30.05.2018 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a Caietului de 

sarcini pentru serviciul de administrare a cimitirelor din Municipiul Galați, 

se modifică și se completează și vor avea următorul cuprins:  

„Art. 20  

(1) Locurile de înhumare, se atribuie, în folosinţă, în condiţiile legii şi ale prezentului 

Regulament, prin act de concesiune:  

a) pe termen limitat de 7 ani sau 25 de ani, la decesul unei persoane, aparţinătorilor 

acesteia care au domiciliul în municipiul Galați, în baza aprobării date de către 

conducerea operatorului, cu plata integrală a tarifului de concesiune (anexa 1); 

 

Art. 28. 

(2) Neprezentarea cu documentele necesare în termen de 30 de zile calendaristice de la 

data înştiinţării în scris a solicitantului (data poştei), în vederea întocmirii actului de 

concesiune, în baza cererii aprobate pentru dobândirea locurilor în „regim de urgenţă” 

sau ”în rezervă”, se consideră refuz din partea acestuia, iar cererea va fi clasată. 

 

Art. 29.  

(2) După expirarea termenului de 90 de zile calendaristice de la data emiterii actelor 

(certificat de moştenitor, declaraţie de renunţare printr-un act notarial în favoarea 

Administraţiei Cimitirului, contracte de donaţie, hotărâri judecătorești și acte de stare 

civilă, etc.) concesionarul/persoanele beneficiare vor achita tariful pentru noua 

concesiune majorat cu 100%. În situația obținerii unui loc de înhumare prin donație se va 

aplica și majorarea de 200% prevăzută la art. 31, rezultând o majorare de 300%. 

 

Art. 32.  

Dobândirea locurilor de înhumare prin succesiune legală şi testamentară este supusă 

plății tarifelor aferente concesiunii. 

 

 

 

 



Art. 37.  

(3)În caz de prezentare a acestora în termen de 90 de zile calendaristice de la data 

somației scrise sau a anunțului din presă, locul de înhumare se poate concesiona cu 

obligația achitării noului tarif de concesiune majorat cu 100%. 

 

Art. 39.  

(5)Înhumările se fac de luni până vineri, iar în zilele de sâmbătă, duminică și sărbătorile 

legale între orele 8-14, cu solicitare prealabilă și după achitarea unui tarif suplimentar, 

cu excepția în care decesul s-a produs ca urmare a infecției cu SARS-CoV-2 sau ca 

urmare a unor dispoziții ale autorităților. 

 

Art. 47. – (1) Concesionarii pot executa, în limitele suprafeţelor deţinute, lucrări 

funerare, astfel:  

a) însemne (lemn sau piatră), grilaje, măsuță, borduri pentru locurile de înhumare 

concesionate pe o perioadă de 7 ani;  

b) lucrări subterane – cripte şi lucrări supraterane – însemne, borduri, împrejmuiri, 

lespezi, obeliscuri şi orice alte lucrări de artă plastică - pentru locurile de înhumare 

concesionate pe o perioadă de 25 ani.  

(2) Lucrările funerare de tipul: borduri, grilaje încastrate, lucrări subterane, 

monumentele funerare, obeliscurile şi alte lucrări de artă se vor realiza/desființa doar 

după obţinerea avizului de construire/desființare, în termen de maximum 6 luni de la 

data eliberării acestuia. 

 

Art. 49. 

(2) Toate actele solicitate vor fi însoțite de un opis al documentelor anexate. Dosarul 

astfel format se va depune în două (două) exemplare, iar pe actele prezentate în copie 

se va face mențiunea”conform cu originalul”, pe fiecare pagină, semnate și 

ștampilate de către administrator. 

(3) Cele 2 (două) exemplare ale dosarului astfel constituit, se vor depune la registratura 

operatorului, în ultimul trimestru al anului în curs, care le va verifica și înainta spre 

avizare de către Comisia de avizare constituită prin dispoziția primarului. 

