
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
HOT Ă RÂREA NR. 3 

DINi2O l 

Privind: stabilirea formei de gestiune, aprobarea reu1amentu1ui, caietului de sarcini, si 
contractului de concesiune aferente serviciului de administrare a domeniului public si privat 

Iniţiator: Cătălin Constantin Hurdubae, Primarul Municipiului Tecuci, jud.Gala ţi; 
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului: 26114 	/ 23.02.2018 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, întrunit în şedinţă  ordinară  în data de  
Având în vedere: 

- expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrat ă  sub nr. 26115 / 23.02.2018 
- raportul de specialitate întocmit de Serviciul Monitorizare Servicii Publice, înregistrat sub nr. 

261 16/23.02.2018 
- raportul/rapoartele de avizare al/ale comisiei /comisiilor de specialitate nr.// 9€7 
- art.3, art.7, art.10 alin(1), art.12, alin.(2), lit (a), art.13,alin(2), lit (a), art.28 lit (f), lit(i), din 
Ordonanţa de Guvern nr.71/ 2002 privind organizarea si funcţionarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public si privat de interes local, actualizat ă ; 
- prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 955 /15.06.2004 - pentru aprobarea reglement ărilor-cadru de 
aplicare a Ordonan ţei Guvernului nr.71 / 2002 privind organizarea si funcţionarea serviciilor publice 
de administrare a domeniului public si privat; 
- art. 36 alin2 lit.c) si d) si alin 5 lit.a) din Legea 2 1 5/200 1 privind administra ţia publică  locală, 

republicată , cu modificările şi completările ulterioare; 
In baza prevederilor: 

art.45, alin 1 şi art.1 15 alinl, lit.b) din Legea 215/2001 privind administra ţia publică  locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

HOT Ă R ĂŞ TE 

Art.1. Se aprobă  modalitatea de gestiune indirect ă  sau gestiune delegat ă  a următoarelor activităţi din 
cadrul serviciului de administrare a domeniului public si privat din Municipiul Tecuci: 

a)- administrarea cimitirelor; 
b)- organizarea si exploatarea activit ăţilor de ecarisaj; 
c)-amenajarea şi întreţinerea zonelor vezi, a parcurilor, a terenurilor de sport, a locurilor de 

agrement şi a terenurilor de j oaca pentru copii; 
d )- combaterea insectelor dun ătoare din zonele de agrement, parcurile, gr ădinile publice şi spaţiile 

verzi intravilane - dezinsectia, dezinfectia, deratizarea. 

Art. 2. Se aprob ă  delegarea gestiunii, prin negociere directă, a activităţiloi- din cadrul serviciului de 
adniinistrare a dorneniului public si privat rnenţionate la pctl, către soc. Administra ţia Cirnitirelor si 
Zonelor Verzi SRL Tecuci 

Art.3 Sc aprob ă  regularnentul privind organizare ş i funcţionare a serviciilor publice de adrninistrare a 
dorneniului public şi privat de interes local coriform anexei nr. i la prezenta hotărâre. 



Art.-. Se aprob ă  caietu] de sarcini privind organizare ş i funcionare a serviciiior pubiice de adaninistrare 
a dorneniului public ş i privat de interes locai conform anexei 11r.2 ia prezenta hot ărâre 

Art.5. Se aprobă  contractul de concesiune prin gestiune deiegat ă  a serviciilor publice de administrare a 
domeniului public ş i privat de interes locai conforin anexei nr.3 1a prezenta hotărâre 

Art.6. Se transmite în folosin ţă, ca anexă  la contractul de concesiune prin gestiune delegat ă  a serviciilor 
publice de administrare a domeniului public ş i privat de interes local bunurile prev ăzute în anexa nr.4 Ia 
prezenta hotărâre. Bunurile, identificate conform anexei nr.4 se predau soc. Administra ţia Cimitirelor si 
a Zonelor Verzi SRI. Tecuci pe baz ă  de proces verbal de predare - primire începând cu data de 
01 .04.2018. 

Art.7. Durata contractului de concesiune a serviciilor publice de administrare a domeniului public ş i 
privat de interes local este de 5 ani începând cu data de 01.04.2018. Durata contractului poate fi 
modificată  conform prevederilor legislative. 

Art.8.Se stabi1ete redeven ţa anuală  privind contractul de concesiune prin gestiune delegat ă  a 
serviciilor publice de administrare a domeniului public ş i privat de interes local, în cuantum de 3 000 
Iei/lună . 

Art. 9. Se împuternicete Primarul Municipiului Tecuci - domnul C ătălin Constantin Hurdubae, să  
perfecteze, modifice contractul de concesiune a serviciilor publice de administrare a domeniului public 

i şi privat de nteres local. 

Art.10.Anexele 1 ,2, 3 si 4 fac parte integrant ă  din prezenta hot ărâre. 

Art.11. Prezenta hotărâre intră  în vigoare începând cu 01.04.2018 

Art.12. Orice prevedere contrar ă  prezentei se abrog ă . 

Art.13. Prezenta hot ărâre va fi adus ă  la îndeplinire prin grija Primarului Municipiului Tecuci. 

Art 14. Prezenta hotărâre va fi adusă  la cuno ştinţa celor interesaţi prin grija secretarului Municipiului 
Tecuci. 

SECRETAR. 
FOTACHE27ICA

/Y 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢ  

CIMPANU TUDOR 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE NR. 

DIN f 3. 02 .&3 
Privind: stabilirea formei de Cestiune, aprobarea reu1amentu1ui, caietului de sarcini, si 

contractului de concesiune aferente serviciului de administrare a domeniului public si privat 

Modificările Iegislaţiei în domeniul serviciilor comunitare de utilit ăţi publice impun 
reorganizarea activit ăţilor de administrare a domeniului public si privat. Astfel serviciul de administrare 
a domeniului public este exclus din sfera serviciilor comunitare de utilit ăţi publice prin modificarea 
Legii 5 1 / 2006 a serviciilor publice, fapt pentru care aceste activit ăţi, (ecarisaj, administra ţia cimitirelor, 
administrarea zonelor verzi si dezinsectia, dezinfectia ,deratizarea) trebuie preluate de alt ă  societate 
înfiinţată  de Consiliul Local Tecuci, sau delegate prin licita ţie publică . 

Alegerea formei de gestiune a serviciului se face în func ţie de specificul, volumul si natura 
bunurilor proprietate public ă  si privată  a serviciului, de interesele actuale si de perspectivă  a U.A.T. 
Municipiul Tecuci si se aprobă  de Consiliul Local Tecuci 

Prin prezentul proiect de hot ărâre propunem preluarea unor activit ăţi din cadrul serviciilor de 
administrare a domeniului public de c ătre sc Administra ţia Cimitirelor si Zonelor Verzi srl Tecuci, 
societate a Consiliul Local Tecuci. Ca urmare a acestei forme de organizare se propune gestiunea 
delegată  ca formă  de organizare a serviciului, ce se realizeaz ă  prin negociere direct ă  cu Sc 

Administraţia Cimitirelor si Zonelor Verzi srl Tecuci. 
Atribuirea gestiunii unui serviciu de utilitate public ă, indiferent de formă, se face potrivit 

prevederilor unui caiet de sarcini, regulament al serviciului, contract de concesiune. 
Atribuirea gestiunii delegate prin negociere direct ă  unei singure societăţi, în care Consiliul Local 

al Municipiului Tecuci este unic ac ţionar, conduce atât la reducerea cheltuielilor bugetare cât si la o 
organizare mai bună  a activităţilor prestate de societate c ătre UAT Municipiul Tecuci prin reducerea 
timpului de decizie. Activităţile de administrare a domeniului public si privat pot fi organizate, 
coordonate, gestionate, monitorizate mai atent, putându-se lua deciziile cele mai optime într-un timp cât 
mai scurt ceea ce conduce la îndeplinirea indicatorilor de performan ţă  ai serviciului. 

Având în vedere aspectele men ţionate considerăm că  este oportună  promovarea unui proiect de 
hotărâre privind alegerea modalit ăţii de gestiune delegată  a serviciului de administrare a domeniului 
public si privat din municipiul Tecuci si negocierea direct ă  a acestuia cu soc. Administrarea Cimitirelor 
i Zonelor Verzi SRL Tecuci. 

PRIMAR 
câtâlin ( Olt ă iItill l ltirdiil:i 

ţ: 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

Serviciul Monitorizare Servicii Publice 
RAPORT DE SPECIALITATE 

NR. 2(( P 12302 O/ 

Privind: stabilirea formei de gestiune, aprobarea reuIamentuIui, caietului de sarcini, si 
contractului de concesiune aferente serviciului de administrare a domeniului public si privat 

Prin art. 1 alin (2) din Legea nr. 225/2016, s-a eliminat serviciul de administrare a domeniului 
public si privat din sfera serviciilor comunitare de utilit ăţi publice. Astfel, activităţile din cadrul 
serviciului, ecarisaj, adminîstrarea zonelor verzi, administrarea cimitirului, dezinsectia, dezinfectia si 
deratizarea,ce erau prestate de soc. COMPANIA de UTILIT ĂŢI PUBLICE Tecuci SRL, trebuie 
preluate de o altă  societate a Consiliului Local Tecuci sau concesionate c ătre alţi operatori. 

Având în vedere prevederile art.13, alin (2) lit(a), din Ordonan ţa Guvernului nr. 71/2002 privind 
serviciul de administrare a domeniului public si privat se poate încredin ţa prin negociere directă  
gestiunea delegat ă  unui operator care poate fi o societate reglementat ă  de Legea nr.3 1/ 1 990, înin ţată  
de autoritatea deliberativă  a Municipiului Tecuci. În acest context soc. Administratia Cimitirelor si 
Zonelor Verzi SRL Tecuci îndep1inete condi ţiile legale pentru a prelua în gestiune activit ăţile 
menţionate mai sus. 

Atribuirea gestiunii unui serviciu de utilitate public ă, indiferent de form ă, se face potrivit 
prevederilor unui caiet de sarcini, regulament al serviciului, contract de concesiune . Prin aceste proiect 
de hotărâre se propun reglement ări de organizare si funcţionare a unor servicii publice de administrare a 
domeniului public si privat ce respect ă  cadrul legislativ aprobat prin Hot ărârea de Guvern nr.955 / 2004. 

Alegerea formei de gestiune a serviciului se face în func ţie de specificul, volumul si natura 
bimurilor proprietate publică  si privată  a serviciului, de interesele actuale si de perspectivă  a U.A.T. 
Municipiul Tecuci si se aprobă  de Consiliul Local Tecuci. 

Având în vedere aceste aspecte consider ăm că  proiectul de hot ărâre îndep1inete condi ţiile de 
legalitate si oportunitate , fapt pentru care îl supunem spre dezbaterea si aprobarea consiliului local în 
forma iniţială . 

Serviciul Monitorizare Servicii Publice 



ANEXANR. LAHCLNR 

REGULAMENT 
de organizare ş i funcţionare a serviciilor publice de administrare a donieniuiui public ş i privat 

de interes locai 

CAP. I 
Dispoziţii generale 

ART. 1 
Prezentul regulament stabile şte cadrul juridic unitar ş i condiţ iile în care se desfăşoară  

unele activit ăţi de administrare a domeniului public şi privat - spaţii verzi, cimitir, ecarisaj- în 
municipiul Tecuci, judeţul Galaţi, în conformitate cu principiile ş i reglementările prevă.zute în 
Cartea ş i Convenţia europeană  pentru protecţia mediului ş i dezvoltare durabila Recomandarea 
1.130/1990 a Adun ării Parlamentare a Consiliului Europei, în Legea serviciilor pub!ice de 
gospodărie comuna! ă  nr. 326/2001, cu modific ările ulterioare, în Ordonanta Guvernului nr. 71/2002 
privind organizarea şi funcţ ionarea servicii!or publice de administrare a domeniului public ş i privat 
de interes local, aprobat ă  cu modificări prin Legea nr.312003, şi în Ordonanta Guvernului nr. 
21/2002 privind gospod ărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată  cu modificări prin Legea nr. 
5 1 5/2002. 

ART. 2 
Serviciul public de administrare a domeniului public se desf ăşoară  sub autoritatea administraţiei 

publice Iocale care controleaz ă  gestionarea serviciului, urm ăreşte realizarea strategiilor în domeniul 
serviciilor de administrare a domeniului public şi privat pe plan local şi prin colaborare cu 
Ministerul Administraţiei şi Internelor, pe plan naţional. 

ART. 3 
(1) Prevederile prezentului regulament se aplica unor activit ăţ i din cadrul serviciilor 
publice de administrare a domeniului public ş i privat,i anume : ecarisaj, spa ţii verzi, cimitir, 
denumite în continuare servicii de administrare a domeniului public ş i privat, precum ş i la 
proiectarea, executarea, receptionarea, exploatarea ş i întreţinerea bunurilor mobile ş i imobile 
aparţinând domeniului public şi privat a! U.A.T. Tecuci. 
(2) Condiţiile tehnice ş i indicatorii de performanta prev ăzuţi în prezentul regulament-cadru au 

caracter minimal. 

CAP. 11 
Defini ţii 

ART. 4 
Peritru definirea obiectului prezentului regulament-cadru se folosesc urm ătorii termeni: 
a) activităţi edilitar-gospod ăreşti - ansamblul acţiunilor de utilitate ş i interes public local 

desfaşurate din initiativa şi sub organizarea autorităţilor administraţiei publice locale, prin care se 
asigura, într-o conceptie unitar ă  şi coerenta, buna gospod ărire ş i modernizarea localit ăţ ilor, 
dezvoltarea durabiia a acestora şi a infrastructurii edilitarurbane, precurn ş i condiţii normale de 
rnunca, de viata şi de locuit pentru cornunitatiie locale; 

b) domeniui privat ai unităţ iior adrninistrativ-teritoriaie- totalitatea bunurilor mobile ş i irnobiie 
intrate în proprietatea U .A.T. Tecuci prin rnodalit ăţ ile prevăzute de lege ş i care nu fac parte din 
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dorneriiul public al acestora; 
c) domeniul public al unit ăţ ilor administrativ-teritoriale - totalitatea bunurilor rnobile ş i imobile 

aflate în proprietatea publica a U.A.T. Tecuci, care, potrivit legii sau prin natura Ior, sunt de UZ sau 
de interes public local ş i care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public 
naţ ional; 

d) infrastructura edilitar-urbana - ansamblul bunurilor mobile ş i imobile dobândite potrivit legii, 
constând în cl ădiri, construcţii şi instalaţii tehnologice, echipamente functionale, dot ări specifice ş i 
mobilier urban, 	inclusiv 	terenurile 	aferente, 	destinate 	desfăşurării 	unor 	activităţ i 
edilitargospodaresti; infrastructura edilitar-urbana face parte din domeniul public sau privat al 
U.A.T. Tecuci şi este supusă  regimului juridic al propriet ăţii publice sau private, potrivit legii; 

e) mobilier stradal - aparate dejoaca pentru copii, panouri de prezentare, co şuri de gunoi, mese de 
sah, mese de ping-pong, popice, bănci, garduri metalice pentru protec ţia spaţiilor verzi; 

f) servicii de administrare a domeniului public ş i privat - activit ăţ ile de ecarisaj, spa ţii verzi, 
cimitir, din sfera celor edilitar-gospod ăreşti prin care se asigura administrarea, gestionarea ş i 
exploatarea bunurilor din domeniul public şi privat al unităţ ilor administrativ-teritoriale, altele decât 
cele date, potrivit legii, în administrarea altor servicii publice Iocale. 

CAP. 111 
Organizarea şi gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat 
Organizarea şi funcţionarea serviciilor de admiuistrare a domeniului public şi privat 

ART. 5 
Înfiinţarea, organizarea, coordonarea şi reglementarea serviciilor de administrare a domeniului 

public şi privat constituie obliga ţia exclusiva a autorit ăţilor administraţiei publice locale, iar 
monitorizarea şi controlul functionarii şi gestionării acestora intra în atribu ţiile şi responsabilitatea 
exclusiva ale acestor autorit ăţ i. 

ART.6 
Funcţionarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat se va face în condi ţii de 

transparenta şi vor asigura un nivel calitativ ridicat.. 
ART. 7 
Activităţile edilitar-gospodăreşti specifice serviciilor de administrare a domeniului public ş i privat 

vor asigura: 
a) satisfacerea cerin ţelor şi nevoilor de utilitate publica ale comunit ăţilor locale; 
b) continuitatea serviciului; 
c) ridicarea continua a standardelor şi a indicatorilor de performanta ai serviciilor prestate; 
d) dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii edilitarurbane a unit ăţilor administrativ-teritoriale; 
e) protecţia şi conservarea mediului natural şi construit; 
f) menţinerea condi ţiilor sanitare în conformitate cu normele de igiena şi sănătate publica. 
ART. 8 
(1) Serviciile de administrare a domeniului public şi privat prestate/furnizate trebuie sa 

îndeplinească  la nivelul beneficiarilor indicatoi•ii de performanta aproba ţi de Consiliul Local Tecuci 
prin regulamentul propriu ale serviciilor de administrare a domeniului public ş i privat. 

(2) hdicatorii de performanta aproba ţi deCorisiliul Local Tecuci vor respecta cadrul general 
stabilit în acest scop în prezentul regularnent. 
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Gestiuuea serviciilor de administrare a domeniului public ş i privat 
ART. 9 
Gestiunea serviciiior de adrninistrare a dorneniului public ş i privat se organizeaz ă  la nivelul 

Municipiului Tecuci dup ă  criteriul raport cost-calitate optim pentru serviciile furnizate/prestate ş i 
ţ inându-se cont de m ărimea, gradul de dezvoltare ş i de particularit ăţ ile econornico-sociale a 
localităţ ii, de starea infrastructurii edilitar- urbane, de posibilit ăţ ile de dezvoltare. 

ART. 10 
(1) Gestiunea activit ăţ ilor din cadrul serviciilor de administrare a domeniului public 
şi privat, ecarisaj, cimitir, spa ţ ii verzi se realizează  prin gestiune indirectă  sau gestiune 
delegată  ce se realizeaz ă  prin negociere direct 

ART. 11 
(1) În cazul gestiunii indirectă, desfaşurarea activit ăţilor specifice serviciilor de administrare a 

domeniului public ş i privat se va realiza prin încredin ţarea total ă  a realizării activităţ ilor servîciilor 
de administrare a domeniului public ş i privat din prezentul regulament c ătre operatorul SC 
Administraţia Cimitirelor si a Spaţiilor Verzi SRL Tecuci 

(2) Incredin ţarea serviciului de administrare a domeniului public şi privat se va face prin 
negociere direct publica în baza unui contract de delegare a gestiunii. 

CAP. IV 
Realizarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat 
ART. 12 
Serviciile de administrare a domeniului public şi privat se realizeaz ă  prin organizarea ş i 

desfaşurarea la nivelul municipiului Tecuci a activit ăţ ilor edilitar-gospodăreşti specifice domeniilor 
componente ale acestor servicii. 

SECŢIUNEA 1 
Serviciul public de ecarisaj 
ART.13 	 . 

Serviciul public de ecarisaj se desf ăsoară  sub autoritatea administraţiei publice locale care 
controlează  gestionarea serviciului, în cadrul si conform Programului de gestionare a câinilor f ără  
stăpân în municipiul Tecuci. 

Organizarea si gestiunea serviciujui de ecarisaj 

Art. 14. Înfiinţarea, organizarea, coordonarea si reglementarea serviciului de ecarisaj constituie 
obligaţia exclusivă  a autorităţii administraţiei publice locale a municipiului Tecuci, iar monitorizarea si 
controlul funcţionării si gestionării acestuia intră  în atribuţiile si responsabilitatea exclusiv ă  a acestei 
autorităţi. 

