
         ROMÂNIA 

  JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

 CONSILIUL LOCAL 

 
 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE   
nr. 151 din 18.03.2022 

 

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 

 

Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu 

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

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

Primarul municipiului Galaţi, Ionuț-Florin Pucheanu;  

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. _______/_________, al 

Direcției Servicii Comunitare de Utilități Publice;  

 Având în vedere avizul  Comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, 

comerţ şi privatizare al municipiului Galați; 

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

și (4), art. 35 alin. (1) lit. b și ale art. 37 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) și art. 14 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. 42 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 va avea următorul cuprins:  

 

„Art. 42  

(3) Înhumarea cetățenilor străini sau apatrizii aflați în situații deosebite, care provin 

din zonele de conflict armat și intră în România și care nu solicită o formă de protecție 

potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, în cimitirele din municipiul 

Galați, se face pe o perioadă de 7 ani, în gropi simple, fără plata tarifului de 

concesiune, a tarifului  de intreținere și a cheltuielilor  de înhumare. Scutirea acestor 

persoane de la plată se face în baza unei cereri depusă de către cea mai apropiată 

rudă față de decedat sau în lipsa acesteia, de către Direcția de asistență socială a 

municipiului Galați, la registratura operatorului, însoțită de următoarele documente: 

a) certificat de deces; 

b) adeverință de înhumare, în original eliberată de către Oficiul Stării Civile, care a 

înregistrat decesul; 

c) copii ”conform cu originalul“ale actelor de stare civilă ale aparținătorilor sau cerere 

din partea Direcției de asistență socială a municipiului Galați. 

(4) Orice alte prevederi din prezentul Regulament, contrare celor de la alin. (3), își 

suspendă aplicabilitatea.” 

 

Art. II - Primarul Municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri; 

 

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

prezentei hotărâri. 

                                       

Preşedinte de şedinţă 

 

                           Avizat,  
                                                                               Secretarul municipiului Galaţi  

                                                                                                     Radu Octavian Kovacs 
 

Intocmit, 
Daniela GOBIAJĂ/1 ex. 



         ROMÂNIA                      
  JUDEŢUL GALAŢI                                     
MUNICIPIUL GALAŢI                                                
         PRIMĂRIA 
Direcţia Servicii Comunitare de Utilități Publice 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

Nr. ________/_________2022 
 
 

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 
 
 

 
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 realizează 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 să elaboreze regulamentul de 
organizare si functionare a cimitirului. 
 
Având în vedere situația generată de conflictul armat din Ucraina și faptul că 
cetățenii străini sau apatrizii care vin din zona respectivă  în municipiul Galați sunt 
persoane aflate în situații deosebite,  fără venituri financiare și necesită/pot necesita 
servicii funerare de înhumare, se impune adoptarea de soluţii imediate.  
 
Astfel, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, fiind o 
situaţie urgentă, se impune modificarea si completarea Regulamentului de organizare 
și funcționare a serviciului de administrare a cimitirelor din Municipiul Galați aprobat 
prin H.C.L. nr.304/30.05.2018, cu completările și modificările ulterioare. 
 
Luând în considerare prevederile art. 35 și anume obligația operatorilor serviciilor de 
administrare a domeniului public şi privat să deservească toţi utilizatorii din aria de 
acoperire, în condiţiile prevăzute în regulamentul de serviciu, prin adresa nr. 
51308/10.03.2022 operatorul serviciului de administrare a cimitirelor Societatea 
Gospodărire Urbană S.R.L. Galați solicită completarea Regulamentului de organizare 
și funcționare pentru serviciul de administrare a cimitirelor din Municipiul Galați, 



suplimentar față de cele aprobate prin H.C.L. nr. 696/21.12.2021, 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. 42. – (1) Înhumarea persoanelor 
neidentificate, fără susţinători legali, a 
celor cu venituri mici sau fără venituri, se 
face pe o perioada de 7 ani, în gropi 
simple, de către Autoritatea Administraţiei 
Publice Locale - Municipiul Galaţi prin 
operator, în baza contractului de delegare 
a gestiunii, încheiat între Municipiul Galaţi 
şi operator sau a hotărârii de dare în 
administrare. (2) Sumele reprezentând 
contravaloarea concesiunii pe termen de 7 
ani şi a prestaţiilor ce decurg din 
prevederile alin.1 se vor factura 
Municipiului Galaţi, în conformitate cu 
prevederile legale. 

Art. 42 – (1) Înhumarea persoanelor 
neidentificate, fără susţinători legali, a celor 
cu venituri mici sau fără venituri, se face pe 
o perioada de 7 ani, în gropi simple, de către 
Autoritatea Administraţiei Publice Locale - 
Municipiul Galaţi prin operator, în baza 
contractului de delegare a gestiunii, încheiat 
între Municipiul Galaţi şi operator sau a 
hotărârii de dare în administrare. (2) Sumele 
reprezentând contravaloarea concesiunii pe 
termen de 7 ani şi a prestaţiilor ce decurg 
din prevederile alin.1 se vor factura 
Municipiului Galaţi, în conformitate cu 
prevederile legale. 
(3) Înhumarea cetățenilor străini sau 
apatrizii aflați în situații deosebite, care 
provin din zonele de conflict armat și 
intră în România și care nu solicită o 
formă de protecție potrivit Legii nr. 
122/2006 privind azilul în România, în 
cimitirele din municipiul Galați, se face pe 
o perioadă de 7 ani, în gropi simple, fără 
plata tarifului de concesiune, a tarifului  
de intreținere și a cheltuielilor  de 
înhumare. Scutirea acestor persoane de la 
plată se face în baza unei cereri depusă 
de către cea mai apropiată rudă față de 
decedat sau în lipsa acesteia, de către 
Direcția de asistență socială a 
municipiului Galați, la registratura 
operatorului, însoțită de următoarele 
documente: 
a) certificat de deces; 
b) adeverință de înhumare, în original 
eliberată de către Oficiul Stării Civile, 
care a înregistrat decesul; 
c) copii ”conform cu originalul“ale actelor 
de stare civilă ale aparținătorilor sau 
cerere din partea Direcției de asistență 
socială a municipiului Galați. 
(4) Orice alte prevederi din prezentul 
Regulament, contrare celor de la alin. (3), 
își suspendă aplicabilitatea.” 

 



Având în vedere cele expuse mai sus, se propune Consiliului Local al municipiului 
Galați Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea: 
 
- modificării și completării art. 42 din anexa 2 Regulamentul de organizare și 
funcționare a serviciului de administrare a cimitirelor din Municipiul Galați 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. 
 
Temeiul legal este constituit din prevederile art.3 alin. (1), lit. m), art. 7 alin. (1), 
art. 10 alin. (3) și (4), art. 35 alin. (1) lit. b și ale art. 37 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 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. __________/___________2022  

 
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 

 
 

 
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. 

 
Având în vedere situația generată de conflictul armat din Ucraina și faptul că 

cetățenii străini sau apatrizii care vin din zona respectivă  în municipiul Galați sunt 
persoane aflate în situații deosebite,  fără venituri financiare și necesită/pot necesita 
servicii funerare de înhumare, se impune adoptarea de soluţii imediate.  

 
Astfel, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, fiind o 

situaţie urgentă, se impune modificarea si completarea Regulamentului de organizare și 
funcționare a serviciului de administrare a cimitirelor din Municipiul Galați aprobat prin 
H.C.L. nr.304/30.05.2018, cu completările și modificările ulterioare. 

 
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, 

 
Ionuț-Florin PUCHEANU 
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