(4) Convențiile de lucrări funerare vor fi încheiate de către operator, cu valabilitate de 1 

an calendaristic, în baza procesului-verbal emis de către Comisia de avizare. 

 

 



Art. 58.  

Pentru a nu fi afectată circulaţia pe aleile principale, pe aleile dintre rânduri şi morminte 

se interziceconcesionarilor amplasarea de băncuțe, scaune, măsuțe, felinare, etc.; aceste 

obiecte se vor amplasa doar pe suprafața concesionată, dacă aceasta permite.  

 

Art. 59. Amplasarea grilajelor se face cu respectarea dimensiunilor locului de înhumare 

şi înălţimea grilajului de maximum 0,70 m, de la nivelul solului, fără elemente 

ornamentale ascuțite.  

 

Anexa 1 și Anexa 2 – Act de concesiune (verso) 

DREPTURI ŞI OBLIGAŢII ALE TITULARULUI CONCESIUNII   

a) Obligaţii: 

• neplata până la data de 31 decembrie a anului în curs a tarifului anual de 

întreținere a cimitirului conduce la calcularea si reținerea de penalități la nivelul 

ratei dobânzii penalizatoare, în conformitate cu prevederile O.G.nr.13/2011 

privind dobânda legala renumeratorie si penalizatoare pentru obligații bănești 

precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul 

bancar” 

 

Art.II - Primarul municipiului Galaţi se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a 

prevederilor acestei hotărâri. 

Art.III - Secretarul Municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicitatea prezentei 

hotărâri. 

 

Preşedinte de şedinţă,  

 

          Avizat,  

                                                                     Secretarul municipiului Galati, 

                                                                                       Radu Octavian Kovacs 
 

Întocmit, 

Daniela Gobiajă 

BPMMR/1 ex 



ROMÂNIA 
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RAPORT DE SPECIALITATE  

Nr.____________/_________2021  
la proiectul de hotărâre privind completarea și modificarea H.C.L. nr. 
304/30.05.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a 
Caietului de sarcini pentru serviciul de administrare a cimitirelor din Municipiul 
Galați 
 

 
Serviciile de administrare a domeniului public și privat, care reprezintă 

totalitatea acțiunilor și activităților edilitar-gospodărești prin care se asigură 
administrarea, gestionarea și exploatarea bunurilor din domeniul public și privat, sunt 
organizate de Primăria municipiului Galați, astfel încât să răspundă, într-o manieră 
eficace, nevoilor locuitorilor din teritoriul administrat.  

Aceste servicii se realizează prin organizarea și desfășurarea la nivelul 
municipiului Galați a activităților edilitar-gospodărești specifice domeniilor componente 
ale acestor servicii. Astfel, activitățile de organizare și exploatare a activităților de 
administrare a cimitirelor sunt specifice domeniului asigurării igienii și sănătății publice.  

 
Organizarea și functionarea cimitirelor se realizeaza în condițiile Legii nr. 

102/2014 și ale regulamentului de organizare și funcționare aprobat prin hotărâre a 
consiliului local, precum și a regulamentelor de organizare și funcționare proprii 
cultelor, prin care se instituie reguli generale pentru serviciile de înhumare și de 
incinerare. Totodată, proprietarul cimitirului este obligat sa elaboreze regulamentul de 
organizare si functionare a cimitirului. 

 
Având în vedere multiplele situații ce au intervenit în aplicarea sau interpretarea 

unor prevederi ale Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de 
administrare a cimitirelor din Municipiul Galați aprobat prin H.C.L. nr. 304/2018, atât 
din partea unor petenți cât și din partea personalului operatorului Societatea 
Gospodărire Urbană S.R.L. Galați s-a identificat necesitatea unor completări ale 
reglementărilor existente la nivelul municipiului, în acest domeniu. 
 