Art. 15. Funcţionarea serviciului de ecarisaj se va face în condi ţii de transparen ţă, prin consultarea cu 
cetăţenii, asociaţiile de proprietari, autorit ăţile sanitar-veterinare si asocia ţiile pentru protec ţia 
animalelor. 

Art.16. Activităţ ile specifice serviciului de ecarisaj vor asigura: 

a) satisfacerea cerin ţelor si nevoilor de utilitate public ă  ale comunităţ ii locale; 

b) continuitatea serviciului; 
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c) ridicarea continu ă  a standardelor si a indicatorilor de performan ţă  ai serviciului prestat; 

d) protec ţ ia si conservarea rnediului natural si construit; 

e) rnenţ inerea condi ţiilor sanitare în conforrnitate cu norrnele de igien ă  si sănătate publică . 

Art. 17. (1) Serviciul public de ecarisaj se realizeaz ă  prin instituirea de norme privind capturarea, 
transportul, adăpostirea, tratarea, îngrijirea si exterminarea animalelor f ără  stăpân care prezirit ă  un grad 
ridicat de pericol social. 

(2) Serviciul public de ecarisaj va asigura protec ţia câinilor conform principiilor europene de 

protejare a animalelor, concomitent cu protec ţia cetăţenilor din municipiu. 

Art. 18. Serviciul public de ecarisaj va realiza urm ătoarele: 

a) strângerea câinilor f ără  stăpân de pe domeniul public sau privat al municipiului Tecuci, de pe 
terenurile private neîngr ădite sau lăsate fără  pază  ale unor persoane juridice sau de pe terenurile 
private din curţile comune, cu acordul proprietarilor si în baza reclama ţiilor scrise ale persoanelor 
fizice sau juridice; 

b) asigurarea adăposturilor temporare pentru câini, cu avizul serviciului de specialitate 
sanitarveterinar; 

c) eliberarea animalelor contra unei taxe c ătre deţinătorii acestora, eliberarea cu scutire de taxe în 
cazul adopţiilor sau pentru organiza ţiile de protecţie a animalelor; 

d) îngrij irea câinilor, deparazitarea, vaccinarea si înregistrarea lor într-o eviden ţă  unică ; 

e) reîntoarcerea câinilor steriliza ţi în zona de unde au fost prinsi, la cererea colectivit ăţ ii/grupului 
local, care îsi va asuma în scris r ăspunderea pentru ocrotirea câinilor trata ţi sau în zonele unde 
prezenţa câinilor trata ţi si sterilizaţi nu prezintă  pericol sau deranj; 

g) eutanasierea câinilor bolnavi sau periculosi si în conformitate cu prevederilor Ordonan ţei de 
Urgenţă  a Guvernului nr. 1 55/200 1 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor f ără  stăpân, 
de către pesonal specializat al serviciului public de ecarisaj; 

h) intervenţiile pentru capturarea, transportul si ad ăpostirea temporar ă  si a altor ănimale sălbatice sau 
lăsate libere pe domeniul public sau privat de pe raza municipiului Tecuci; 

k) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public 

Art. 19. Conform normelor europene, câinii sunt considera ţi animale cornunitare, în acest sens fiind 
interzise: 

a) omorârea câinilor în afara institu ţiilor specializate; 

b) prinderea si rnaltratarea câinilor; 

c) orgariizarea lupteior cii câini. 

Art. 20. Contravaloarea presta ţiilor efectuate prin serviciul public de ecarisaj se va achit ă  astfel: 
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a) de persoanele fizice vor achita tarife]e stabilite prin HCL; 

b) pentru asigurarea ad ăpostirii ternporare a câinilor va fi achitat ă  contrava]oarea hranei si a serviciilor 
de îngrijire pe perioada caz ării în ad ăpost, din fondurile bugetLilui local, aie organiza ţ iilor sau 
fundaţ iilor legal constituite sau alte fonduri private. 

Art. 21. (I) Capturarea câinilor se va face de c ătre personalul angajat al operatorului, care trebuie s ă  
fie instruite în acest sens. 

(2) Capturarea câinilor nu se va face prin aplicarea unui tratament brutal. 

(3) Persoanele care captureaz ă  câinii fără  stăpân vor fi în mod obligatoriu vaccinate antirabic. 

(4) Persoanele care captureaz ă  câinii vor lucra în echipe de c ăte doi, plus soferul mijlocului de 
transport si vor purta echipamentul de protec ţie adecvat. 

(5) Persona!ul calificat poate captura câinii cu crose speciale sau cu plase. Pentru capturare se vor 
folosi crosele speciale formate din tije de aluminiu, având la cap ăt o bucla care poate sa gliseze sau 
care se poate strânge în jurul gâtului câinelui, pentru a permite persoanei calificate s ă  ţină  câinele la 
distanţî si a-1 poată  manipula. Bucla trebuie fixat ă  la lărgimea dorită, pentru a evita strangularea 
animalului, mecanismul de declansare rapid ă  fiind utilizat pentru eliberarea câinelui în caz de urgen ţă  
sau atunci cand este pus în cusc ă . De asemenea, câinii mai pot fi captura ţi cu ajutorul custilor capcan ă , 
în care se introduce mâncare si care sunt dotate cu usi mobile care cad dup ă  intrarea animalu!ui în 
cuscă . 

(6) Câinii foarte agresivi, situa ţi în spaţii inaccesibile sau suspec ţi de a fi turbaţi, pot fi imobiiizaţi cu 
ajutorul armelor pentru captur ă, cu săgeată  care utilizează  gazul carbonic comprimat sau cu cartuse cu 
percuţie pentru propulsarea unor seringi sau s ăgeţi care permit injectarea cu produse imobilizante. 

(7) Pentru imobilizare se vor utiliza numai substan ţe aprobate de organele sanitar veterinare, prin 
.injectare pe cale intramucu1ar ă, cu respectarea pr.escrip ţiilor medicale, ea fiind pu ţin periculoas ă  
pentru trec ători. Poate fi utilizată  si orice altă  asociere de produse autorizate, cu respectarea legisla ţiei 
în vigoare. 

Art. 22. () Transportarea cânilor captura ţi la adăpost se face cu respectarea urm ătoarelor reguli: 

- autovehiculele de transport trebuie s ă  ofere animalelor siguran ţă, securitate, protec ţie împotriva 

intemperiilor naturii si aerisire adecvat ă ; 

- fiecare animal trebuie sa aib ă  o cusca separată, în condi ţii speciale fiind acceptate maximum 

animale; câinii pot fi lega ţi cu o lesă  de colier în cuscă, iar la nevoie li se pot pune botni ţe; 

- custile vor f alese în func ţie de talia anirnalului, ele trebuind s ă  fie mai lungi decât corpul 

animalului; 

- pentru animalele moarte, respectiv bo}nave, vcr exista custi separate; 



- autovehiculele vor fi curate si vizibil rnarcate, cu denurnirea operatorului prestator al serviciului nde 
ecarisaj si cu nurn ăr de telefon; 

- autovehiculele trebuie s ă  fie dotate cuurrn ătorul echiparnent: plas ă , scară, custi metalice sau din fibr ă  
de sticl ă , instrumente pentru prindere, trus ă  de prim-ajutor; 

- soferii autovehiculelor trebuie s ă  fie instruiti să  acorde ajutor animalelor bolnave; 

(2) Se interzice efectuarea eutanasiei în autovehiculele de transport pentru câini. 

Art. 23. (1) Eliberarea câinilor pentru de ţinătorii acestora care solicit ă  returnarea lor se face contra 
unei taxe, stabilită  astfel încât să  acopere cheltuielile cu capturarea, transportul, tratarea si hr ănirea 
câinelui până  la data eliberării. 

(2) Eliberarea câinilor c ătre organizaţiile de protecţie a animalelor se face lără  taxă, dacă  fac 

dovada ca posed ă  adăposturi amenajate conform normelor prezentului regulament si dac ă  au 

asigurată  asistenţa medicală  veterinară  calificată  si autorizată  sau acţionează  în cadrul Programului 
CSR. 

(3) Eliberarea câinilor către persoane pentru adop ţie se face lără  taxă, dacă  solicitantul face 

dovada că  dispune de condi ţiile de deţinere legală  a câinilor conform reglementărilor în vigoare, dup ă  
înregistrarea persoanei ca de ţinător de câine de către autoritatea public ă  locală. Inainte de eliberare 
câinii vor fi sterilizaţi, vaccinaţi antirabic si tatua ţi. 

Art. 24. (1) Adăpostirea câinilor se face la un ad ăpost pentru câini care trebuie s ă  îndeplinească  
următoarele cerin ţe: 

- să  permită  adăpostirea câinilor în custi separate, pentru a reduce stresul asupra Ior si pentru a putea 
controla bolile; 	 . 

câinii vor fi separaţi după  următoarele criterii: 

a) stare de sănătate; 

b) vârstă ; 

c) sex; 

d) grad de agresivitate; 

- pardoselile vor fi executate din ciment care a fost etansat si care permite o cur ăţare si 

dezinfectare usoar ă, iar pentru a evita b ăltirea apei în exces vor fi înclinate spre o re ţea de 

canal izare; 

- pereţ ii diBtre custi trebuie s ă  aibă  cel puţin ] 85 cm înă l ţime, trebuie să  împiedice scurgerea 

apelor si dejec ţiilor de ia o cuscă  la alta; 
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- pere ţ ii custilor vor fi confeciona ţ i din unul din urrnătoarele rnateriale: c ără rnidă  tencuită  si 

vopsită ; metal încastrat în beton; beton; plas ă  de sârrn ă ; 

- deasupra pere ţ ilor despărţ itori se pune o plas ă  de sârm ă  Ia în ă ltirnea de 60 crn; 

- custile exterioare pot f confec ţionate din plasă  pe stâlpi rnetalici sau din lemn; 

- adăpostul trebuie să  aibă  drenaj si instalaţii corespunzătoare pentru depozitarea înc ărcăturii de 
deseuri zilnice; 

- trebuie să  existe un control în ceea ce priveste înc ălzirea, ventila ţia si umiditatea 

corespunzătoare, în vederea asigur ării confortului animalelor, personalului si publicului vizitator; 

- în toate zonele cu custi trebuie s ă  existe un mijloc de circulare a aerului, fie cu ajutorul 

ventilatoarelor de evacuare, fie cu ajutorul unor ferestre care s ă  poată  fi deschise; 

- custile exterioare vor fi acoperite; 

(2) Adăpostirea câinilor la ad ăpostul pentru câini se va face dup ă  cum urmează : 

- în custi individuale, cu respectarea urm ătoarelor dimensiuni: 

a) pentru câini de talie mare: 120 cm x 160 cm; 

b) pentru câini de talie mijlocie: 110 cm x 148 cm; 

c) pentru câini de talie mic ă : 91 cm x 122 cm; 

- custile comune nu trebuie s ă  adăpostească  mai mult de 4 câini pe o suprafaţă  de 6,5 mp; 

- locurile împrejmuite trebuie s ă  aibă  următoarele dotări: 

a) să  existe ap ă  potabilă  în permanen ţă ; 

b) vasele pentru alimentare s ă  fie curate si dezinfectate zilnic si întotdeauna înaintea aducerii 

unui nou animal în cusc ă ; 

c) vasele pentru alimentare s ă  fie asezate astfel încât câinii s ă  nu poată  urina sau deleca în ele si s ă  
poată  fi curaţate si dezinfectate usor; 

- dacă  spaţii!e nu sunt încălzite, se pun obligatoriu scânduri pentru odihn ă  si culcusuri; 

- pentru culcusurile câinilor tineri se vor folosi paturi, prosoape, cutii de carton, care pot fi 

curăţate si dezinfectate usor; 

(3) Preluarea, înregistrarea, consultarea si trierea câinilor adusî în centru se face într-un spa ţiu 

destinat acestei activil ăţi, suficient de spaţ ios si igienizat, astfel încât s ă  asigure spaţiul necesar pentru 
rniscarea personaluiui si a persoanelor care vin pentru adol)tii; 
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(4) Tratarea câinilor se va face îritr-un spa ţ iu cu destinaţ ia de chirurgie sau în rnai rnulte spa ţ ii, 

func ţ ie de capacitatea ad ăpostului, care vor respecta norrnele sanitar veterinare în vigoare. În aceste 
săli se vor efectua interven ţiiie chirurgicale de sterilizare a anirnalelor, precurn si eLitanasierea. 

(5) Controlul bolilor se efectueaz ă  zilnic fiec ărui animal din centru, orice evenirnent medical va fi 
înregistrat în fisa individual ă  si în registrul central. Examinarea se va face de medicul veterinar al 
adăpostului, sau în Iipsa acestuia de c ătre tehnicianul veterinar. Personalul centrului va fi instruit s ă  
recunoască  semnele de boală  si să  le aducă  Ia cunostinţă  personalului veterinar. 

(6) Hrănirea câinilor în centru se face pe durata legal ă  de menţinere în centru, adică  maximum 14 zile, 
după  cum urmează : 

- căţeii în vârstă  de 6-12 săptămâni vor fi hrăniţi de 3 ori pe zi, câinii în vârst ă  de peste 12 

săptămâni vor fî hrăniţi de două  ori pe zi, iar câinii de peste un an vor fi hr ăniţi o dată  pe zi: 

- hrana trebuie s ă  fie întotdeauna proasp ătă, iar hrana uscat ă  va fi administrată  individual si 

supravegheat; 

(7) Întreţinerea curăţeniei se face prin curăţirea, spălarea si dezinfec ţîa fiecărei custi sau boxe, 

operaţii efectuate zilnic si înainte de intrarea unui nou animal. Se va avea în vedere ca pe perioda 
efectuării curăţeniei, apa si dezinfectantul s ă  nu vină  în contact cu animalele. 

Art. 25. Eutanasierea câinilor bolnavi se face exclusiv de c ătre personal specializat al operatorului 
prestator al serviciului public de ecarisaj sau de c ătre medici veterinari care posed ă  atestatul de liberă  
practică  eliberat de Colegiul medicilor veterinari, fiind strict interzis ă  oricărei alte persoane 
neautorizate. Aceast ă  activitate se va efectua cu substan ţele prevăzute de legislaţia în vigoare si prin 
procedeele acceptate de normele sanitar veterinare, cu obliga ţia ca procedeele si substan ţele utilizate 
să  nu provoace chinuirea animalelor. Se eutanasieaz ă  câinii bătrâni, bolnavi si cei cu comportament 
agresiv. Sunt supusi aceluiasi tratament câinii abandona ţi si nerevendicaţi în termenul de 14 zile, care 
nu au putut fi steriliza ţi si returnaţi la locurile de capturare. 

Drepturile si obliga ţiile autorităţii admiuistraţiei publice locale si ale operatorului 

Art. 26. Autoritatea administra ţiei publice locale ac ţionează  în numele si în interesul comunităţii 
locale pe care o reprezintă  si răspunde faţă  de aceasta pentru modul în care organizeaz ă, coordonează  
si controlează  serviciul de ecarisaj în municipiul Tecuci. 

Art. 27. Autoritatea administra ţiei publice locale are urm ătoarele atribu ţii: 

a) stabilirea strategiei de dezvoltare si func ţionare a serviciului de ecarisaj si func ţionarea Iui în cadrul 
unui Program de gestionare a câinilor f ără  stăpân în municipiul Tecuci; 

b) Iuarea iniţiativelor si adoptarea hot ărârilor privitoare Ia serviciul de ecarisaj; 

c) exercitarea cornpeten ţetor si responsabilităţ ilor ce îi revin potrivit legisla ţiei în vigoare, 

referitoare la serviciile de administrare a dorneniului public si privat. 



Art. 28. Autoritatea adrninistra ţiei publice locale are în raport cu operatorul urrn ătoarele drepturi: 

a) să  veritice, să  solicite refundarnentarea si s ă  aprobe structura, nivelurile si ajust ările pre ţurilor si 
tarifelor propuse de operatorul serviciului; 

b) să  verifice perrnanent îndepiinirea condi ţ iilor de efectuare a serviciuiui, condi ţiile în care se 
real izează  capturarea, transportul, tratarea, între ţinerea, ad ăpostirea, eutanasierea câini lor; 

c) să  sanctioneze operatorul în cazul în care acesta nu respect ă  indicatorii de performanţă  si 

parametrii de eficient ă  sau nu respect ă  condiţiile impuse prin caietul da sarcini la care s-a angajat prin 
contractul de delegare a gestiunii, cu excep ţia situaţ iilor care nu se datoreaz ă  operatorului de serviciu. 

Art. 29. Autoritatea administra ţiei publice locale are următoarele obligaţii: 

a) să  aducă  la cunostinţă  publică, în condiţiile legii, hotărârile si dispozi ţiile al căror obiect îI 

constituie serviciul de ecarisaj; 

b) să  respecte si să  îndeplinească  obligaţiile asumate prin contractul de delegare a gestiunii; 

c) să  achite contravaloarea presta ţiilor efectuate de operator, conform clauzelor contractuale. 

Art. 30. (1) Drepturile operatorului prestator al serviciului de ecarisaj se înscrie în caietul de 

sarcini si în contractul de prestare a serviciului, urm ărindu-se asigurarea si men ţinerea echilibrului 
contractual pe toat ă  durata de derulare a acestuia. 

Art. 31. Operatorul prestator al serviciului de ecarisaj are urm ătoarele drepturi: 

a) să  încaseze contravaloarea serviciilor prestate, corespunz ător cantit ăţii si calităţii acestora; 

b) să  propună  autorităţii administraţiei publice locale ajustarea periodic ă  a preţurilor si a tarifelor, îri 
funcţie de influen ţele intervenite în costurile de operare; 

Art. 32. Operatorul prestator al serviciului de ecarisaj are urm ătoarele obligaţii: 

a) să  presteze serviciul în conformitate cu clauzele prev ăzute în contractul de delegare a 

serviciului; 

b) să  furnizeze autorit ăţii administraţ iei publice locale informa ţiile solicitate si să  asigure accesul 
neîngrădit la adăpostul pentru câini, accesul la toate informa ţiile necesare verific ării si evaluării 
functionării si dezvoltării serviciului, în conformitate cu clauzele contractului de delegare a gestiunii si 
prevederile legale în vigoare; 

c) să  respecte toate obliga ţiile care îi revin pentru realizarea prevederilor Programului de gestionare a 
câinilor fără  stăpân în municipiul Tecuci; 

c) să  asigure frnan ţarea pregătirii si perfec ţionării profesionale a propriilor sa]aria ţ i. 

Art. 33. Beneficiarii serviciului cic ecarisaj, cet ăţenii rnunicipiului Tecuci, prin organiza ţiile 
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civile pentru protecţ ia anirnalelor, au urrn ătoarele drepturi: 

a) acces neîngrădit la inforrna ţ iile publice privind serviciul de ecarisaj; 

b) acces neîngr ădit al organiza ţ iilor civiie partenere în cadrul Prograrnului de gestionare a câinilor f ără  
stăpân în municipiul Tecuci, împreun ă  cu autoritatea public ă  locală, la ad ăpostui pentru câini, accesui 
la toate informaţiile necesare verific ării si evaluării funcţ ionării si dezvolt ării serviciului, în 
conformitate cu clauzele contractului de delegare a gestiunii si prevederile legale în vigoare; 

c) de a contesta, în condi ţiile legale, prevederile adoptate de consiliul local prin hot ărâri proprii. 

Finan ţarea serviciului de ecarisaj în municipiul Tecuci 

Art. 34. Finanţarea cheltuielilor curente de func ţionare si exploatare ale serviciului de 
ecarîsaj,reprezentând cheltuieli de. personal, cheltuieli cu între ţinerea si func ţionarea ad ăpostului 
pentru câini, cheltuielile privind activitatea de capturare si transport a câinilor, hr ănirea, vaccinarea, 
deparazitarea, returnarea sau eutanazierea câinilor, se realizeaz ă  din bugetul de venituri si cheltuieli aI 
operatorului, din veniturile realizate prin încasarea tarifelor pentru serviciile prestate, stabilite în 
contractul de delegare a gestiunii serviciului. 

Art. 35. Finanţarea si realizarea investi ţiilor aferente serviciului de ecarisaj, reprezentând cheltuielile 
cu realizarea adăpostului pentru câini, respective cu dotarea cu mijloace de transport si dot ări necesare 
capturării si transportului câinilor si a altor animale, se asigur ă  de operatorul prestator al serviciului, 
amortizarea acestora fiind recuperat ă  din încasarea tarifelor pentru serviicile prestate, stabilite în 
contractul de delegare a serviciului. 

(1) Serviciul public de ecarisaj se realizeaz ă  prin instituirea de norme privind transportul, 
îngrijirea şi exterminarea animalelor fără  stăp, care prezintă  un grad ridicat de pericol social. 

(2) Serviciul public de ecarisaj va asigura protec ţia cainilor conform principiilor europene de 
protejare a animalelor, concomitent cu protec ţia cetăţenilor din unitatea administrativ-teritorial ă  în 
care funcţionează. . 

(3) Serviciul public de ecarisaj va realiza urm ătoarele: 
a) strângerea cainilor fără  stăpân, pe baza reclamatiilor scrise ale persoanelor fizice sau juridice; 
b) eliberarea animalelor contra unei taxe sau cu scutire de taxa pentru organiza ţiile de protecţie a 

animalelor; 
c) îngrij irea cainilor, deparazitarea, vaccinarea, sterilizarea ş i înregistrarea lor într-o evidenta 

unica; 
d) reintoarcerea cainilor în zona de unde au fost prinsi, la cererea colectivit ăţ ii/grupului local, care 

îşi va asuma în scris răspunderea pentru ocrotirea cainilor trata ţ i; 
e) eutanasierea cainilor bolnavi de c ătre pesonal specializat al serviciului public de ecarisaj; 
f) asigurarea adaposturilor temporare pentru caini, cu avizul serviciului de specialitate sanitar-

veterinar. 
(4) Conform normelor europene, cainii sunt considera ţi animale comunitare, în acest sens fiind 

interzise: 
a) omorarea cainilor în afar ă  institu ţiilor specializate; 
b) prinderea şi maltratarea cainilor; 
c) organizarea luptelor cu caini. 
(5) Contravaloarea presta ţii]or efectuate prin serviciul public de ecarisaj se va achit ă  astfel: 
a) persoanele fizice vor acht ă  tarifele stabilite de serviciu] 13ublic de ecarisaj; 
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b) pentru efectuarea opera ţ iunilor de deparazitare, vaccinare, sterilizare la cererea clien ţ ilor, 
ace ştia vor achită  tarife]e propuse de serviciul public de ecarisaj ş i aprobate de consiliul ]ocai; 

c) pentru asigurarea adapostirii ternporare a cainilor va fi achitat ă  contravaloarea hranei ş i a 
chiriei pentru adapost. 

(6) Autorităţ ile adrninistra ţ iei publice Ioca]e vor coopera cti autorit ăţ ile adrninistra ţ iei ptiblice 
centrale care utilizeaz ă  caini în diverse scopuri - paza, salvare de vie ţ i omene şti Ministerul Ap ărării 
Naţionale, Ministerul Administraţ iei ş i Ixiternelor, Asociaţ ia Vanatorilor ş i Pescarilor Sportivi. 

SECŢIUNEA1I 
Serviciul public de dezinsectia, dezinfec ţia şi deratizarea 
ART. 38 
(1) Combaterea insectelor d ăunătoare din zonele de agrement, parcurile, cursul intravilan aI 
râurilor Tecucel respectiv Bârlad şi spaţiile verzi intravilane se va face utilizându-se substan ţe 
insecticide indicate de organele de specialitate. 
(2) Programul de dezinsec ţie, avizat de autoritatea Iocal ă  de sănătate publica, va f stabilit ş i 

organizat de autorit ăţile administraţiei publice locale împreună  cu operatorul serviciului şi va fi adus 
la cunostinta opiniei publice prin mass-media. 

(3) Operatorii care presteaz ă  serviciul de dezinsec ţie trebuie sa fie atesta ţi de către autoritatea 
Iocală de sănătate publica. 

(4) In acţiunile de combatere a insectelor ş i rozatoarelor se vor respecta instruc ţiunile de utilizare 
a pesticidelor ş i reglementările Iegale în vigoare. 

ART. 39 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci va organiza ş i va desfasura, cu avizul autorit ăţilor locale de 

sănătate publica, activit ăţi de dezinsecţie, deratizare şi vor aduce la cunostinta cet ăţenilor 
măsurile întreprinse în acest scop. 

ART. 40 
(1) Activităţile de deratizare, dezinsec ţie e a locuinţelor, a sediilor institu ţiilor 

publice, a spaţiilor comerciale, a depozitelor, a unit ăţ ilor industriale şi a altor spaţii publice vor fi 
realizate de operatorii de servicii de deratizare, dezinsec ţie, cu respectarea reglement ărilor legale în 
vigoare. 

(2) Acţ iunile de combatere a insectelor şi rozatoarelor, efectuate de c ătre servicii specializate, se 
realizează  numai cu produse pesticide, conform reglement ărilor legale în vigoare. 

(3) Produsele care se încadreaz ă  în grupele I şi a II-a de toxicitate pot fi utilizate numai de 
operatori califica ţi ş i atestaţi de autoritatea local ă  de sănătate publica. 

(4) Tratamentele cu pesticide din grupele I şi a II-a de toxicitate pot fi efectuate în gospod ăriile 
individuale, numai în afar ă  spaţiilor de locuit, de către operatori atestaţi. 

Curatarea ş i salubrizarea lacurilor 
ART. 41 
Curatarea şi salubrizarea lacurilor, asanarea, desecarea ş i amenajarea terenurilor mlastinoase din 

perimetrul localit ăţ ilor se realizeaz ă  ş i se gestioneaz ă  prin intermediul unor operatori specializa ţi ş i 
atestaţi în condiţiile legii. 

SECTIUNEA A I]1 
Serviciul public priviid organizarea ş i func ţionarea cirnitirelor 

DISPOZITII GENERALE 
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ART.42. lnfiintarea, extinderea, desfiintarea, organizarea si adrninistrarea cimitirului, proprietate 
publica a municipiului Tecuci, se face in baza hotararilor Consiliului Local. 

ART.43. Cimitirul care apartine dorneniului public al municipiului va fi administrat prin 
intermediul SC Adrninistra ţ ia Cimitirelor si a Spaţ iilor Verzi SRL Tecuci. 

ART.44. Realizarea serviciilor de administrare a cimitirului se va face prin delegarea gestiunii 
acestor servicii catre sC Administra ţia Cimitirelor si a Spa ţiilor Verzi SRL Tecuci, prin negociere 
directă, cu respectarea prevederilor contractului de delegare a gestiunii si a prezentului regulament. 

ART.45. Operatorul de servicii va avea atributiuni: 

a) pe linia administrarii si gestionarii patrimoniului public existent in cimitir, 

b) conducerii intregii activitati specifice cimitirului, 

c) asigurarii functionalitatii si intretinerii dotarilor existente, cat si a normelor impuse de 
legislatia Uniunii Europene, 

d) asigurarii ordinii interioare si bunei desfasurari a prestatiilor. 

e) întreţinerea căilor de acces, cuprinzând alei principale, alei dintre locurile de înhumare, din 
cimitirul local; 

f) efectuarea Iucrărilor funerare, către concesionarii locurilor de înhumare, pe baza de contract 
de prestari servicii. 

ART. 46 Din punct de vedere urbanistic, sanitar si edilitar, cimitirele sunt supuse prevederilor 
legale in vigoare. 

ART.47. Intreaga suprafata interioara a cimitirelor este structurata pe parcele, care sunt 
delimitate intre ele prin alei de acces.. 	 . 

ART.48 Parcelele sunt structurate la randul lor pe randuri in cadrul carora sunt stabilite 
locurile de inmormantare. Parcelele si fiecare rand in parte sunt numerotate la capetele lor dinspre 
alee. Numerele randurilor si parcelelor se vor scrie pe placi indicatoare, ce vor fi plantate la capetele 
randurilor. 

ART.49. In cadrul randurilor eare compun fiecare parcela in parte, fiecare loc de inmormantare 
este numerotat, pentru a se putea tine o evidenta clara a acestora. 

ART.50 In cadrul administratiei cimitirului va functiona un birou specializat pentru 
problemele de registratura, evidenta si pastrare in arhiva a situatiilor privind persoanele decedate care 
sunt inmormantate in cimitirele respective, precum si a datelor de identificare. 

ART.51. Persoanele decedate sunt inregistrate in registrul de evidenta cu urmatoarele 
specificatii: 

- data inrnorniantarii; 
- numele si prenurnele celui decedat; 
- datele personale ale deccdatului; 
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- 	nurnarul actului de deces si ernitentul acestuia; 
- adevei-inta de inhurnare; 
- 	Iocul inrnorrnantarii (parce]a, randul, Iocui); 
- aparti natoru l/concesionaru 1 care a efectuat inrnormaritarea; 
- numarul chitantei care dovedeste concesionarea Iocului; 
- numarul chitantei care dovedeste achitai-ea tarifului de intretinere; 
- numarul chitantei care dovedeste achitarea tarifului servicului funerar prestat; 

ART.52. Biroul specializat din cadrul administratiei cimitirului va tine, intr-un registru separat 
si evidenta parcelelor din structura cimitirului, cu urmatoarele specificatii: 

- anul darii in folosinta a parcelei; 
- numarul de randuri componente; 
- numarul de Iocuri de mormant stabilite in cadrul parcelei; 
- ziva, Iuna si anul ocuparii complete a parcelei; 

ART.53 In registrul de evidenta se consemneaza si caracterul aparte al parcelei respective si 
anume: 

13.1 - eroi din primul razboi mondial; 

13.2 - eroi din al doilea razboi mondial; 

13.3 - veterani de razboi; 

13.4 - eroi ai revolutiei; 

13.5 - deportati si victime ale oprimarii comuniste; 

13.6 - destinatie speciala (personalitati istorice, politice, culturale, sau cu merite deosebite, etc.). 

Deasemenea se va specifica daca in parcela respectiva exista sau nu un rnonument 
comemorativ. 

Se va solicita de la Directia de Cultura si Culte confirmarea incadrarii persoanelor decedate in 
categorii cu personalitati istorice, politice, culturale sau cu merite deosebite. 

ART.54. Se va tine totodata o evidenta cu privire la locul unde sunt inmormantate (parcela, 
randul, locul) personalitati istorice, politice, culturale sau cu alte merite deosebite, de importamta 
nationala sau locala. 

ART.55 Se va tine la zi un registru in care se vor inscrie constatarile proprii, cat si reclamatiile 
primite de la cetateni, privind actele de profanare, a furturilor sau a altor infractiuni din incinta 
cimitirelor. 

ART.56. Pe i-aza municipiului Tecuci, inhumarea in cirnilirul/ proprietate publica, se face 
conform prezentului Regularnenî. 
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ART.57. Adrninistratia cirnitirului asigura intreaga garna de servicii. Iucrari si bunuri necesare 
cerernoniilor funerare, precurn si alte servicii de intretinere a Iucrarilor funerare, contra cost, conform 
tarifelor aprobate de consiliul Iocal Tecuci. 

ART.58. Pentru atribuire locurilor de inhumare prin concesiune, se vor percepe taxe aprobate 
de Consiliul Local, în functie de perioada concesionata, precum si tarife pentru serviciile de 
adrninistrare, stabilite de catre operatorul de servicii si aprobate de autoritatea administratiei publice 
locale. 

ART.59. Concesionarea de locuri de inhumare si asigurarea de servicii de administrare in 
parcele cu destinatie speciala se va efectua cu plata taxelor si tarifelor preferentiale, stabilite de catre 
operatorul de servicii si aprobate de autoritatea administratiei publice locale 

CATEGORII DE LOCURI DE INHUMARE 

ART.60. Locurile de inhumare care se pot atribui, se clasifica in urmatoarele categorii: 

A. Locurile de inhumare ce se concesioneaza in cimitirul Eternitatea vor avea dimensiunile 
de 2,5 m X 1,2 m, cu intervalele de acces intre ele de 0,5 m. 

- A/1. Loc de inhumare familial simplu (2 locuri), are dimensiunile de 2x (2,5 m X 1,2 m.), cu 
intervale de acces intre ele de 0,5 m. 

B. Locurile de inhumare ce se concesioneaza in cimitirul Pietricica se individualizeaza dupa 
urmatoarele dimensiuni: 

- B/1. Loc de inhumare individual (mormant simpiu), are dimensiunile de 2,2 m X 1,4 m. 
- B/2. Loc de inhumare individual cu suprafata atribuita pentru amenajari din material 

durabil (imprejmuire, semen funerare, statui, etc), are dimensiunile de 2,6 m X 1,4 m. 
- B/3. Loc de inhumare familial simplu (2 locuri), are dimensiunile de 2x(2,6 m X 1,4 m), 

cu intervale de acces intre ele de 0,5 m. 
- B/4. Loc de inhumare pentru cavou familial, are dimensiunile multiplu de la B/2 , cu 

intervale de acces intre ele de 0,5 m. 
Depasirea suprafetei concesionate se sanctioneaza contraventional, conform regulamentului 

si cu aducerea la nivelul dimensiunilor aprobate pe cheltuiala beneficiarului. 

La eliberarea autorizatiilor de executare a lucrarilor se va percepe o garantie financiara ce va 
fi returnata numai dupa conîrmarea de care administrator a respectarii conditiilor prevederilor din 
regulament. 

ART.61. In cazul in care exista solicitari pentru concesionarea unor capele familiale sau 
colective, cavouri familiale pe suprafete mai mari de 7,28 mp, va fi necesara aprobarea Consiliului 
Iocal. 

CAP.III ATRIBUIREA LOCURILOR DE INHUMARE 

Sectiunea I. Couditii de atribuire a locurilor de iuhumare 
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ART.62. Terenurile destinate locurilor de inhurnare si constructii]or funerare apartin 
dorneniuiui public a] Municipiu]ui Tecuci 

ART.63. Adrninistrarea directa si efectiva a acestor terenuri se executa de catre operatorul de 
servicii de administrare a cimitirelor, desemnat de catre autoritatea locaia, pe baza Iegii , a prezentului 
regulament si prin dispozi ţia Prirnarului. 

ART.64. Terenul fiecarui cimitir este sistematizat si impartit in parcele si locuri de inhumare 
delimitate prin cai de acces. 

ART.65.(l). Locurile de inhumare din cimitirul Eternitatea pot fi concesionate pe baza de taxe 
sau atribuite gratuit, in conditiile prezentului Regulament si a prevederilor legale. 

(2).Actul de concesionare (atribuire) incheiat cu aceasta ocazie confera titularului numai 
dreptul de folosinta pe termen lirnitat de 7 ani, conform Regulamentului, sau nelimitat potrivit unor 
Iegi speciale. 

(3). Procedura de concesionare si modalitatea de achitare a taxei deconcesiune vor fi stabilite 
ulterior, prin hot ărârea consiliului local Tecuci, cu respectarea prevederilor prezentului regulament. 

ART. 66. Pot concesiona Iocuri in cimitire doar cetatenii cu domiciliul in Tecuci, sau care 
inmormanteaza persoane decedate ce au avut domiciliul stabil pe raza municipiului. 

ART.67. Concesionarea locurilor de inhumare in cimitirele proprietate publica, se face pe baza 
cererii aprobate de conducerea operatorului ce le administreaza. 

ART.68. Taxele percepute pentru concesionare sunt cele stabilite de Consiliul Local la data 
incheierii contractului. 

ART.69. Anual pentru intretinerea cimitirelor, titularii locurilor de inhumre vor achita la 
administratie tariful aferent serviciilor prestate, aprobat prin Hotarare de Consiliul local si care va 
constitui anexa la prezentul regulament. 

ART.70. Unei persoane i se poate concesiona pe termen limitat sau prin atribuire pe termen 
ne!imitat, numai un singur Ioc de inhumare. 

ART.71. Locurile de inhumare prevazute la art. 60 se pot atribui in urmatoarele conditii: 

a) locurile de inhumare prevazute la lit.A , Al1 , B/1 si B13, se pot concesiona numai Ia 
moartea persoanei pentru care se atribuie; 

b) locul de inhurnare prevazut la lit.B/1, va putea fi atribuit cu titlu gratuit numai persoanelor 
beneficiare ale unor drepturi stipulate prin diverse acte normative; 

c) locurile de inhumare prevazute la lit. B/2 , B/3 si B/4, se pot atribui si anticipat, cu conditia 
achitarii taxelor prevazute pentru concesionare si a avizarii documentatiei pentru 
construirea cavourilor sau a irnprejmuirilor. 

ART.72. Taxele pentru atribuirea locuriior de inhumare se stabilesc astfel: 

a) pentru un loc de inhurnare individuai intr-un cuantum stabiiit in anexa; pentru Iocurile de 
inhurnare duble, triple sau cvatdruple, taxa se multip!ica direct proportional cu cea 
perceputa pentru un singur loc de inhumare individuai; 

ID 
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b) pentru cavouri familiaie se calculeaza in functie de suprafata (rnp) raportat Ia nurnawl de 
locuri individuale echivalente. 

c) pentru locurile de inhurnare in parceie cu destinatie speciala, se va percepe o taxa si un tarif 
special (preferential), stabilite de Consiliul Local. 

ART.73. Cuantumul taxelor respective este cel prevazut in HCL, aplicate de administratia 
cimitirelor pentru prestatiile sale specifice. Acestea vor fi ajustate prin hotarare de Consiiiu local, 
functie de modificarile intervenite la nivelul costurilor de admistrare/ inflatie etc. 

ART.74. Locurile de inhumare odata atribuite nu pot fi instrainate prin vanzare sau cedare, ele pot 
fî reatribuite (reconcesionate) spre folosinta, numai familiei decedatului pana la gradul al IV lea 
inclusiv si numai cu avizul operatorului care administreaza cimitirul. 

Orice alte acte de instrainare vor fi considerate nule de drept. 

ART.75. Locurile de inhumare concesionate pe termen nelimitat, ca urmare a aplicarii unor legi 
speciale, se vor transmite numai pe cale succesorala. 

Sectiuuea H. Modalitatea de concesiouare/atribuire a Iocurilor de inhumare 

ART.76.Locurile de inhumare se atribuie solicitantilor pentru o perioada de concesiune, astfel: 

a) pentru 7 ani - numai in caz de deces; 
b) pentru 25 ani cu /sau fara caz de deces, cu conditia executarii de lucrari funerare subterane si 

supraterane, in conditiile prevazute de art. 92; 
c) pe termen nelimitat atribuite in baza unor acte normative; 

ART.77. Reconcesionarea Iocurilor de inhumare se face in urmatoarele situatii: 

a) Iocul de inhumare concesionat pentru 7 ani poate fi reconcesionat pentru inca 7 ani, daca la 
expirarea termenului de concesiune a intervenit un nou deces; 

b) locul de inhumare concesionat pentru 7 ani poate fi reconcesionat pentru 25 ani, cu/sau fara caz 
deces la .expirarea termenului de concesiune, cu conditia inceperii lucrarilor subterane sau 
supraterane, pe baza de contract incheiat cu unitatea administratora, la data reconcesionarii; 

c) locul de inhumare concesionat pentru 25 ani sau 49 ani poate fi reconcesionat pentru 7 ani, in caz 
de deces survenit cu cel putîn 6 ani inaintea expirarii concesiunii, termenul reconcesionarii 
curgand de la data expirarii concesiunii initiale; 

d) locul de inhumare concesionat pentru 25 ani sau 49 ani poate fî reconcesionat pentru 25 ani , in 
caz de deces daca acesta a survenit cu cel putin 6 ani inaintea expirarii concesiunii, iar 
constructiile supraterane si subterane sunt in stare buna. Daca lucrarea funerara este deteriorata, 
reconcesionarea se va face cu conditia repararii sau refacerii acestora pe baza de contract incheiat 
cu societatea care administreaza cimitirul; 

e) locul de inhumare concesionat pentru 25 ani sau 49 ani poate fî reconcesionat pentru 25 ani, fara 
caz de deces, cu cel mult 1 an inainte de expirarea concesiunii, cu conditia ca lucrariie funerare 
supraterane si subterane sa fie in stare buna. Daca Iucrarile sunt deteriorate, reconcesionarea se 
va face cu conditia remedierii acestora pe baza de contract incheiat cu unitatea care 
administreaza cimiiirui. Reconcesionarea opereaza din momentul expirarii concesiunii initiale; 

16 



ART.78. Ultirna inhurnare pe locurile concesionate pe 25 ani, se va putea face cu cel putin 7 ani 
inainte de expirarea acesteia, cu exceptia cazurilor in care s-a aprobat prelungirea concesiunii cu 
minirn 7 ani de catre autoritatea care a aprobat concesiunea. 