Prin adresa nr. 174439/24.08.2021 operatorul serviciului de administrare a cimitirelor 
Societatea Gospodărire Urbană S.R.L. Galați solicită o serie de modificări și completări a 
Regulamentului de organizare și funcționare pentru serviciul de administrare a 
cimitirelor din Municipiul Galați, suplimentar față de cele aprobate prin H.C.L. nr. 
358/24.06.2021, după cum urmează: 
 
H.C.L. nr. 304/30.05.2018 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare și a Caietului de sarcini pentru 
serviciul de administrare a cimitirelor din 
Municipiul Galați 

Propunere pentru modificarea și 
completarea H.C.L. nr. 304/30.05.2018 
privind aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare și a Caietului de 
sarcini pentru serviciul de administrare a 
cimitirelor din Municipiul Galați 



Art. 20. 
(1) Locurile de înhumare, se atribuie, în 
folosinţă, în condiţiile legii şi ale 
prezentului Regulament, prin act de 
concesiune:  
a) pe termen limitat de 7 ani sau 25 de ani, 
la decesul unei persoane, aparţinătorilor 
acestuia, în baza aprobării date de către 
conducerea operatorului, cu plata 
integrală a tarifului de concesiune;  

Art. 20.  
(1) Locurile de înhumare, se atribuie, în 
folosinţă, în condiţiile legii şi ale prezentului 
Regulament, prin act de concesiune:  
a) pe termen limitat de 7 ani sau 25 de ani, 
la decesul unei persoane, aparţinătorilor 
acesteia care au domiciliul în municipiul 
Galați, în baza aprobării date de către 
conducerea operatorului, cu plata integrală 
a tarifului de concesiune (anexa 1); 

Art. 28.  
(2) Neprezentarea cu documentele 
necesare în termen de 3 luni calendaristice 
de la data înştiinţării în scris a 
solicitantului (data poştei), în vederea 
întocmirii actului de concesiune, în baza 
cererii aprobate pentru dobândirea 
locurilor în „regim de urgenţă” sau ”în 
rezervă”, se consideră refuz din partea 
acestuia, iar cererea va fi clasată. 

Art. 28. 
(2) Neprezentarea cu documentele necesare 
în termen de 30 de zile calendaristice de la 
data înştiinţării în scris a solicitantului (data 
poştei), în vederea întocmirii actului de 
concesiune, în baza cererii aprobate pentru 
dobândirea locurilor în „regim de urgenţă” 
sau ”în rezervă”, se consideră refuz din 
partea acestuia, iar cererea va fi clasată. 

Art. 29.  
(2) Neprezentarea, în termen de 30 de zile 
calendaristice de la data înştiinţării în scris 
a solicitantului (data poştei), în vederea 
întocmirii actului de concesiune, cu 
documentele emise de către notariate: 
certificat de moştenitor, declaraţie de 
renunţare printr-un act notarial în favoarea 
Administraţiei Cimitirului, contracte de 
donaţie, etc.) sau în alte cazuri prevăzute 
de lege (hotărâri judecătoreşti şi acte de 
stare civilă, etc.) precum şi cu 
documentele solicitate, în cazul 
concesiunilor expirate, se consideră refuz 
din partea acestuia, iar cererea va fi 
clasată. 

Art. 29.  
(2) După expirarea termenului de 90 de zile 
calendaristice de la data emiterii actelor 
(certificat de moştenitor, declaraţie de 
renunţare printr-un act notarial în favoarea 
Administraţiei Cimitirului, contracte de 
donaţie, hotărâri judecătorești și acte de 
stare civilă, etc.) concesionarul/persoanele 
beneficiare vor achita tariful pentru noua 
concesiune majorat cu 100%. În situația 
obținerii unui loc de înhumare prin donație 
se va aplica și majorarea de 200% prevăzută 
la art. 31, rezultând o majorare de 300%. 

Art. 32.  
Dobândirea locurilor de înhumare prin 
succesiune legală şi testamentară este 
scutită de plata tarifelor pentru o nouă 
concesiune. 

Art. 32.  
Dobândirea locurilor de înhumare prin 
succesiune legală şi testamentară este 
supusă plății tarifelor aferente concesiunii. 

Art. 37. 
(1)…………. 
(2)…………. 
 

Art. 37.  
(1)…………. 
(2)…………. 
(3)În caz de prezentare a acestora în 
termen de 90 de zile calendaristice de la 
data somației scrise sau a anunțului din 
presă, locul de înhumare se poate 
concesiona cu obligația achitării noului 
tarif de concesiune majorat cu 100%. 

Art. 39. 
(1)……………. 

Art. 39.  



(2)……………… 
(3)………… 
(4)………… 
 

(1)……………. 
(2)……………… 
(3)………… 
(4)………… 
(5)Înhumările se fac de luni până vineri, 
iar în zilele de sâmbătă, duminică și 
sărbătorile legale între orele 8-14, cu 
solicitare prealabilă și după achitarea unui 
tarif suplimentar, cu excepția în care 
decesul s-a produs ca urmare a infecției cu 
SARS-CoV-2 sau ca urmare a unor dispoziții 
ale autorităților. 

Art. 47. – (1) Concesionarii pot executa, în 
limitele suprafeţelor deţinute, lucrări 
funerare, astfel:  
a) însemne (lemn sau piatră), grilaje, 
borduri pentru locurile de înhumare 
concesionate pe o perioadă de 7 ani;  
b) lucrări subterane – cripte şi lucrări 
supraterane – însemne, borduri, 
împrejmuiri, lespezi, obeliscuri şi orice 
alte lucrări de artă plastică - pentru 
locurile de înhumare concesionate pe o 
perioadă de 25 ani.  
(2) Lucrările funerare de tipul: borduri, 
lucrări subterane, monumentele funerare, 
obeliscurile şi alte lucrări de artă se vor 
realiza/desființa doar după obţinerea 
avizului de construire/desființare, în 
termen de maximum 6 luni de la data 
eliberării acestuia. 

Art. 47. – (1) Concesionarii pot executa, în 
limitele suprafeţelor deţinute, lucrări 
funerare, astfel:  
a) însemne (lemn sau piatră), grilaje, 
măsuță, borduri pentru locurile de înhumare 
concesionate pe o perioadă de 7 ani;  
b) lucrări subterane – cripte şi lucrări 
supraterane – însemne, borduri, împrejmuiri, 
lespezi, obeliscuri şi orice alte lucrări de 
artă plastică - pentru locurile de înhumare 
concesionate pe o perioadă de 25 ani.  
(2) Lucrările funerare de tipul: borduri, 
grilaje încastrate, lucrări subterane, 
monumentele funerare, obeliscurile şi alte 
lucrări de artă se vor realiza/desființa doar 
după obţinerea avizului de 
construire/desființare, în termen de 
maximum 6 luni de la data eliberării 
acestuia. 

Art. 49. (1) În vederea obţinerii avizului 
comisiei pentru executarea de lucrări 
funerare în cimitirele din municipiul 
Galaţi, societățile/P.F.A./întreprinderile 
individuale/întreprinderile familiale, 
trebuie să depună, la registratura 
operatorului, următoarele documente: 

Art. 49. 
(2) Toate actele solicitate vor fi însoțite 
de un opis al documentelor anexate. 
Dosarul astfel format se va depune în 2 
(două) exemplare, iar pe actele prezentate 
în copie se va face mențiunea”conform cu 
originalul”, pe fiecare pagină, semnate și 
ștampilate de către administrator. 
(3) Cele 2 (două) exemplare ale 
dosarului astfel constituit, se vor depune 
la registratura operatorului, în ultimul 
trimestru al anului în curs, care le va 
verifica și înainta spre avizare de către 
Comisia de avizare constituită prin 
dispoziția primarului. 
(4) Convențiile de lucrări funerare vor fi 
încheiate de către operator, cu valabilitate 
de 1(un) an calendaristic, în baza 
procesului-verbal emis de către Comisia de 
avizare. 