ART.79. Atribuirea iocurilor de inhurnare se face pe baza cererii inregistrate de soiicitant, 
insotita de copia actului de identitate si de declaratia pe propria raspundere, care sa ateste ca nu mai 
detine un alt loc de inhumare in cirnitirul proprietate publica a municipiului Tecuci. 

Pentru concesionarea locului de inhumare pe o perioada de 7 ani, se va anexa dovada 
decesului. 

Aprobarea cererilor privind concesionarea sau reconcesionarea locurilor de inhumare are 
va!abilitate 30 de zi!e de la comunicare sau Iuare la cunostinta. Dupa 30 de zile, daca solicitantul nu se 
prezinta pentru incheierea contractului si pentru plata taxei aferente , Iocul va fi atribuit unei alte 
persoane. 

ART.80. Consi!iul local poate acorda pe o perioada de 7 ani, locuri gratuite in cimitirele 
municipiului, persoanelor decedate neidentificate sau poate aproba concesionarea gratuita pentru 7 ani 
a locurilor de inhumare persoanelor lipsite de posibilitatea de a plati taxa in vigoare Ia data 
concesiunii. 

ART.81. Asupra locuri!or de inhumare, se poate creea, in favoarea persoanelor fizice, un drept 
de folosinta pe o perioada de 7 - 49 ani. 

Acordarea dreptului de folosinta se face cu plata pe baza unui act de concesionare, sau cu titlu 
gratuit (act de atribuire gratuita) in temeiul unor legi speciale, incheiat intre UAT Municipiul Tecuci, 
reprezentat ă  de către operatorul care administreaza cimitirul si beneficiar conform anexelor. 

ART.82. Actul de concesionare asupra locului de inmormantare, trebuie sa cuprinda 
urmatoarele mentiuni principale: 

a) unitatea care administreaza cimitirul; 
b) denumirea cimitirului; 
c) numele si prenumele titularului folosintei; 
cI) adresa si datele de identificare ale titu!arului; 
e) natura folosintei; 
f) suprafata concesionata; 
g) termenul de concesionare; 
h) taxa si/sau tariful stabilit si modalitatea de plata; 
i) obligatiile partilor semnatare. 
j) parcele; 

ART.83. Actul de concesionare (titlul de folosinta) se intocmeste in trei exemplare, din care 
unul se preda beneficiaru!ui, unul la sediul UAT Municipiul Tecuci, iar al treilea rarnane la 
administratia cimitirului. 

Titlurile de folosinta se inregistreaza in evidentele adrninistratiei si in piauul de parcelare a 
cirnitirului. 

ART.84. Titlul de folosirita asupra locului de inmormantare, acordat pe o perioada de 7-49 ani, 
obligatiile asumate vor fi sernnate de luare la curiostinta de catre acestia la prirnirea contractului. 
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ART.85. Beneficiarii titlului de folosinta au obligatia: 

a) de a executa in terrnen lucrarile la care s-au angajat Ia obtinerea titlului de folosinta; 
b) sa intretina in perfecta stare constructiile funerare si amenajarile realizate pe locul 

respectiv; 
c) sa ainenajeze locul in cauza si sa-1 impodobeasca cu fiori si verdeata; 
d) sa achite taxa prevazuta in act; 
e) sa achite tariful anual de intretinere; 
f) sa comunice administratiei cimitirului orice modificare survenita la adresa de domiciliu. 
ART. 86. Administratia cimitirului are dreptul: 

a) de a incasa taxele stabilite pentru realizarea constructiilor funerare; 
b) de a desfiinta orice constructie funerara executata fara avizul concedentului; 
c) de.a aplica la nevoie, sanctiunile prevazute la arţ .1  17. 
d) de a presta serviciile platite in conditii de calitate si la termenele solicitate in scris. 
ART.87. UAT Municipiul Tecuci are dreptul: 

a) de a încasa taxele de concesionare a locurilor de înhumare; 
b) de a percepe tariful de intretinere si administrare a cimitirului, aprobat de Consiliul local; 
ART.88. In anumite situatii, cum ar fi cazul persoanelor lipsite de posibilitati materiale, 

acordarea dreptului de folosinta asupra locului de inhumare se poate face pe un termen de 7 ani, fara 
plata, dar numai cu avizul autoritatii locale. 

ART.89. Unei persoane i se poate concesiona pe durata a 7-25 ani, numai un singur loc de 
inhumare, in baza unei declaratii pe propria raspundere, ca nu detine un alt loc cu/sau fara taxa. 

In acest Ioc pot fi inrnormantati titularii dreptului de folosinta si rudele acestuia pana la gradul 
de rudenie Iv, precum si alte persoane cu consimtamantul expres al titularului.. 

Atribuirea aceluiasi titular a unui alt loc de inhumare este nula de drept si atrage incetarea 
dreptului de concesiune asupra acestuia. 

Sectiunea 111 . Modalitatea de transmitere a dreptului de folosinta 

ART.90. Dreptul de folosinta asupra locurilor de inhumare se poate transmite prin succesiune 
legala sau testamentara. 

ART.91. La transmiterea prin donatie catre mostenitorii legali, calitatea de sot (sotie) sau ruda 
in grad succesibil, se stabileste de catre notariat, cu ocazia autentificarii actului de donatie, pe baza 
certificatului de stare civila. 

ART.92. In cazul transmiterii prin succesiune legala , calitatea mostenitorilor se stabileste de 
catre notariat , prin certificate de mostenitor.Aria mostenitorilor se refera la toate persoanele care au 
vocatie la mostenirea defunctului - titular, in conditiile prevazute de Codul civil. 

ART.93. In situatii exceptionale (deces), transrniterea dreptului de folosinta catre un prezumtiv 
rnostcnitor al dobinditorului locului de inhumare, se va face in baza unei declaratii notariale a 
petentului, prin care sa ateste calitatea de unic mostenitor. 
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ART.94. Succesorii testarnentari, cu exceptia ascendentilor si descendentilor, precurn si a 
rudelor colaterale pana la gradul aI 111 - lea inclusiv, sunt obligate sa plateasca taxa stabilita pentru 
preluarea dreptu]ui de concesiune asupra Iocului de inrnorrnantare si tarifu] de intretinere aferent. 

ART.95. Locul de inrnorrnantare transrnis.prin succesiune nu poate f divizat, transrnitandu-se 
din generatie in generatie, potrivit ordinii succesorale stabilita de codul civil. 

Apartinand in indiviziune membrilor familiei, in cote ideale si neputand forrna obiect de partaj, 
aceste locuri nu pot intra in formarea loturilor ce cuprind bunurile care intra in masa succesora!a si nici 
nu pot f atribuite unui singur mostenitor, pentru complinirea drepturilor succesorale. 

ART.96. In cazul in care un mostenitor renunta la dreptul sau, deoarece dreptul de folosinta 
asupra locului de inmormantare are caracterul de bun de familie, acesta ramane in continuare in 
favoarea mostenitorilor nerenuntatori. 

ART.97. Dobandirea locurilor de inhumare prin succesiune in favoarea rudelor pana Ia gradul 
a1 III-Iea inclusiv, este scutita de plata taxei de concesiune, daca termenul de reconcesionare nu este 
expirat. 

Ceilalti dobanditori vor achita taxele corespunzatoare unei noi concesionari. 

ART.98. La expirarea dreptului de concesiune asupra locului de inmormantare, acesta poate fi 
reconcesionat, cu plata, pentru un nou termen, aceluiasi beneficiar sau mostenitorilor lui legali. 

Sectiunea Iv. Anularea sau incetarea dreptului de folosinta 

ART.99. Actul de concesiune asupra Iocului de inmormantare va putea fi anulat in cazul lasarii 
in parasire a locului respectiv. 	. 	 . 

Prin lasare in parasire se intelege mentinerea in stare de neingrijire pe perioada ultimilor 
doi ani, a rnorrnintelor, terenului, imprejmuirilor sau a constructiilor funerare de catre apartinatori. 

ART.100. Starea de lasare in parasire se stabileste de administratia cimitirului, care are 
obligatia ca anual sa verifice starea locurilor date in folosinta si sa incheie uri proces verbal de 
constatare care se inscrie intr-un registru special.Situatia locurilor considerate in parasire se va afisa 
la administratia cimitirului. 

ART.101. Administratia cimitirului va afisa intr-un loc vizibil, in primul trimestru al fiecarui 
an calendaristic o lista cu locurile de inrnormantare la care termenul de concesionare a expirat sau 
expira pana la sfarsitul anului, precum si o lista cu numele titularilor dreptului de folosinta care nu-si 
respecta obligatiile ce decurg din acestea. 

Totodata se va atrage atentia celor interesati ca in cazul in care riu se va face reinnoirea 
dreptului de folosinta in termen de un an de la data afîsarii , aceste locuri de inmorrnantare revin in 
proprietatea publica a autoritatii locale, urrnand a fi dispuse concesioriarii. 
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ART.102. La expirarea terrnenului de un an de la prima afisare, daca situatia a ramas 
neschîrnbata, lista locurilor de inmormantare 44 lasate in parasire , cu indicarea numelui titularuiui 
dreptului de concesiune, se va afisa timp de 60 de zile la adrninistratia cirnitiruiui. 

Odata cu procedura de afisare,administratia cirnitirului 11 va instiirita si pe titulai•ul dreptului 
de folosinta, prin scrisoare cu confirmare de prirnire, la ultirnul sau dorniciliu cunoscut. 

ART.103. In cazul in care titularul dreptului de concesiunc nu se prezinta in termcn de 30 de 
zile de la data afisarii si a notificarii prin scrisoare recomandata, la implinirea termenului de 2 ani de Ia 
expirarea concesiunii, aceasta va putea fi anulata pe cale administrativa. 

ART.104. Daca actul de concesiune a fost anulat, mormantul sau cavoul, cu toate amenajarile 
existente, intra in patrimoniul public al Municipiului, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare 
privind constatarea, evaluarea si preluarea pe baza de inventar. 

Locurile respective vor putea fi atribuite pentru noi inhumari, coricesionarii acestora vor 
suporta plata si a constructiilor si amenajarilor existente, dupa ce acestea vor fi evaluate. 

ART.105. Dreptul de folosinta asupra Iocului de inhumare, inceteaza in urmatoarele conditii: 

a) la expirarea duratei de concesiune si daca timp de 2 ani nu a fost solicitata 
reconcesionarea; 

b) cand nu exista mostenitori legali, testamentari; 
c) cand titularul dreptului de folosinta nu respecta prevederile prezentului Regulament; 
d) prin renuntarea expresa a titularului dreptului de concesiune; 
e) cand titularul dreptului de concesiune a decedat si este inhumat intr-un alt loc, iar pe locul 

respectiv nu s-au facut constructii definitive; 
f) cand titularul locului a fost deshumat, iar osemintele sale au fost depuse in alt loc; 
g) prin desfiintarea cimitirului; 
h) in caz de parasire sau de mentinere in stare de neingrijire a locurilor de inhumare si a 

lucrarilor funerare , pe o perioadamai mare de 2 ani. 
ART.106. Incetarea concesiunii in conditiile art. 64, atrage dupa sine incheierea unei noi 

concesiuni. 

Reconcesionarea Iocurilor de inhumare altor persoane decat titularului concesiunii se va face 
numai dupa trecerea perioadei de 7 ani de la ultima inhumare. 

ART.107. In cazul in care concesiunea inceteaza in conditiile art.64 si pe aceste locuri sunt 
executate lucrari funerare, titularii sunt obligati sa desfiinteze si sa ridice lucrarea in termeri de 90 de 
zile de la primirea instiintarii privirid incetarea concesiunii. In caz contrar, aceste lucrari vor fi 
valorificate de societatea care administreaza cimitirele. 

ART.108. Locurile de inhumare atribuite in baza unor reglementari anterioare (locurile de 
veci) si care sunt parasite (locuri unde nu exista insemne funerare) sau daca la sornatia administratiei 
cimitirului, titularul nu se prezinta in termen de 2 ani, trec in proprietatea municipalitatii. 

ART.109. UAT Mtinicipiul Tecuci, prin operatorul de servicii, poate concesiona locuri cle 
inhumare pentru 7 ani, 25 ani sau 49 ani amenajate cu cripte de iriliumare. 
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Titularii dreptului de concesiune, in aceste conditii vor suporta, in afara taxelor stabilite peritru 
concesi une si contravaloarea criptelor. 

ART.110. In cazu] Iocurilor de inhurnare abandonate, adrninistratia cimitirelor va instiinta in 
sc1.is cu confirrnare de prirnire sau prin presa locala pe titularii concesiunii sau a succesorilor acestuia, 
dupa caz, faptul ca este obiigat sa se prezinte la adrninistratie si sa ia rnasuri de ingrijire a iocului, 
respectiv sa achite obligatiile ce-i revin prin concesiune. Aceste conditii vor fi incluse si in contractul 
de concesionare. 

Daca in termen de 3 (trei) luni de la comunicare nu iau masurile stabilite, UAT Municipiul 
Tecuci, prin administratia cimitirului va putea concesiona locul altor persoane. 

ART.111. In cazul neachitarii tarifului de intretinere, pe o perioada mai mare de 2 ani 
consecutiv si daca dupa inaintarea somatiei scrisa si trimisa cu confirmare de primire sau a anuntului 
in presa, concesionarul sau urmasii sai nu se prezinta !a sediul UAT Municipiul Tecuci si nu achita 
obligatiile ce decurg din actul de concesiune, la valoarea anului in curs, unitatea poate dispune 
concesionarea locului altei persoane. 

Sunt exceptate de la prevederile mai sus mentionate monumentele funerare din patrimoniul 
national sau cele declarate de Consiliul Local, ca fiind de interes istoric sau artistic. Aceste conditii vor 
fi incluse si in contractul de concesionare. 

CAP.III - ATRIBUIREA LOCURILOR DE INIIUMARE IN PARCELE CU 
DESTINATIE SPECIALA 

Sectiunea I-a. Modalitatea de atribuire 

ART.112: Parcelele care sunt ocupate cu mormintele eroilor cazuti in cele doua razboaie 
mondiale si monumentele inchinate acestora, se constituie in parcele cu destinatie speciala, fiind locuri 
de comemorare si cinstire a eroilor neamului. 

ART.113. Veteranilor de razboi, invalizilor si vaduvelor de razboi, li se vor atribui gratuit 
locuri de inmormantare, in parcele special destinate. 

ART.114. Eroilor revolutiei din decembrie 1989, ranitilor si urmasilor eroilor martiri Ii se vor 
atribui, fara plata, Iocuri de inhumare in cimitir, intr-o parcela special destinata, pe baza actelor 
doved itoare. 

ART.115. Deportatilor si victimelor oprimarii comuniste li se vor atribui Iocuri de 
inmormantare gratuite, intr-o parcela special destinata, pe baza actelor care dovedesc aceasta calitate. 

ART.116. De asemenea sunt considerate parcele cu destinatie speciala, cele ocupate de catre 
personalitati istorice, po!itice, culturale sau cu alte merite deosebite, de importanta locala sau 
nationala, precum si altor personae marcante din cadrul municipalitatii. 

ART.117. Locurile de inhumare desernnate ia parcele prevazute cu destinatie speciala, vor fi 
atribuite personalitatilor specificate la art.71 - 75, cu plata taxelor speciale potrivit anexei. 
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ART.118. Intretinerea parcelelor cu destina ţ ie special ă  se efectueaza de catre adrniniatratia 
cirnitirului si vor fi decontate de c ătre UAT Municipiul Tecuci. 

CAP.IV - EFECTUAREA SERVICIULUI FUNERAR IN CIMITIR 

ART.119. Inhumarea in cimitirele proprietate publica, de pe raza municipiluiTecuci, se face 
conform prezentului Regulament. 

Inmormantarea decedatilor adusi din alte Iocalitati, se face numai pe baza autorizatiei sanitare 
pentru transport de cadavre umane, vizata de autoritatea sanitara competenta si potrivit adeverintei de 
inhumare. 

Inhumarea in alte Iocuri neautorizate este interzisa. 

ART.120. Pe locul concesionat pot fi inhumati titularii locului, sotul/sotia acestora, ascendentii 
si descendentii pana la rude de gradul aI IV lea, care vor face dovada gradului cie rudenie prin acte si 
declaratie data in fata administratorului, precum si dovada de inhumare. 

Deasemenea va putea fi inhumata orice alta persoaria, pe baza acceptului dat in scris de 
titularul concesiunii, in fata administratorului, sau de declaratia autentificata a mostenitorilor, dupa 
caz. 

ART.121. Pentru inhumarile in locurile atribuite in folosinta pe durata de 25 ani , este necesar 
sa se prezinte actul de atribuire in folosinta, dovada gradului de rudenie sau titularul dreptului de 
folosinta in cazul cand urmeaza a fi inhumati rudele acestuia pana la gradul al IV lea. 

In cazul in care un loc de inhumare atribuit pe o perioada de 25 ani se afla in folosinta mai 
multor titulari, inhumarea membrilor de familie ascendenti sau descendenti se face cu acordul 
titularilor. 

ART.122. Inmormantarile se pot face direct sau prin depunerea prealabila a decedatilor la 
capela bisericii din cadrul cimitirului respectiv. 

Depunerea decedatilor la capela se poate face pentru cel mult 72 ore , numai cu autorizatia 
organului sanitar competent, eliberata pe baza certificatului de imbalsamare si cu plata tarifelor legale. 

Nu pot fi depusi Ia capela cei decedati din cauza unei boli contagioase. 

ART.123. Inmormantarile se fac in gropi simple, gropi zidite si cavouri. Gropile simple se 
sapa la o adancime de minim 2 m. 

ART.124. Deshumarea persoanelor decedate se poate face numai dupa 7 ani de la data 
inhumarii , pe baza adeverintei eliberate in acest scop de administratia cimitirelor. 

In rnod exceptional deshumarea se face si inainte de expirarea termenului prevazut la alineatul 
precedent, dupa cum urrneaza: 
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a) dupa irnp]inirea terrnenului de 1 an de la data inhurnarii si nurnai in perioada 1 noiernbrie - 
31 rnartie, pe baza adeverintei eliberate de politia sanitar veterinara, in scopul reinhurnarii 
persoanei decedate in alt loc de inhumare, pe baza dispozitiei date potrivit legii, de Parchet 
sau de instantelejudecatoresti si cu incuviintarea unui reprezentant al farniliei decedatului 
Ia data fixata de aceste organe. 

b) Indiferent de data cand a avut loc inhumarea pe baza dispozitiei date potrivit legii, de 
Parchet sau de instantele judecatoresti si cu incunostiintarea unui reprezentant al familiei 
decedatului, la data fixate de aceste organe. 

ART.125. Deshumarea osemintelor persoanelor decedate in urma cu 7 ani, precum si 
reinhumarea lor se poate face in tot timpul anului pe baza adeverintei eliberate in acest scop de 
administratia cimitirelor. 

ART.126 (1). Deschiderea mormintelor si reinhumarea se vor face in mod obligatoriu in 
prezenta unui imputernicit cu procura speciala al familiei decedatului si sub supravegherea 
administratorului cimitirului, iar operatiunile se vor consemna in registrul de inhumari in care 
semneaza ambele parti. 

(2)In cazul in care in termen de 2 ani de la expirarea termenului de 7 ani reprezentantul familiei 
nu se prezinta pentru deschiderea mormantului, desi a fost anuntat in scris, cu confirmare de primire, 
operatiunea se desfasoara numai in prezenta administratorului cimitirului, care consemneaza in 
registrul de inhumare lipsa reprezentantului familiei si operatiunea de reinhumare a osemintelor in 
Iocul comun. 

(3).La fel se va proceda si in cazul in care nu mai este in viata o ruda a decedatului. 

(4).0peratiunea se desfasoara numai in prezenta administratorului cimitirului , care 
consemneaza in registrul de inhumari Iipsa reprezentantului familiei si operatiunea de reinmormantare 
a osemintelor in locul comun. 

(5).Exceptiede la prevederile susmentionate o constituie locurile atribuite pe veci in baza unor 
reglementari anterioare sau a cultelor care prin natura religiei interzic dehumarea. 

ART.127. (1)Transportul persoanelor decedate in vederea inhumarii in aceeasi localitate sau in 
alta localitate se poate face de administratia cimitirelor, dupa plata tarifelor in vigoare, numai cu 
vehicule mortuare, special amenajate, cu respectarea normelor sanitare - antiepidemice. 

(2).Administratia cimitirelor poate asigura in aceleasi conditii, transportul pe teritoriul tarii si a 
persoanelor decedate in strainatate, care urmeaza sa fie inhumate in tara, precum si a celor decedate in 
tara care vor fi inhumate in strainatate. 

(3).Efectuarea acestor transporturi se va asigura cu respectarea normelor din conventiile 
internationale. 

ART.128. Plata pentru transportul persoanelor decedate se face potrivit tarifelor in vigoare, 
elal3orate de societatea administratora, in cazul in care acesta asigura transportul. 
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CAP.V - EXECUTAREA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII FUNERARE IN 
CIMITIR 

Sectiunea I. Efectuarea amenajariior funerare 

ART.129. Beneficiarii locurilor concesionate pot executa pe durata concesionarii, urmatoarele 
lucrari funerare: 

a) pe locurile concesionate pe 7 ani: 
- lucrari supraterane constand in cruci, insemne, borduri, grilaje; 

- lucrari subterane numai in situatii deosebite; 

b) pe Iocurile concesionate pe 25 ani sau a celor detinute in prezent pentru 49 ani; 

- lucrari supraterane pentru executarea de cruci, insemne, borduri, grilaje, lucrari de arta 
(lespezi, obeliscuri , statuiete, etc.); 

- lucrari subterane - cripte , cavouri , gropi zidite cu cate unul , doua sau trei locuri 
suprapuse, astfel incat adancimea dinspre partea superioara sa fie de cel putin 0,50 m sub 
nivelul solului. 

Lucrarile se vor face numai de c ătre operator/ adminstratorul cimitirului. 

ART.130. Executarea lucrarilor funerare la locurile de inhumare se va face, potrivit legii. 

ART.131. Lucrarile funerare vor putea fi executate numai de c ătre operator/administratorul 
cimitiruluii vor fi executate in termen de cel mult 1 ani de la data începerii lucr ărilor. 

ART.132. Este interzisa orice lucrare in afara limitei locului concesionat, administatorul de 
cimitir avand obligatia sa impiedice executarea unor asemenea Iucrari si sa aplice sanctiuni 
contraventionale stabilite prin hotarare de Consiliu local. 

ART. 133. Lucrarile funerare vor fi executate cu formatii proprii ale societatii administratora, 
pe baza de contract incheiat cu concesionarii. 

ART.134. Este interzisa in cimitire depozitarea oricarui fel de materiale de constructie, 
stingerea varului, cioplirea pietrelor, lemnelor si a marmurei, precum si efectuarea oricaror lucrari 
pregatitoare. 

ART.135. La locul constructiei se va aduce materialul pregatit si numai in cantitatile necesare 
pentru imbinarea pieselor si finalizarea lucrarii. 

ART.136. Pamantul rezultat din sapatura, resturile de orice natura, ca urmare a operatiilor de 
constructie, gunoiul de orice fel se vor transporta in fiecare zi de catre constructorii lucrarilor, in afara 
cimitirului in locuri special amenajate si salubrizate. 

ART.137. Accesul in cimitire a mijloacelor de transport cu o cantitate rnai rriare de 2 tone este 
interzisa. 
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ART.138. Monurnente]e de arta nu pot fi reparate, rnodificate sau demontate decat cu avizui 
prealabil al ConsiliuJui locai al rnunicipiuiui. 

ART.139. Pentru intrarea in incinta cirnitirelor cu aita motivatie decat vizita ocazionata de 
procesiuniie funerare a unor rnasini si utiiaje, se pot percepe tarife diferentiate pe tipuri si gabarite. 

Sectiunea 11. Autorizarea activitatii de prestari servicii 

ART.140. Autorizarea de prestari servicii de catre persoane juridice in incinta Cimitirelor 
municipale se poate efectua numai in baza contractului de prestari servicii pentru arnenajari funerare. 

ART.141. Baza de calcul pentru stabilirea cuantumului taxei de prestatie, este stabilita si 
aprobata prin Hotararea Consiliului local.Aceasta se va reactualiza la inceputul fiecarui an functie de 
cresterea indicelui de inflatie. 

ART.142. Pentru persoanele juridice, carora li se acorda dreptul de a desfasura activitati de 
prestari servicii in incinta cimitirului, se vor incheia de catre administratia cimitirelor , contracte de 
prestari servicii. 

ART.143. Nerespectarea obligatiilor prevazute in contract sau in aviz, precum si a prevederilor 
prezentului regulament se va sanctiona. 

Sanctiunea se va aplica fie agentului economic privat care a executat lucrarea de amenajare a 
locului de inmormantare, fie beneficiarului, in functie de responsabilitatea fiecaruia. 

CAP.VI - OBLIGATIILE ADMINISTRATIEI CIMITIRELOR 

ART.144. Administratia cimitirelor are urmatoarele obligatii 

a) asigura respectarea de catre persoanele fizice si juridice a prevederilor prezentului 
regulament; 

b) asigura prestatiile necesare inmormantarii sau deshumarii; 
c) asigura intretinerea aleilor, capelelor, imprejmuirilor, instalatiilor edilitare (apa, 

canal izare, energie electrica, gaze, etc.), evacuarea gunoiulu i; 
d) asigura paza cimitirelor; 
e) in functie de posibilitati asigura concesionarilor contra cost energie electrica, apa si alte 

servicii. 
ART.145. Supervizeaza rnodul in care persoanele norninalizate de Politia Cornunitara sa 

asigure paza cirnitirelor isi indeplinesc atributiile inscrise in fisele posturilor, propunand masurile care 
se impun. 
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CAP.VI I - DISPOZITII FINALE 

ART.146. Accesul persoanelor in cirnitire se face in tinuta decenta, circulatia persoanelor este 
permisa numai pe aiei, fiind interzisa calcarea pe morminte, etc. , comportarea fiind in Iirnita pioseniei 
locului sacru. 

ART.147. Pentru mormintele si operele commemorative de razboi ale eroilor patriei, si pentru 
cele din parcele cu destinatie speciala, afiate in cimitirele administrate de operatorul de servicii, 
intretinerea si ingrijirea se va face de administratia cimitirului pe baza de contract de prestari servicii, 
incheiat cu Consiliul Local. 

ART.148. Se interzice in incinta cimitirelor: 

a) distrugerea mormintelor, monumentelor funerare si a constructiilor de orice fel; 
b) formarea de grupuri zgomotoase si care practica diferite ritualuri ce contravin religiei 

crestine; 
c) consumul de bauturi alcoolice in exces cu ocazia diferitelor slujbe de pomenire; 
d) plantarea de pomi fiuctiferi; 
e) taierea de arbori si arbusti , distrugerea vegetatiei ornamentale; 
f) punerea de afise sau anunturi; 
g) efectuarea serviciilor funerare de catre persoane ce nu fac parte din echipele 

specializate ale. societatii care administreaza cimitirele; 
h) sustragerea sau imprastierea osemintelor din osuar (grohnita). 

ART.149. Titularii locurilor de inhumare sau mostenitorii acestora au obligatia: 

a) sa comunice administratiei cimitirului in termen de 30 de zile orice modificare 
intervenita in situatiajuridica a Iocului; 

b) sa efectueze in permanenta lucrari de intretinere a mormintelor sau reparatii a lucrarilor 
funerare , sa planteze fIori , sa faca periodic curatenie 1a morminte , astfel incat acestea 
sa aiba aspect ingrijit; 

c) sa achite anual tariful pentru serviciile prestate. 
ART.150. Toate lucrarile funerare din incinta cimitirelor, indiferent de proprietatea acestora, 

sunt ocrotite de Iege. 

ART.151. Persoanele care comit infractiuni sau contraventii in cimitire, vor fi pedepsite 
conform legilor penale sau administrative. 

ART.152. In cazul in care anumite stari de fapt ii impiedica sau nu au posibilitatea personala 
de oprire, inlaturare sau prevenire a unor nereguli sau pagube, angajatii cimitirului sunt obligati sa 
sesizeze organele de paza si ordine si conducerea operatorului de servicii. 

ART.153. Toti angajatii cimitirelor sunt obligati sa cunoasca prevederile prezentului 
regulament si sa ia masuri de prevenire, stopare sau inlaturare a oricaror nereguli sau abateri. 

ART.154. Angajatii serviciului administrativ si administratorii cimitirului care emit acte si 
materiale scrise, poarta raspunderea personala pentru continutul, forma si legalitatea acestora, in cadrul 
cprnpetentei lor. 
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ART.155. Nerespectarea prevederiior prezentului regularnent atrage dupa sine raspunderea 
celor vinovati conforrn prevederilor legale. 

Cercetarea abaterilor discipiinare, contraventionale si rnateriaie se va efectua de catre 
conducerea societatii care adrn inistreaza cirn itirul. 

ART.156. Daca prin incalcarea prevederilor prezentului regulament s-a cauzat un prejudiciu, 
acesta va fi recuperat conform prevederilor legaie in vigoare. 

ART.157. Prevederiie prezentului regulament se aplica oricarei persoane care intra in incinta 
cimitirelor, indiferent de cultui sau orientarea religioasa caruia apartine. 

La solicitarea expresa a reprezentantilor cultelor religioase si cu aprobarea Consiliului Local se 
pot aduce completari sau modificari la regulament. 

ART.158. Actele de concesionare sau cele incheiate pe veci a iocurilor de inhumare eliberate 
pana la data intrarii in vigoare a prezentului regulament, raman valabiie. 

SECŢIUNEA 4 
Amenajarea, între ţinerea şi infrumusetarea zonelor verzi 

ART. 159 
(1) Sub denumirea de spaţii verzi, în sensul prezentului regulament, se în ţelege parcurile publice, 

zonele de agrement aferente localit ăţ ilor, scuarurile dintre ansamblurile de cl ădiri, precum şi spaţiile 
aferente altor imobile apar ţinând instituţiilor ş i agenţilor economici. 

(2) U.A.T. Tecuci va asigura serviciul de între ţinere a spaţiilor verzi, astfel încât acestea sa î ş i 
îndeplinească  funcţiile pentru care a fost creeat: 

a) funcţia ecologica, prin care se va realiza climatul normal, combaterea poluarii fonice şi a 
aerului, ameliorarea compozi ţiei chimice a solului ş i a aerului; 

b) funcţia de utilitate publica, prin care se vor asigura activit ăţ ile sportive, odihna, agrementul ş i 
jocurile de copii; 

c) funcţia complementara, prin care se va asigura func ţionarea normal ă  a comerţului, alimentaţ iei 
publice, educaţiei ş i învăţământului. 

(3) U.A.T. Tecuci va stabili prin proiectele ş i studiile urbanistice necesarul de spa ţii verzi, precum 
ş i destinaţia acestora. 
(4) In zonele de agrement autorit ăţile administraţiei publice locale vor interzice amplasarea: 
a) întreprinderilor care prin activitatea lor produc zgomote, vibratii sau impurifica apa, aerul, 

solul; 
b) unităţ ilor agrozootehnice; 
c) unităţ ilor de transporturi; 
d) statiilor de epurare a apelor uzate ş i a depozitelor controlate de de şeuri solide. 
(5) In cadrul amenaj ării ş i dotării zonelor de agrement se vor asigura: 
a) instalaţii de alimentare cu apa potabil ă ; 
b) WC-uri publice ş i Iocuri pentru colectarea de şeurilor; 
c) colectarea ş i îndepărtarea apelor uzate pi•in instala ţiile cle canalizare locale sau zonale ale c ăror 

construcţie şi exploatare sa evite poluarea factorilor de mediu. 
(6) Pentru parcurile ş i grădinile publice suprafe ţele norrnale ale acestora vor fi asigurate în func ţ ic 

de zona geografică, clima ş i de traditia zonei. 
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(7) La amplasarea ş i arnenajarea parcurilor ş i gradinilor publice, autorităţ ile adrninistraţ iei publice 
iocale vor urrnări urrnătoarele obiective: 

a) deplasarea pana ia un parc sau gradina publica sa se realizeze în rnaximurn 15 rninute, 
utilizându-se mijloacele de transport în cornuri; 

b) asigurarea unei suprafeţe verzi de rninimum 5 m 2 /locuitor ş i de maximurn 15 mp /locuitor. 
(8) Realizarea ş i exploatarea spaţ iilor verzi se vor face i-espectându-se ş i aplicându-se 

următoarele etape: 
a) etapa de proiectare, impusa prin documentaţiile de urbanism, în care se realizează  studiul 

spaţiilor verzi ş i se stabilesc soluţiile de detaliu necesare executării acestor spaţ ii; 
b) etapa de realizare a spaţiilor verzi, care se vaface în regie proprie sau prin intermediul unor 

agenţ i economici de stat ori privati specializaţi. Incredinţarea realizării spaţiilor verzi agen ţilor 
economici de stat sau privati se va face în urma procedurii de licitaţ ie; 

c) etapa de exploatare a spaţiilor verzi, care se va face prin lucrări de întreţinere, reparaţ ii, 
restaurari, modernizări ş i paza spaţiilor verzi; 

d) etapa de producţie, care se va realiza prin bazele de producere a materialului dendrologic ş i 
floricol. 

ART. 160 
(1) Activitatea de amenajare a spaţiilor verzi se va realiza conform procedurilor tehnice de 

execuţie din prezentul regulament-cadru. 
(2) Realizarea activităţii de amenajare a spaţiilor verzi va fi condi ţionată  de existenta la 

punctullpunctele de lucru, la începerea lucrărilor, a următoarelor documente: 
a) ordin de Iucru; 
b) documentaţia tehnica de execuţie; 
c) instrucţiuni de lucru, fise tehnologice, proceduri tehnice de execu ţie aplicabile, aprobate; 
d) certiticate de calitate, declaraţii de conformitate pentru materialele aprovizionate ce urmeaz ă  a 

fi puse în opera; 
e) înregistrări doveditoare ca materialele neconforme sunt ţinute sub control; 
f) asigurarea la punctul de lucru, prin grija şefului de punct de lucru, a materialelor necesare 

execu ţiei, utilajelor şi utilităţ ilor aferente execuţiei; 
g) asigurarea cu personal executant instruit ş i testat privind cunoaşterea procedurilor tehnice de 

execu ţie, detaliile de execuţ ie şi instrucţiunile aplicabile. 
(3) Procesul tehnologic cuprinde următoarele etape: 
a) pregătirea terenului: 
a. 1) degajarea terenului prin strângerea cu mana, sapa şi grebla, în grămezi, a diferitelor materiale 

existente la suprafata sau puţin ingropate; 
a.2) curatarea terenului, prin sapare cu sapa Ia adâncimea de 5 cm, de iarba şi buruieni ş i 

transportul acestora cu roaba la marginea zonei de lucru; 
a.3) defrisari şi tăieri sau doborari de arbori, operaţiuni care se aplica numai în ipoteza intalnirii 

acestora în ansambluî lucrărilor de amenajare a peluzelor gazonate; 
a.4) extragerea pământului vegetal se realizeaz ă  prin săparea ş i aruncarea pământului în depozit 

sau vehicul, îndep ărtarea radacinilor, pietrelor şi a altor corpuri străine; 
a.5) mobilizarea soluîui în vederea asigurării prizei cu stratul vegetal, nivelarea şi finisarea 

suprafeţelor după  mobilizarea solului; săparea şi întoarcerea pământului, cu sfararnarea sumară  a 
bulgarilor, nivelarea şi naruntirea bulgarilor cu sapa şi grebla, finisarea prin greblarea repetată  la 
rnetru patrat de suprafata mobilizata, împrăştierea pământului cu Iopata ş i sfaramarea sumai-ă  a 
bulgariior; 
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a) insamantarea gazonului se va face dup ă  asternerea p ământului vegetal ş i maruntirea fina a 
acestu ia; 

b) insamantarea gazonului cuprinde transportol în interiorul zonei de lucru, semanarea prin 
îrnprăştierea cu rnana, ingropatul cu grebla de gradina ş i tasarea solului sernanat cu tavalugul de 
grad ina; 

c) udatul terenuiui cu furtunul cuprinde întinderea furtunului ş i racordarea Ia gura de apa, udarea 
ş i rnanevrarea furtunului în timpul udarii ş i strângerea furtunului; 

d) întreţinerea peluzelor gazonate se realizeaz ă  prin: 
d. 1) cosirea manual ă  a gazoriului ş i strângerea în gr ămezi, cu grebla, în zona de Iucru; 
d.2) plivirea buruienilor de pe peluze şi depozitarea lor Ia marginea zonei de lucru, în gr ămezi; 
d.3) caratul buruienilor; 
e) rectificarea marginilor Ia peluze prin taierea cu cazmaua a marginilor peluzei ş i strângerea ş i 

transportul materialului rezultat. 
(4) Resursele principale utilizate în vederea amenaj ării spaţiilor verzi sunt: 
a) resurse materiale - semin ţe de plante, îngrăşăminte organice, apa; 
b) resurse umane - muncitori de deservire, peisagist, personal necalificat; 
c) utilaje - mijloace de transport, autocisterna cu dispozitiv de stropit. 
ART. 161 
(1) Activitatea de amenajare a spa ţiilor verzi cu fiori şi arbuşti se va realiza conform procedurilor 

tehnice din prezentul regulament. 
(2) Domeniul public cu destinaţia spaţii verzP va avea specificat pe planul cadastral structura 

geologica a solului. 
(3) Materialul dendrologic şi floricol utilizat va fi compatibil cu structura geologica a solului în 

care se planteaza. 
(4) Activităţile de amenajare ş i extindere a spaţiilor verzi din diferitele zone ale aceleia ş i localităţ i 

vor fi coordonate în scopul evitării monotoniei peisagistice şi functionale. 
(5) Realizarea activit ăţii de amenajare a spa ţiilor verzi cu fiori şi arbu şti va fi condi ţionată  de 