 



 
Având în vedere cele expuse mai sus, se propune Consiliului Local al municipiului Galați 
Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea: 
 
- Art. 20, 28, 29, 32, 37, 39, 47, 49, 58, 59, 72, anexa nr. 1 și anexa nr. 2 – Act de 
concesiune din anexa 2 Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de 
administrare a cimitirelor din Municipiul Galați. 
 
Temeiul legal este constituit din prevederile art.3 alin. (1), lit. m), art. 7 alin. (1) si ale 
art. 10 alin. (3) și (4) din Ordonanţa nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea 
serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu 
modificările și completările ulterioare, ale art.6 alin. (3) și art. 14 alin.(1) din Legea nr. 
102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare, cu modificările și 
completările ulterioare și ale art. 129 alin. (2) lit.  d), alin. (7), lit. s) din Ordonanța de 
urgență privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare. 
Prezentul Raport de specialitate a fost întocmit în conformitate cu art. 136 alin.(10) din 
Ordonanța de urgență privind Codul administrativ, cu completările și modificările 
ulterioare. 
 
 

 
 
 

Director D.S.C.U.P, 
Vergiliu VALS 

 
 
 
 
 
 

         Avizat juridic, 
         C.J. Moraru Florin   
 
 
 
                                                   
Șef B.P.M.M.R. 
Daniela Gobiajă               



 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

Nr. __________/_____________  

 
la proiectul de hotărâre privind completarea și modificarea H.C.L. nr. 
304/30.05.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a 
Caietului de sarcini pentru serviciul de administrare a cimitirelor din Municipiul 
Galați 

 
 

Serviciile de administrare a domeniului public şi privat sunt destinate satisfacerii 
unor nevoi ale comunităţilor locale, contribuie la ridicarea gradului de civilizaţie şi 
confort al acestora şi grupează activităţi edilitar-gospodăreşti şi acţiuni de utilitate şi 
interes public local. 

La înființarea, organizarea, exploatarea și funcționarea serviciilor de administrare 
a domeniului public și privat trebuie avut în vedere respectarea unor cerințe precum: 
adaptabilitatea serviciilor la cerințele comunităților locale și accesul liber la servicii și la 
informațiile referitoare la acestea. 

Astfel, desfășurarea activităților edilitar-gospodărești, specifice serviciilor de 
administrare a domeniului public și privat, trebuie să asigure atât administrarea și 
gestionarea infrastructurii edilitar-urbane a municipiului Galați în interesul comunității 
locale cât și funcționarea și exploatarea în condiții de siguranță, rentabilitate și 
eficiență economică a acesteia. 

Aplicarea reglementărilor prevăzute în H.C.L. nr. 304/2018 a dus la o mai bună 
organizare, funcționare și evidență referitor la atribuirea locurilor de înhumare, însă în 
ultima perioadă s-a constatat atât din partea petenților cât și a operatorului serviciului 
o necesitate de clarificare și interpretare a acestora. 

În acest sens, sunt necesare reglementări complementare pentru a asigura 
organizarea, administrarea și coordonarea activităților din cadrul serviciului de 
administrare a cimitirelor din municipiul Galați.  

Având în vedere cele prezentate mai sus, se consideră oportună adoptarea de 
către Consiliul Local al Municipiului Galaţi a proiectului de hotărâre privind completarea 
și modificarea H.C.L. nr. 304/30.05.2018 privind aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare și a Caietului de sarcini pentru serviciul de administrare a 
cimitirelor din Municipiul Galați. 

 
 

 
 

PRIMAR, 
 

Ionuţ - Florin PUCHEANU 
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