îndeplinirea la începerea lucr ărilor a condi ţiilor prevăzute la art. 26 alin. (2). 
(6) Etapele de lucru vor fi cele men ţionate la art. 26 alin. (3) pct. a.1)-a.5). 
(7) Pentru realizarea lucr ărilor de plantare a arbustilor ornarnentali în spa ţiile verzi, se executa 

următoare!e operaţiuni: 
1. săparea manual ă  a gropilor de diferite dimerisiuni, cu p ăstrarea structurii solului ş i separarea 

stratului de p ământ vegetal; 
2. plantarea arbustilor ornamentali: 
a) extragerea arbustilor cu sau far ă  balot de pământ la radacina se realizeaz ă  prin săparea şanţului 

circular în jurul balotului, curatarea ş i taierea radacinilor, finisarea şi ambalarea balotului, invelirea 
coroanei cu rogojini legate cu sfoara, protejarea bazei tulpinii prin infasurarea cu panza de sac; 

b) fixarea arbustilor în camion, stropirea cu apa a coroanei ş i transportul în zona de lucru, la locul 
de plantare; 

c) mocirlitul radacinilor; 
d) aşezarea balotului în groapa; 
e) scoaterea arnbalajului; 
f) astuparea cu p ământ a gropilor de plantare; 
g) baterea pământului; 
h) executarea farfuriilor sau musuroaielor; 
i) executarea prirnului udat; 
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j) fasonarea coroanei. 
(8) Lucrările de plantari de flori ş i plante perene se vor realiza astfel: 
1. p!antari de flori: 
a) transportul ghivecelor cu flori în interiorul zonei de !ucru; 
b) săparea gropilor pentru plantare; 
c) plantarea, udarea ş i acoperirea cu părnânt; 
2. plantarea plantelor perene: 
a) săparea în jurul plantei pentru formarea balotului; 
b) infasurarea balotului cu hârtie groasa şi legarea cu sarma; 
c) săparea gropilor pentru plantare; 
d) transportul în interiorul zonei de lucru; 
e) plantarea; 
f) udarea. 
(9) Lucrările de între ţinere obligatorii care se vor executa sunt: 
l. udarea planta ţiilor: 
a) desfaşurarea, cuplarea şi strângerea furtunului de apa la gura de apa; 
b) udatul propriu-zis; 
2. plivirea buruienilor: 
a) extragerea manual ă  a buruienilor cu unelte de plivit; 
b) depozitarea buruienilor la marginea zonei de lucru, în gr ămezi; 
c) caratul buruienilor; 
3. lucrări de combatere a bolilor şi dăunătorilor în plantaţ ii: 
a) maruntirea ş i prepararea amestecului de substan ţe chimice pentru combatere ş i umplerea 

aparatului; 
b) executarea stropirii sau prafuirii prin actionare manual ă . 
(10) Resursele principale utilizate în vederea amenaj ării spaţiilor verzi cu arbu şti şi f1ori sunt: 
1. resurse materiale: 
a) rasaduri de f1ori; 
b) plante perene; 	. 	 . 
c) puieţi de arbu şti; 
d) îngrăşăminte organice; 
e) impletitura de sarma; 
f) panza de sac; 
g) apa. 
2. resurse umane: 
a) muncitori pentru deservire; 
b) peisagist; 
3. utilaje: 
a) rnijloace de transport; 
b) autocisterna cu dispozitiv de stropit. 
ART. 162 
(1) Amenajarea spa ţiilor verzi cu arbori ş i arbu şti se va realiza conform procedurii tehnice din 

prezentul regulament-cadru. 
(2) Realizarea activităţii de amenajare a spaţiilor verzi cu arbori şi arbu şti va fi condi ţionată  de 

îndeplinirea la începerea lucr ărilor a condi ţiilor prevăzute la art. 26 alin. (2). 
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(3) Lucrările de plantare propriu-zisa a arborilor ş i arbustilor ornarnentali în spa ţ ii verzi se va 
rea]iza astfe]: 

]. săparea rnanual ă  a gropilor de diferite dirnensiuni ş i a şanţului pentru gard viu, cu p ăstrarea 
structurii soiului ş i separarea stratului de p ă rnânt vegetal; 

2. plantarea arborilor ş i arbustilor: 
a) săparea şanţului înjurul balotului; 
b) curatarea ş i taierea radacinilor; 
c) invelirea coroanei cu rogojini legate cu sfoara; 
d) protejarea bazei tulpinii prin infasurarea cu panza de sac; 
e) fixarea în autovehicul ş i stropirea coroanei cu apa; 
f) transportul în interiorui zonei de lucru pana la locul de plantare; 
g) mocirlitul radacinilor; 
h) aşezarea balotului în groapa; 
i) scoaterea ambalajului; 
j) astuparea cu p ământ a gropilor de plantare; 
k) baterea p ământului; 
1) executarea farfuriilor sau a musuroaielor; 
m) primul udat; 
n) fasonatul coroanei. 
(4) Plantarea gardului viu se va realiza astfel: 
1. executarea şanţului pentru plantat; 
2. scoaterea puietilor din depozit; 
3. transportul puietilor la locul de plantare şi repartizarea lor pe Iungimea şanţului; 
4. fasonatul şi mocirlitul; 
5. plantatul puietilor şi primul udat. 
(5) Lucrările de protejare a planta ţiilor care se vor executa sunt: 
1. udarea planta ţiilor: 
a) desfăşurarea, cuplarea şi strângerea furtunului la gura de apa; 
b) udatul propriu-zis; 	 . 
2. invelirea trunchiului cu funii din trestie cu ap ărători. 
(6) În plantaţ ii lucrările de combatere a bolilor ş i dăunătorilor se vor executa astfel: 
a) maruntirea ş i prepararea amestecului de substan ţe chimice pentru combatere şi umplerea 

aparatului; 
b) executarea stropirii sau prafuirii prin actionare manual ă . 
(7) Lucrările de întreţinere sau taierile de corectie se vor realiza astfel: 
1. taierea ramurilor cu foarfeca sau ferastraul în vederea form ării coroanei; 
2. netezirea taieturilor cu cosorul; 
3. evacuarea ramurilor tăiate la inarginea zonei de lucru; 
4. strângerea resturilor rezultate în urma t ăierii şi îndepărtarea lor din zona de lucru. 
(8) Resursele principale utilizate în vederea amenaj ării spaţiilor verzi cu arbori ş i arbu şti sunt: 
1. resurse materiale: 
a) arbori de foioase şi rasinoase; 
b) plarite perene; 
c) puieţi de arbu şti; 
d) îngrăşărninte organice; 
e) imp1etitura de sarma; 
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f) panza de sac; 
g) apa; 
2. resurse umane: 
a) rnuncitori deservire; 
b) peisagist; 
c) personal necalificat; 
3. utilaje: 
a) mijloace de transport; 
b) autocisterna cu dispozitiv de transport. 
ART. 163 
(1) Activitatea de producere a materialului dendrologic ş i floricol necesar amenaj ării, decorarii ş i 

infiumusetarii zonelor verzi adiacente tramei stradale ş i a locurilor de agrement se va realiza 
conform procedurilor tehnice din prezentul regulament-cadru. 

(2) Realizarea activit ăţii de producere a materialului dendrologic ş i f1oricol este condi ţionată  de 
existenta la punctul de Iucru a urm ătoarelor documente: 

a) documentaţia de execu ţ ie; 
b) instrucţiunile de lucru şi fi şele tehnologice; 
c) certificatele de calitate ş i declaraţiile de conformitate pentru materialele aprovizionate ce 

urmează  a fi puse în opera; 
d) dovezile faptului ca materialele neconforme sunt ţinute sub control; 
e) asigurarea Ia punctul de lucru, prin grija şefului de punct de lucru, a materialelor necesare 

execuţiei; 
f) asigurarea cu personal executant instruit ş i testat privind prevederile din procedura tehnica. 
(3) Materialele floricole (anuale, bianuale, perene) şi materialele dendrologice (arbu şti de foioase, 

arbuşti de rasinoase) se vor produce în sere ş i pepiniere. 
(4) Materialul săditor de calitate, reprezentat de plante care sa dezvolte în totalitate, la locul de 

plantare, caracterele genetice proprii solului, se va realiza prin respectarea tuturor cerin ţelor 
tehnologice de producere a sortimentului de f1ori, arbu şti ş i arbori. 

(5) Plantele anuale de gradina se vor ob ţine prin semanare directa în teren pentru cele ce nu 
suporta transplantarea sau prin producerea de rasaduri pentru speciile cu preten ţii mari fata de 
caldura. 

(6) Inmulţirea culturilor f1oricole se va realiza prin utilizarea de semin ţe a căror calitate sa fie 
garantată  prin certificatele de calitate emise de produc ătorul acestora. 

(7) Timpul optim de semanare a f1orilor anuale se va stabili în func ţie de specie, de condi ţiile 
climaterice ale zonei, de data când se dore şte vânzarea sau plantarea în aer liber şi de spaţiul de 
incoltire de care se dispune. 

(8) Rasadurile se vor produce prin semanarea în ladite sau direct în p ământ aşezat în rasadnite ori 
solarii. 

(9) Inmulţirea materialului s ăditor la f1orile perene se va face prin divizarea tufei, drajoni, 
marcotaj, rizomi, bulbi ş i tuberobulbi. 

(]O) Producerea arborilor ş i arbustiior ornamentali se va realiza pe cale generativa ş i vegetativa. 
(1 1) La producerea materialului dendro-f1oricol se vor asigura ş i se vor respecta normele de 

protecţie a muncii ş i de stingere a incendiilor, specifice acestor activit ăţi. 
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Montarea mobilierului stradal 
ART. 164 
(1) Activitatea de realizare a lucr ărilor de rnontare a mobilierului stradal se va realiza conforrn 

proceduri Ior tehnice de execu ţ ie d in prezentul regu larnent-cadru. 
(2) Reaiizarea lucr ărilor de rnontare a rnobilierului stradal va fi condi ţ ionată  de existenta la 

punctele de lucru, la îrlceperea lucr ărilor, a urrn ătoarelor documente: 
a) documentaţia tehnica de execu ţ ie; 
b) instrucţiunile de lucru, fi şele tehnoiogice, planurile tehnice de execu ţ ie aprobate; 
c) certificatele de calitate, declara ţ iile de conformitate pentru materialele aprovizionate ce 

urmează  a fi montate; 
d) înregistrările doveditoare ca materialele neconforme sunt ţinute sub control; 
e) asigurarea la punctul de Iucru a materialelor necesare execu ţiei, sculelor ş i dispozitivelor de 

verificat, utilajelor şi utilităţilor aferente execu ţiei; 
f) asigurarea cu personal executant instruit ş i testat în ceea ce prive şte procedura de Iucru, 

detaliile de execuţ ie ş i instrucţ iunile de aplicare; 
g) preluarea frontului de lucru. 
(3) Lucrările de montaj al mobilierului stradal vor cuprinde urm ătoarele etape, realizarea facându-

se în următoarea succesiune: 
a) pregătirea terenului, care consta în degajarea diverselor materiale, curatarea terenului, 

îndepărtarea radacinilor ş i trunchiurilor de arbori; 
b) încărcarea în mijloace auto ş i transportul Ia locul de montaj ale mobilierului stradal; 
c) realizarea, prin s ăpătura manual ă  sau spargere de betoane, a funda ţiilor pentru montarea 

mobilierului stradal; 
d) prepararea betonului de funda ţie; 
e) montarea obiectelor la cota ş i fixarea lor provizorie; 
f) turnarea betonului în fundaţii; 
g) grunduirea şi vopsirea mobilierului stradal; 
h) receptionarea lucrărilor. 
(4) Lucrările de montare a mobilierului stradal se vor realiza respectându-se documenta ţii!e de 

execuţie. Toate neconformit ăţ ile de pe teren vor fi aduse la cunostinta proiectantului spre rezolvarea 
problemelor ivite. 

(5) Verificarea calit ăţ ii lucrărilor se desfăşoară  pe tot parcursul execu ţiei. Rezultatele receptiilor, 
preliminară  ş i definitiva, vor fi anexate Ia dosarul obiectivului. 

SECTIUNEA V 
Drepturile şi obligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale, ale operatorilor ş i 

beneficiarilor de servicii de administrare a domeniului public ş i privat 

Drepturile şi obligaţiile autorităţilor administra ţiei publice locale 

ART. 165 
Autorităţile administraţiei publice locale acţionează  în numele ş i în interesul comunit ăţ ilor Iocale 

pe care le reprezint ă  ş i răspund fata de acestea pentru: 
a) modul în care gestioneaz ă  ş i adrninistrează  infrastructura edilitar-urbana a unit ăţ ilor 

adrn in istrativteritoriale; 
b) rnodul în care organizeaz ă , coorclonează  ş i controlează  serviciile de administrare a domeniului 

public ş i prival. 
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ART. 166 
Autorităţ ile adrninistraţ iei publice locale au urrn ătoarele atribu ţ ii: 
a) stabilirea strategiilor de dezvoltare ş i funcţ ionare a serviciilor de adrninistrare a dorneniului 

public ş i privat; 
b) luarea ini ţ iativelor ş i adoptarea hot ărârilor privitoare la serviciile de adrninistrare a dorneniului 

public ş i privat; 
c) exercitarea competenteior ş i responsabilităţilor ce le revin potrivit Iegisla ţiei în vigoare, 

referitoare la serviciile de administrare a domeniului public ş i privat. 
ART.167 
Autorităţ ile administraţ iei publice locale au în raport cu operatorii urm ătoarele drepturi: 
a) sa verifice, sa solicite refundamentarea ş i sa aprobe structura, nivelurile şi ajustarile pre ţurilor 

ş i tarifelor propuse de operatorul serviciilor de administrare a domeniului public ş i privat; 
b) sa sanctioneze operatorul în cazul în care acesta nu respecta indicatorii de performanta ş i 

parametrii de eficienta la care s-a angajat prin contractul de delegare a gestiunii, cu excep ţia 
situaţiilor care nu se datoreaz ă  operatorului de serviciu. 

ART. 168 
Autorităţ ile administraţiei publice Iocale au urm ătoarele obliga ţii: 
a) sa asigure un mediu de afaceri concurential ş i transparent şi sa asigure un tratament egal tuturor 

operaţiunilor; 

b) sa elaboreze şi sa aprobe documentele necesare organiz ării ş i desfăşurării procedurilor de 
delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public şi privat; 

c) sa aducă  la cunostinta publica, în condi ţiile legii, hotărârile şi dispoziţiile al căror obiect îl 
constituie serviciile de administrare a domeniului public şi privat; 

d) sa atribuie contractele de delegare a gestiunii serviciilor de adrninistrare a domeniului public ş i 
privat, în conformitate cu procedurile legale; 

e) sa respecte şi sa îndeplinească  obligaţiile asumate prin contractele de delegare a gestiunii; 
f) sa achite contravaloarea presta ţiilor efectuate de operator, conform clauzelor contractuale; 
g) sa păstreze confiden ţialitatea, în condi ţiile legii, a informaţiilor cu privire la activitatea 

operatorilor, altele decât cele publice. 	 . 

Drepturiie şi obligaţiile operatorului 

ART. 169 
(1) Drepturile operatorilor serviciilor de administrare a domeniului public ş i privat se înscriu în 

caietele de sarcini, în regulamentele serviciilor de administrare a domeniului public şi privat şi în 
contractele de delegare a gestiunii, urm ărindu-se asigurarea şi menţinerea echilibrului contractual pe 
toată  durata de derulare a acestora. 

(2) Operatorii serviciilor de administrare a domeniului public şi privat, indiferent de forma de 
organizare ş i/sau de forma de proprietate, au calitatea de autoritate contractant ă  şi au obligaţia de a 
efectua achizi ţii publice potrivit reglementărilor Iegale în vigoare. 

ART. 170 
Operatorii furnizori/prestatori ai serviciilor de administrare a domeniului public şi privat au 

următoarele drepturi: 
a) sa încaseze contravaloarea serviciilor prestate, corespunz ător cantităţ ii şi calităţii acestora; 
b) sa propună  autorităţilor administraţiei publice Iocale ajustarea periodic ă  a preţurilor şi a 

tarifelor, în funcţ ie de inf]uente1e intervenite în costurile de operare; 
c) sa sisteze furnizarealprestarea serviciilor de administrare a dorneniului public şi privat cătrc 
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utilizatorii care nu ş i-au achitat contravaloarea facturilor, inclusiv niajor ările de întârziere, în cel 
mult 30 de zi]e calendaristice de la data expir ării terinenului de piata. Reluarea furnizarii/prest ă rii 
serviciilor se va face în termen de maximum 3 zile !ucrătoare de la efectuarea p! ăţ ii, che]tuielile 
aferente suspend ării, respectiv reluarii furnizarii/prest ării, fiind suportate de utilizator. 

ART. 171 
Operatorii furnizori/prestatori ai serviciilor de adrninistrare a domeniului public ş i privat au fata 

de util izatori urm ătoarel e obl igaţ i i: 
a) sa presteze servicii utilizatorilor cu care au încheiat contracte de furnizare/prestare a 

serviciului, în conformitate cu clauzele prev ăzute în contract; 
b) sa deserveasca to ţ i utilizatorii din aria de acoperire; 
c) sa respecte indicatorii de performanta stabili ţi de autorităţile administraţiei publice locale în 

caietele de sarcini sau în contractele de delegare a gestiunii; 
d) sa furnizeze autorit ăţ ilor administraţiei publice locale informa ţiile solicitate ş i sa asigure 

accesul la toate informa ţ iile necesare verific ării ş i evaluării functionarii ş i dezvoltării serviciilor, în 
conformitate cu clauzele contractului de delegare a gestiunii ş i prevederile legale în vigoare; 

e) sa pună  în aplicare metode performan ţe de management, care sa conduc ă  la reducerea 
costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurentiale prev ăzute de normele legale 
în vigoare pentru achizi ţiile publice de lucrări, bunuri ş i servicii; 

f) sa asigure finan ţarea pregătirii ş i perfecţionării profesionale a propriilor salaria ţ i. 

SECTIUNEA VI 
Finan ţarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat 

ART.72 
Finanţarea cheltuielilor curente de func ţionare ş i exploatare ale serviciilor de administrare a 

domeniului public şi privat se asigura din veniturile proprii ale operatorului si din bugetele locale 
ale unităţilor administrativ- teritoriale, pe baza situa ţiilor de lucrări acceptate la plat ă  de beneficiar 
conform prevederilor contractului de delegare a gesetiunii. 

ART.173 
Jnvesti ţiile pentru reabil itarea, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii edilitar-urbane care se 

realizează  din fonduri proprii ale operatorilor r ămân în proprietatea acestora pe toat ă  durata 
contractului de delegare a gestiunii, dac ă  la încheierea contractului nu s-a convenit altfel, şi se vor 
amortiza de c ătre operator pe durata contractului; în contractul de delegare a gestiunii se va preciza 
modul de reparti ţie a bunurilor realizate la încetarea din orice cauza a contractului. 

SECTIUNEA VII 
Preţuri, tarife şi taxe 

ART. 174 
(1) Nivelul preţurilor şi/sau al tarifelor pentru plata serviciilor de administrare a domeniului 

public ş i privat se fundamenteaz ă  pe baza costurilor de produc ţie ş i exploatare, a costurilor de 
întreţinere şi reparaţ ii, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale ş i 
necorporale. a ratelor pentru restituirea creditelor, a dobânzilor aferente îrnprumuturilor contractate, 
a obligaţiilor ce deriva din contractul de delegare a gestiunii ş i include o cota pentru crearea 
resurselor necesare dezvolt ării şi modernizării infrastructurii edilitarurbane, precum şi profitul 
operatorului. 
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(2) Aprobarea pre ţurilor ş ilsau a tarife]or se face de c ătre Consiliul Loca] Tecuci 
(3) Cuantumul ş i regirnul taxelor locale se stabi]esc anual prin hot ărâri ale Consiliului Loca! 

Tecuci 
(4) Structura ş i nivelul preţurilor, tarifelor ş i taxelor vor f stabilite astfel încât: 
a) sa acopere costul efectiv al furnizarii/prest ării serviciilor de adrninistrare a dorneniului public ş i 

privat; 
b) sa acopere cel pu ţin sumele investite ş i cheltuielile curente de între ţinere ş i exploatare; 
c) sa descurajeze consumul excesiv ş i risipa; 
d) sa incurajeze exploatarea eficienta a serviciilor de administrare a dorneniului public ş i privat ş i 

protecţia mediuiui; 
e) sa incurajeze investi ţiile de capital; 
f) sa respecte autonomia financiară  a operatorului. 
(5) Metodologia de fundamentare a nivelului pre ţurilor ş i tarifelor, precum ş i cea de aprobare a 

acestora se vor stabili de consiliul local. 
ART. 175 
(1) Aplicarea de către operatori a pre ţurilor ş i tarifelor avizate şi aprobate conform art. 174 alin. 
(2) este obligatorie. 
(2) Preţurile şi tarifele avizate trebuie sa respecte urm ătoarele cerin ţe: 
a) asigurarea furnizarii/prestării serviciilor de administrare a domeniului public şi privat la 

nivelurile de calitate ş i la indicatorii de performanta stabili ţi de consiliile locale prin caietele de 
sarcini, regulamentele serviciilor şi prin contractele de delegare a gestiunii, dup ă  caz; 

b) realizarea unui raport calitate/cost cat mai bun pentru serviciile de administrare a domeniului 
public şi privat furnizate/prestate pe perioada angajata şi asigurarea unui echilibru între riscurile ş i 
beneficiile asumate de părţile contractante; 

c) asigurarea exploatării şi întreţinerii eficiente a bunurilor apar ţinând domeniului public şi privat 
al unităţilor administrativ-teritoriale, afectate serviciilor de administrare a domeniului public ş i 
privat. 

ART. 176 
(1) În cazul organiz ării şi functionarii serviciilor de• administrare a domeniului 
public şi privat în 

modalitatea gestiunii delegate, autorit ăţile administraţiei publice locale pot aproba 
finanţarea dezvoltării acestor servicii din bugetele locale numai dac ă  din studiile 
tebnicoeconomice realizate de organisme independente rezulta ca majoritatea 
utilizatorilor nu poate suporta majorarea tarifelor şi/sau a preţurilor corespunz ător 
dezvoltarilor propuse. 

(2) Pentru menţinerea echilibrului contractual orice alocatie bugetar ă  pentru 
dezvoltarea serviciilor de adrninistrare a domeniului public şi privat şi/sau a 
infrastructurii edilitar-urbane aferente va putea fi aprobat ă  de Consiliul Locai Tecuci 
nurnai dacă  detenrLina o reducere, corespunz ător alocaţiei acordate, a tarifului/pre ţului 
şi/sau o cre ştere a calităţii serviciilor, inclusiv prin reducerea timpului de punere în 
funcţiune a acestora. 



SECTIUNEA vIII 
Raspunderi ş i sancţiuni 

ART. 177 

(1) Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament-cadru atrage r ăspunderea 
disciplinară, civilă, 

contravenţională  sau penală, 
după  caz. 

(2) Autorităţile administraţiei publice locale au dreptul sa sanctioneze operatorul 
prestator de servicii de administrare a domeniului public şi privat în cazul în care 
acesta nu furnizeaz ă!nu prestează  serviciile de administrare a domeniului public ş i 
privat la nivelul indicatorilor de calitate şi de eficienta stabili ţi în contractul de 
delegare, prin: 

a) aplicarea unor penalizări corespunzătoare prejudiciilor aduse utilizatorilor, 
suficient de mari pentru a determina operatorul sa remedieze deficientele constatate. 
Penalizările vor fi definite în contractul de delegare a gestiunii sau în regulamentele 
serviciilor de administrare a domeniului public şi privat; 

b) revocarea hotărârii prin care s-a aprobat delegarea de gestiune şi rezilierea 
contractului de delegare a gestiunii dac ă  timp de 6 luni de la încheierea acestuia se 
constata încălcarea repetat ă  a obligaţiilor contractuale. 

(3) Sancţiunile aplicate potrivit alin. (2) se comunica autorit ăţii naţionale de 
reglementare. 

SECTIUNEA IX 
Dispoziţii finale 

ART. 178 

Regulamentul serviciilor de administrare a domeniului public şi privat va fi supus 
aprobării Consiliului Local Tecuci. 

ART 179. 

(1) Contractele de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public 
i privat de interes local, legal încheiate, îi produc efectele potTivit prevederilor 

contractuale până  la expirarea sau rezilierea lor. 
(2) AutorităţiJe administraţiei pub]ice Iocale au dreptul s ă  ceară  rezilierea 

contractului si să  organizeze o nou ă  ]icitaţie pentru delegarea gestiunii în cazurile în 
care, tinip de 6 luni operatorii de servicii nu i-au îndeplinit obJiga ţii1e contractuaie cu 
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privire la calitatea serviciului si la performantele economic ă- financiare asurnate, sau în 
situaţia în care este invocat interesul na ţional sau Iocal. 
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ANEXA NR.2 LA HCL NR 

CAIET DE SARCINI 

privind organizarea ş i funcţionarea serviciilor publice cle adininistrare a domeniului public ş i 
privat de interes local 

CAP. I. DISPOZI1II GENERALE 

Art. 1. Prezentul Caiet de sarcini stabi!ete condi ţiile minime de desfăsurare a activit ăţi!or specifice 
serviciilor publice de ecarisaj, administrare spa ţii verzi, cimitir în municipiul Tecuci, stabilind 
nivelurile de calitate si condi ţiile tehnice necesare func ţionării acestui serviciu în condi ţ ii de eficienţă , 
siguranţă  si Iegalitate. 

Art. 2. Prezentul Caiet de sarcini a fost întocmit cu respectarea prevederilor urm ătoarelor acte 
normative: 

- Ordonan ţa de urgenţă  a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea Programului de gestionare a 
câinilor fără  stăpân, aprobat ă  prin Legea nr. 227/2002; 

- Legea nr. 205/2004 privind protec ţia animalelor; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 7 1/2002 privind organizarea si func ţionarea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public si privat de interes local, aprobat ă  cu modificări prin Legea 
nr.3/2003; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 21/2002• privind gospod ărirea localit ăţilor urbane si rurale, aprobat ă  cu 
modificări prin Legea nr. 5 1 5/2002. 

- Hotărărea de Guvern nr. 955 / 2004 privind normele de aplicare a OG 71 / 2002 

Art. 3. Prezentul Caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documenta ţie tehnică  si de referinţă  
în vederea stabilirii condi ţiilor specifice de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare 
domeniu public si privat în municipiul Tecuci, 

Art. 4. Prezentul Caiet de sarcini con ţine specificaţiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare 
la nivelul calitativ, tehnic si de performan ţă, siguranţă  în exploatare, precum si sisteme de asigurare a 
calităţii, terminologia, condi ţiile pentru certificarea conformit ăţii cu standardele relevante din 
domeniu. 

Art. 5. Prezentul Caiet de sarcini este anex ă  la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de 
administrare a dorneniului public si pi•ivat din rnunicipiul Tecuci. 

Art. 6. (1) Gestiunea servici1or de administrare a dorneniului public ş i privat se organizeaz ă  la 
nivelul Municipiului Tecuci dup ă  criteriul raport cost-calitate oplirn pentru serviciile 
furnizate/prestate ş i ţinându-se cont de rn ărirnea, gradul de dezvoltare ş i de particularil: ăţ ile 
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econornico-sociaie a localit ăţ ii, de starea infrastructurii edilitar- urbane, de posibilit ăţ ile de dezvoitare. 
(2)Gestiunea activit ăţ ilor din cadrul serviciilor de administrare a dorneniuui public 
ş i privat, ecarisaj, cimitir, spa ţ ii verzi se realizeaz ă  prin gestiune indirectă  sau gestiune 
delegată  ce se realizeaz ă  prin negociere direct ă . 

(3) Beneficiarul serviciilor de adrninistrare a domeniului public si privat este Municipiul Tecuci, prin 
autoritatea public local ă, Str. 1 Decembrie nr. 66, Tecuci, jude ţul Galaţ i. 

(4) Serviciile de administrare a domeniului public si privat ce fac parte din prezentul caiet de sarcini 
sunt: 

- serviciul de ecarisaj; 

- serviciul de dezinfectie, dezinsec ţie, deratizare; 

- serviciul de administrare a cimitirelor; 

- serviciul de administrare si întreţ inere a spaţiilor verzi din municipiul Tecuci 

CAP. 11 Serviciul public de ecarisaj 

Art. 7. Serviciului public de ecarisaj al municipiului Tecuci va realiza urm ătoarele: 

a) strângerea câinilor fără  stăpân de pe: 

- domeniul public sau privat al municipiului Tecuci, 

- terenurile private neîngrădite sau lăsate fără  pază  ale unor persoane juridice, 

- terenurile private din cur ţile comune, numai cu acordul proprietarilor si numai în baza 

reclamaţiilor scrise ale persoanelor fizice saujuridice; 

b) asigurarea unui teren si a cl ădirilor necesare pentru amenajarea unui centru de ad ăpostire a câinilor 
capturaţ i; 

c) asigurarea dotărilor necesare (autovehicole de transport, ustensile, custi, s.a.) necesare desf ăsurării 
conform reglementărilor în vigoare a activit ăţii de ecarisaj; 

d) eliberarea animalelor contra unei taxe c ătre de ţinătorii acestora, eliberarea cu scutire de taxe în 
cazul adop ţiilor sau pentru organizaţiile de protecţie a animalelor; 

e) îngrijirea câinilor, deparazitarea, vaccinarea, sterilizarea si înregistrarea lor într-o eviden ţă  unică ; 

f) înregistrarea locului unde sunt captura ţi câinii; 

g) reîntoarcerea câinilor în zona de unde au fost captura ţ i, acolo unde este posibil si/sau Ia cererea 
colectivităţ ii/grupului local, care îsi va asuma în scris r ăspunderea pentru ocrotirea câinilor trata ţi; 

h) eutanasierea câinilor bolnavi sau periculosi, carc nu se pot reîntoarce la locurile de unde au fost 
captura ţi, sau care nu se adopt ă, de către personal specializat al serviciului pul3lic de ecarisaj, în 
condiţiile prcvederilor Ordonan ţei de urgenţă  nr. 1 55/2001 privind gestionarea câinilor f ără  stăpân; 
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i) asigurarea ad ăposturilor temporare pentru câini, cu avizul serviciu!ui de specialitate sanitarveterinar; 

j) asigurarea de spa ţ iu pentru eutanasiere si depozitarea cadavrelor în vederea transportului Ia 

incinerator, spa ţ ii nu sunt deschise vizitării persoanelor stră ine; 

k) asigurarea interven ţ iilor pentru capturarea oric ăror animale, domestice sau s ă lbatice, care sunt 
reclamate pe raza unicipiului Tecuci; 

1) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public. 

Art. 8. (1) Serviciul public de ecarisaj se realizeaz ă  prin respectarea unor norrne privind 
transportul,îngrijirea si exterminarea animalelor f ără  stăpân, care prezint ă  un grad ridicat de pericol 
pentru populaţie. 

(2) Conform normelor europene, animalele f ără  stăpân sunt considerate animale comunitare, 

fiind interzise maltratarea lor, organizarea Iuptelor cu animale, prinderea si uciderea Ior în afara 
instituţiilor specializate. 

(3) Serviciul public de ecarisaj va asigura protec ţia câinilor fără  stăpân conform principiilor 

europene de protejare a anirnalelor, concomitent cu protec ţia cetăţenilor de pe raza municipiului 
Tecuci. 

DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR 

Art. 9. Capturarea câinilor se va realiza cu repectarea urm ătoarelor 

a) Capturarea câinilor f ără  stăpân, se face pe baza reclama ţiilor scrise ale persoanelor fizice sau 
juridice sau ale Compartimentului Monitorizare Servicii Publice al Prim ăriei rnunicipiului Tecuci. 

b) În situaţii de urgenţă, capturarea se va face imediat, cu înstiin ţârea Compartimentului Monitorizare 
Servicii Publice al Primăriei municipiului Tecuci. 

c) Capturarea câinilor se va face de c ătre personalul angajat al operatorului, care trebuie s ă  fie format 
din persoane instruite în acest sens. 

d) Capturarea câinilor nu se va face prin aplicarea unui tratament brutal. 

e) Persoanele care captureaz ă  câinii fără  stăpân vor fi în mod obligatoriu vaccinate antirabic. 

f) Persoanele care captureaz ă  câinii vor lucra în echipe de câte doi, plus soferul mijlocului de transport 
si vor purta echiparnentul de protec ţie adecvat. 

g) Persoualul calificat poate captura câinii cu crose speciale sau cu plase. Pentru capturare se vor folosi 
crosele speciale formate din tije de alurniniu, având la cap ăt o buclă  care poate s ă  gliseze sau care se 
poate strânge în jurul gâtului câinelui, pentru a permite persoanei calificate s ă  ţină  câinele ia distanţă  si 
să-1 poată  rnanipula. Bucla trebuie fixat ă  la lărgimea dorită , pentru a evita strangularea animalului, 
rnecanismul de declansare rapid ă  fiind utilizat pentru eliberarea câinelui în caz de urgen ţă  sau atunci 
când este pus în cusc ă . 
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h) Câinii pot fi capturaţi si cu ajutorul custilor capcan ă , în care se introduce rn ăncare si care sunt dotate 
cu USI rnobile, care cad după  intrarea anirnalului în cusc ă . 

i) Câinii foarte agresivi, situati în spa ţ ii inaccesibile sau suspec ţ i de a fi turba ţ i, pot fi irnobilizaţ i cu 
ajutorui armeior pentru captur ă  cu săgeată  care utiiizează  gazul carbonic cornprirnat sau cu cartuse cu 
percu ţ ie pentru propulsarea unor seringi sau s ăgeţi care permit injectarea cu produse imobilizante. 

j) Pentru imobilizare se vor utiliza numai substan ţe aprobate de organele sanitar-veterinare, prin 
injectare pe cale intramuscular ă, cu respectarea prescrip ţiilor medica!e, ea fiind pu ţin pericuîoasă  
pentru trec ători; poate fi utilizat ă  si orice altă  asociere de produse autorizate cu respectarea legislatiei 
în vigoare. 

k) Este interzisă  utilizarea armelor pentru capturarea c ăţeilor, acestia putârid fi răniţi grav. 

Art. 10. Transportarea câinilor capturaţi se face cu respectarea urm ătoarelor: 

a) autovehiculele de transport trebuie sa ofere animalelor siguran ţă, securitate,protec ţie împotriva 
intemperiilor naturii si aerisire adecvat ă ; 

b) fiecare animal trebuie sa aib ă  o cuscă  separată, în condi ţii speciale fiind acceptate maximum 2 
animale; 

c) câinii pot fi legaţi cu o lesă  de colier în cusc ă, iar la nevoie Ii se pot pune botni ţe; 

d) custile vor fi alese în func ţie de talia animalului, ele trebuind s ă  fie mai lungi decât corpul 

animalului; 

e) pentru animalele moarte, respectiv bolnave, vor exista custi separate; 

f) autovehiculele vor fi curate si vizibil marcate cu denumirea serviciului de gestionare a câinilor f ără  
stăpân si cu numerele de telefon; 

g) autovehiculele trebuie sa fie dotate cu urm ătorul echipament: plas ă, scară, custi metalice sau din 
fibră  de sticlă, instrumente pentru prindere, trus ă  de prim ajutor; 

h) soferii autovehiculelor trebuie s ă  fie instrui ţi să  acorde ajutor animalelor bolnave; 

i) se interzice efectuarea eutanasiei în autovehiculele de transport pentru câini. 

Art. 11. Adăpostirea câinilor se va face la un ad ăpost care trebuie s ă  îndeplinească  următoarele 
cerinte: 

a) să  permită  cazarea câinilor în custi separate pentru a reduce stresul asupra Ior si pentru a putea 
controla bolile; câinii vor fi separa ţi după  starea de sănătate, vârstă, sex, grad de agresivitate; 

b) pardoselile vor fi executate din ciment care a fost etansat si care permite o cur ăţare si dezinfectare 
usoară, iar pentru a evita b ăltirea apei în exces, vor fi înclinate spre o re ţea de canalizare; 

c) pere ţii dintre custi trebuie s ă  aibă  cel putin 185 cm inâIlime, trebuie să  împiedice scurgerea apelor si 

dejecţiilor de la o cuscă  la alta; 
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d) pere ţ ii custilor vor fi confec ţ ionaţ i  din unul din urrn ătoarele materiale: c ărămidă  tencuită  si vopsită , 
rnetal încastrat în beton, beton, plas ă  de sârrn ă; deasupra pere ţ ilor  desp ă rţ itori se pune o plas ă  de sârm ă  
la înă l ţ imea de 60 crn; custile exterioare pot fi confec ţ ionate din plasă  pe stâlpi rnetalici sau din lernn; 

e) adăpostul trebuie sa aib ă  drenaj si instala ţ ii corespunzătoare pentru depozitarea înc ărcăturii de 
deseuri zilnice; 

f) trebuie să  existe un control în ceea ce priveste înc ălzirea, ventilaţia si umiditatea corespunzătoare, în 
vederea asigurări i confortului animalelor, personalului si publ icului vizitator; 

g) în toate zonele cu custi trebuie s ă  existe un mijloc de circulare a aerului, fie cu ajutorul 

ventilatoarelor de evacuare, fie cu ajutorul unor ferestre care s ă  poată  fi deschise; 

h) custile exterioare vor fi acoperite; 

i) adăpostirea câinilor se va face în custi individuale cu respectarea urm ătoarelor dimensiuni: 

- pentru câini de talie mare: 120 cm x 160 cm; 

- pentru câini de talie mijlocie: 110 cm x 148 cm; 

- pentru c ăini de talie mica: 91 cm x 122 cm; 

j) custile comune nu trebuie s ă  adăpostească  mai mult de 4 câini pe o suprafaţă  de 6,5 mp; 

k) locurile împrejmuite trebuie s ă  aibă  următoarele dotări: 

- să  existe apă  potabilă  în permanenţă , 

- vasele pentru alimentare s ă  fie curate si dezinfectate zilnic si întotdeauna înaintea aducerii unui nou 
animal în cuscă , 

- vasele pentru alimentare s ă  fie asezate astfel încât câinii s ă  nu poată  urina sau defeca în ele si s ă  
poată  fi curăţate si dezinfectate usor, 

- dacă  spaţiile nu sunt înc ălzite, se pun obligatoriu scânduri pentru odihn ă  si culcusuri, 

- pentru culcusurile puilor se vor folosi p ături, prosoape, cutii de carton, care pot fi cur ăţate si 

dezinfectate usor. 

Art. 12. Preluarea, înregistrarea, consultarea si trierea câinilor adusi în centru se face într-un 
spaţiu destinat acestei activit ăţi, suficient de spaţios si igienizat, astfel încât s ă  asigure spaţiul necesar 
pentru miscarea personalului, a persoanelor care vin pentru adop ţii. 

Art. 13. (1) Tratarea câinilor se va face într-un spa ţiu care va respecta normele sanitar-veterinare în 
vigoare. 	 . 

(2) Controlu} bolilor se efectueaz ă  zilnic fiecărui anirnal din centru, orice eveniment medicaî va fi 
înregistrat în fisa individual ă  si în iegistrul central. Examinarea se va face de rnedical veterinar al 
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centrului sau, în lipsa acestuia, de c ătre un tehnician veterinar. Personalui centrului va fî instruit s ă  
recunoasc ă  semnele de boal ă  si să  le aduc ă  la cunostin ţă  personalului veterinar. 

Art. 14. (1) Hrănirea câinilor în centru se face pe durata legal ă  de rnen ţ inere în centru, rnaxirnurn 14 
zile, după  curn urrneaz ă : 

- căţeii în vârstă  de 6-12 săptămâni vor fi hrăniţ i de 3 ori pe zi, 

- câinii în vârstă  de peste 12 săptămâni vor fi hrăniţi de două  ori pe zi, 

- câinii de peste un an vor fi hrăni ţ i o dată  pe zi. 

(2) Hrana trebuie s ă  fie întotdeauna proasp ătă, iar hrana uscat ă  va fi administrat ă  individual si 

supravegheat. 

Art. 15. Intreţinerea curăţeniei se face prin cur ăţ irea, spălarea si dezinfec ţia fiecărei custi sau boxe, 
operaţii efectuate zilnic si înainte de intrarea unui nou animal. Se va avea în vedere ca pe perioada 
efectu ării curăţeniei, apa si dezinfectantul s ă  nu vină  în contact cu animalele. 

Art. 16. (1) Eliberarea câinilor se face contra unei taxe pentru prorietarii câinilor, sau cu scutire de 
taxă  pentru persoanele care doresc s ă  adopte un câine sau organiza ţiilor de protecţie a animalelor. 

(2) Persoare1e care adoptă  câinii capturaţi vor face dovada existen ţei condiţiilor necesare 

ţinerii câinilor, cu repectarea reglement ărilor în vigoare si se vor înregistra în eviden ţe, conform 
prevederilor hotărârii consiliului local. 

(3) Eliberarea câinilor pentru adop ţie se face numai dup ă  tratamentele sanitar-veterinare, 

vaccinare antirabic ă, sterilizare si crotaliere. 

Art. 17. Sterilizareă  câinilor se realizează  în Centrul pentru sterilizare. Câinii captura ţi si transportaţ i 
la adăpost, după  consultarea, tratarea si trierea lor, se vor preda Centrului pentru sterilizare, în limita 
numărului de animale care se pot accepta în func ţie de programul de lucru si capacitatea centrului, în 
vederea sterilizării si returnării la locurile de unde au fost 

capturaţi sau la centrul de ad ăpostire, de la caz la caz. 

Art. 18. (1) Returnarea câinilor în zona de unde au fost captura ţi se va face la cererea 

colectivităţii/grupului local, care îsi va asuma în scris r ăspunderea pentru ocrotirea câinilor trata ţi, sau 
în locurile în care nu creează  deranj locatarilor din zonă . 

(2) Nu se returnează  câinii în locaţiile unde pot crea deranj : zonele verzi amenajate (parcuri, 

scuaruri, zone adiacente terenurilor de joac ă  pentru copii), intersec ţii de străzi principale, vecinătăţ ile 
blocurilor din cartiere, dacă  majoritatea locatarilor se împotrivesc. 

(3) Retrunarea se face de le Centrul de sterilizare sau de la Centru] de ad ăpostire, după  

tratamentele sanitar-veterinare, vaccinare anti rabic ă , steril izare si crotaliere. 
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Art. 19. (1) Eutanasierea câinilor bolnavi sau agresivi, sau al acelora care nu sunt adopta ţ i sau nu pot 
fi returnaţ i, se va efectua de c ătre persoiaal specia]izat, cu substan ţele prevăzute de legis]aţ ia îia vigoare 
si prin procedeele acceptate de iaorrnele sanitar veterinare, cu obliga ţ ia ca procedeele si substan ţele 
utilizate să  iau provoace chiiauirea aniiaaalelor. Se eutaiaasiaz ă  câinii bătrâni, bolnavi iiacurabili si cei cu 
cornportarnent agresiv. Sunt supusi aceluiasi tratanaent si câinii abandona ţ i si nerevendicasi în 
termenul de 14 zile, care nu pot fi returna ţi la locurile de capturare. 

(2) Eutanasierea se va face doar de c ătre medici veterinari care posed ă  atestatul de liberă  practică  
eliberat de Colegiul medicilor veterinari, fiind strict interzis ă  oricărei alte persoane neautorizate. 
Recep ţionarea situaţiilor privind câinii eutanasiaţi vor fi certificate de un reprezentant al 
Compartimentului de Monitorizare Servicii Publice din cadrul Prim ăriei Tecuci. 

Art.20 Colectarea cadavrelor aniinalelor de pe carosabil- deeuri1e de natur ă  animală  de pe 
dorneniu public vor fi colectate , transportate si depozitate în camera frigorific ă  din incinta adăpostului 
pentru câini pân ă  la predarea cadavrelor c ătre ftrma de incinerare cu care are contract operatorul. 

Art. 21. Pentru înc ă lcări ale condi ţiilor de execuţie a opera ţiilor de ecarisaj , prestatorul va fi 
sancţionat dup ă  cum urmează : 

a) Neefectuarea captur ării câinilor fară  stăpân Ia solicitarea autorit ăţii publice locale în termen de 
maximum 48 de ore de la data comunic ării se sanc ţionează  cu 5% din contravaloarea presta ţiei 
executată  de Ia data comunic ării si până  la executarea efectiv ă  a solicitării. 

b) Neefectuarea succesiv ă  pe o perioadă  de trei luni de zile a mai mult de 10 solicitări ale autorităţii 
publice locale atrage desfiin ţarea de drept a contractului, far ă  a mai fi necesară  punerea în întârziere 
sau îndeplinirea vreunei formalit ăţi prealabile. 

c) Nerespectarea condi ţiilor sanitar-veterinare de desf ăsurare a activităţilor de ecarisaj atrage dup ă  sine 
sancţiuni din partea UATMunicipiul Tecuci (Prim ăriei) în temeiul legisla ţiei specifice. Repetarea în 
mod regulat a abaterilor de la normele sanitar veterinare pe parcursul a trei luni de zile, duce Ia 
sancţionarea cu 10% din valoarea presta ţiei cumulate pe cele trei luni. 

d) Neasigurarea interven ţiilor de urgenţă  în maxium 3 ore de la solicitare în cazul unor situa ţii care 
pun în pericol sigurana ţa cetăţenilor, cauzate de orice animal, se sanc ţionează  conform prevedrilor 
alin.c). 

Art. 22. Încetarea contractului se face în urm ătoarele situaţii: 

a) În cazul în care operatorului i se retrage autoriza ţia sanitar veterinar ă  sau aceasta nu este prelungit ă  
după  expirarea termenului; 

b) În cazul în care operatorul nu mai dispune de un ad ăpost pentru animale conform cerin ţelor 
prezentului caiet de sarcini; 

c) La expirarea duratei stabilite prin contract, dac ă  părţile nu convin în scris prelungirea acestuia; 

d) În cazul în care interesul local o impune, prin clenun ţarea unilaleral ă  de către beneficiar, cu plata 
unei despăgubiri juste si prcalabile în sarcina concedcnttilui; 
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e) În cazul nerespect ării obligaţiilor contractuale de c ătre operator, prin reziliere, cu plata unei 
despăgubiri în sarcina berieficiarului; 

CAP 111 Serviciul public de dezinsectia, dezinfectia şi deratizarea 
ART.23 
(1) Combaterea insectelor d ăunătoare din zone!e de agrement, parcurile, cursul intravilan al 
râurilor Tecucel respectiv Bârlad ş i spaţiile verzi intravilane se va face utilizându-se substan ţe 
insecticide indicate de organele de specialitate. 
(2) Programul de dezinsec ţie, dezinfectie si deratizare avizat de autoritatea local ă  de sănătate 

publica, va 11 stabilit şi organizat de autorit ăţ ile administraţiei publice locale împreună  cu operatorul 
serviciului şi va fi adus Ia cunostinta opiniei publice prin mass-media. 

(3) Operatorii care presteaz ă  serviciul de dezinsecţie, dezinfectie trebuie sa fie atesta ţi de către 
autoritatea local ă  de sănătate publica. 

(4) In acţiunile de combatere a insectelor ş i rozatoarelor se vor respecta instruc ţiunile de utilizare 
a pesticidelor ş i reglementările legale în vigoare. 

ART. 24 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci va organiza ş i va desfasura, cu avizul autorit ăţilor locale de 

sănătate publica, activit ăţi de dezinsecţie, deratizare si dezinfectie şi vor aduce la cunostinta 
cetăţenilor măsurile întreprinse în acest scop. 

ART. 25 
(1) Activităţile de deratizare, dezinsec ţie, dezinfecţie a locuinţelor, a sediilor institu ţiilor 

publice, a spaţiilor comerciale, a depozitelor, a unit ăţilor industriale ş i a altor spaţii publice vor fi 
realizate de operatorii de servicii de deratizare, dezinsec ţie, cu respectarea reglementărilor legale în 
vigoare. 

(2) Acţiunile de combatere a insectelor ş i rozatoarelor, efectuate de c ătre servicii specializate, se 
realizează  numai cu produse pesticide, conform reglement ărilor Iegale în vigoare. 

(3) Produsele care se încadreaz ă  în grupele I şi a II-a de toxicitate pot fi utilizate numai de 
operatori calificaţi ş i atestaţi de autoritatea local ă  de sănătate publica. 

(4) Tratamentele cu pesticide din grupele I i a II-a de toxicitate pot fi efectuate în gospod ăriile 
individuale, numai în afară  spaţiilor de locuit, de către operatori atestaţi. 

Curatarea şi salubrizarea lacurilor 
ART. 26 
Curatarea şi salubrizarea lacurilor, asanarea, desecarea ş i amenajarea terenurilor mlastinoase din 

perimetrul localităţ ilor se realizeaz ă  ş i se gestionează  prin intermediul unor operatori specializaţ i ş i 
atestaţi în condiţiile legii. 

CAP. IV 
Serviciul pu blic privind organizarea şi funcţionarea cimitirelor 

DISPOZITII GENERALE 

ART.27. Operatorul de servicii va avea atributiuni: 

a) pe linia administrarii si gestionarii patrimoniului public existent in cimitir, 

b) conducerii intregii activitati specifice cimitirului, 
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c) asigurarii functionalitatii si intretinerii dotarilor existente, cat si a norrnelor irnpuse de 
legisiatia Uniunii Europene, 

d) asigurarii ordinii interioare si bunei desfasurari a prestatiilor. 

e) întieţ inerea c ăilor de acces, cuprinzând alei principaie, aiei dintre iocuiile de înhurnare, din 
cirnitirul local; 

f) efectuarea lucrărilor funerare, către concesionarii locuriloi de înhumare, pe baza de contract 
de prestari servicii. 

ART.28. Intreaga suprafata interioara a cirnitirelor este structurata pe parcele, care sunt 
delirnitate intre ele prin alei de acces. 

ART.29. Parcelele sunt structurate la randul lor pe randuri in cadrul carora sunt stabilite 
locurile de inrnormantare. Parcelele si fiecare rand in parte sunt nurnerotate la capetele lor dinspre 
alee. Numerele randurilor si parcelelor se vor scrie pe placi indicatoare, ce vor fi plantate Ia capetele 
randurilor. 

ART.30. Persoanele decedate sunt inregistrate in registrul de evidenta cu urrnatoarele specificatii: 

- data inmorrnantarii; 
- nurnele si prenumele celui decedat; 
- datele personale ale decedatului; 

numarul actului de deces si emitentul acestuia; 
- adeverinta de inhumare; 
- locul inrnorrnantarii (parcela, randul, locul); 
- apartinatorul/concesionarul care a efectuat inmormantarea; 
- numarul chitantei care dovedeste concesionarea locului; 
- nurnarul chitantei care dovedeste achitarea tarifului de intretinere; 
- numarul chitantei care dovedeste achitarea tarifului servicului •funerar prestat; 

ART.31. Biroul specializat diia cadrul administratiei cirnitirului va tine, intr-un registru separat 
si evidenta parcelelor din structura cirnitirului, cu urmatoarele specificatii: 

- anul darii in folosinta a parcelei; 
- nurnarul de randuri componente; 
- numarul de locuri de mormant stabilite in cadrul parcelei; 
- ziva, luna si anul ocuparii complete a paicelei; 

ART.32. In registrul de evidenta se consernneaza si caracterul aparte al parcelei respective si 
anume: 

13.1 - eroi din prirnul razboi mondial; 

13.2 - eroi din aI doilea razboi mondial; 

13.3 - veterani de razboi; 
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13.4 - eroi ai revolutiei; 

13.5 - deportati si victime ale oprirnarii comuniste; 

13.6 - destinatie speciala (personalitati istorice, politice, culturale, sau cu rnerite deosebite, etc.). 

Deasemenea se va specifica daca in parcela respectiva exista sau nu un rnonument 
comemorativ. 

Se va solicita de Ia Directia de Cultura si Culte confirmarea incadrarii persoanelor decedate in 
categorii cu personalitati istorice, politice, culturale sau cu merite deosebite. 

ART.33. Se va tine totodata o evidenta cu privire Ia locul unde sunt inmormantate (parcela, 
randul, Iocul) personalitati istorice, politice, culturale sau cu alte merite deosebite, de importamta 
nationala sau locala. 

ART.34. Se va tine la zi un registru in care se vor inscrie constatarile proprii, cat si reclamatiile 
primite de Ia cetateni, privind actele de profanare, a furturilor sau a altor infractiuni din incinta 
cimitirelor.. 

ART.35. Administratia cimitirului asigura intreaga gama de servicii, lucrari si bunuri necesare 
ceremoniilor funerare, precum si alte servicii de intretinere a lucrarilor funerare, contra cost, conform 
tarifelor aprobate de consiliul local Tecuci. 

ART.36. Concesionarea de locuri de inhumare si asigurarea de servicii de administrare in 
parcele cu destinatie speciala se va efectua cu plata taxelor si tarifelor preferentiale, stabilite de catre 
operatorul de servicii si aprobate de autoritatea administratiei publice locale. 

CATEGOR[I DE LOCURI DE INHUMARE 

ART.37. Locurile de inhumare care se pot atribui, se clasifica in urmatoarele categorii: 

B. Locurile de inhumare ce se concesioneaza in cimitirul Eternitatea vor avea dimensiunile 
de 2,5 m X 1,2 m, cu intervalele de acces intre ele de 0,5 m. 

- A/1. Loc de inhumare familial simplu (2 locuri), are dimensiunile de 2x (2,5 m X 1,2 m.), cu 
intervale de acces intre ele de 0,5 m. 

B. Locurile de inhumare ce se concesioneaza in cimitirul Pietricica se individualizeaza dupa 
urmatoarele dimensiuni: 

- B/1. Loc de inhumare individual (mormant simplu), are dimensiunile de 2,2 m X 1,4 m. 
- B/2. Loc de inhumare individual cu suprafata atribuita pentru amenajari din material 

durabil (imprejmuire, semen funerare, statui, etc), are dimensiunile cle 2,6 m X 1,4 m. 
- B/3. Loc de inhumare familial sirnplu (2 locuri), are dimensiunile de 2x(2,6 m X 1,4 m), 

cu intervale de acces intre ele de 0,5 m. 
- B14. Loc de inhumare pentru cavou familial, are dimensiunile multiplu de la B/2 , cu 

intervale de acces intre ele de 0,5 m. 
Depasirea suprafetei concesioriate se sanctioreaza contraventional, conform regularnentului 

si cu aducerea Ia nivelul dimensuni1or aprobate pe cheltuiala beneftciarului. 
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La eliberarea autorizatiilor de executare a lucrarilor se va percepe o garantie financiara ce va 
fi returnata nurnai dupa confirrnarea de care adrninistrator a respectarii conditiiior prevederilor din 
regularnent. 

ART.38. In cazul in care exista solicitari pentru concesionarea unor capele familiale sau 
colective, cavouri farniliale pe suprafete rnai mari de 7,28 rnp, va fi necesara aprobarea Consiliului 
Iocal. 

ATRIBUIREA LOCURILOR DE INHUMARE 

Sectiunea I. Conditii de atribuire a locurilor de inhumare 

ART.39.(l). Locurile de inhumare din cimitir pot fi concesionate pe baza de taxe sau atribuite 
gratuit, in conditiile prevederilor legale. 

(2).Actul de concesionare (atribuire) incheiat cu aceasta ocazie confera titularului numai 
dreptul de folosinta pe termen lîmitat de 7 ani, conform Regulamentului, sau nelimitat potrivit unor 
Iegi speciale. 

(3). Procedura de concesionare si modalitatea de achitare a ţaxei deconcesiune vor fi stabilite 
ulterior, prin hot ărârea consiliului local Tecuci, cu respectarea prevederilor prezentului regulament. 

ART. 40. Pot concesiona locuri in cimitire doar cetatenii cu domiciliul in Tecuci, sau care 
inmormanteaza persoane decedate ce au avut domiciliul stabil pe raza municipiului. 

ART.41. Concesionarea Iocurilor de inhumare in cimitirele proprietate publica, se face pe baza 
cererii aprobate de conducerea operatorului ce le administreaza. 

ART.42 Taxele percepute pentru concesionare sunt cele stabilite de Consiliul Local la data 
incheierii contractului. 

ART.43. Anual pentru intretinerea cimitirelor, titularii locurilor de inhumre vor achita la 
administratie tariful aferent serviciilor prestate, aprobat prin Hotarare de Consiliul local si care va 
constitui anexa la prezentul regulament. 

ART.44. Unei persoane i se poate concesiona pe termen limitat sau prin atribuire pe termen 
nelimitat, numai un singur Ioc de inhumare. 

ART.45.. Locurile de inhumare prevazute Ia art. 60 se pot atribui in urmatoarele conditii: 

a) locurile de inhumare prevazute la lit.A , A/1 , B/1 si B/3, se pot concesiona numai la 
moartea persoanei pentru care se atribuie; 

b) locul de inhurnare prevazut la 111.13/1, va putea fi atribuit cu titlu gratuit riumai persoanelor 
beneficiare ale unor drepturi stipulate prin diverse acte normative; 

c) locurile de inhumare prevazute la lit. B/2 , B/3 si B/4, se pot atribui si anticipat, cu conditia 
achitarii taxelor prevazute pentru concesionare si a avizarii documentatiei pentru 
construirea cavourilor sau a irnprejrnuirilor. 

ART46. Taxele pentru atribuirea locurilor de inhumare se stabilesc astfel: 
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d) pentru un ioc de inhumare individual intr-un cuariturn stabilit in anexa; pentru locurile de 
inhurnare duble, triple sau cvatdruple, taxa se rnuitiplica direct proportional cu cea 
perceputa peritru un singur loc de iniiurnare individual; 

e) pentru cavouri famiiiale se calculeaza in functie de suprafata (mp) raportat la nurnarul de 
locuri individuale echivalente. 

f) pentru Iocurile de inhurnare in parcele cu destinatie speciala, se va percepe o taxa si un tarif 
special (preferential), stabilite de Consiliul Local. 

ART.47. Cuantumul taxelor respective este cel prevazut in HCL, aplicate de administratia 
cimitirelor pentru prestatiile sale specifice. Acestea vor fi ajustate prin hotarare de Consiliu Iocal, 
functie de modificarile intervenite la nivelul costurilor de admistrare/ infatie etc. 

ART.48. Locurile de inhumare odata atribuite nu pot fi instrainate prin vanzare sau cedare, ele pot 
fi reatribuite (reconcesionate) spre folosinta, numai familiei decedatului pana la gradul al IV lea 
inclusiv si numai cu avizul operatorului care administreaza cimitirul. 

Orice alte acte de instrainare vor fi considerate nule de drept. 

ART.49. Locurile de inhumare concesionate pe termen nelimitat, ca urmare a aplicarii unor legi 
speciale, se vor transmite numai pe cale succesorala. 

Sectiunea H. Modalitatea de concesionare/atribuire a locurilor de inhumare 

ART.50.Locurile de inhumare se atribuie solicitantilor pentru o perioada de concesiune, astfel: 

d) pentru 7 ani - numai in caz de deces; 
e) pentru 25 ani cu /sau fara caz de deces, cu conditia executarii de lucrari funerare subterane si 

supraterane, in conditiile prevazute de art. 92; 
f) pe termen nelimitat atribuite in baza unor acte normative; 

ART.51. Reconcesionarea locurilor de inhumare se face in urmatoarele situatii: 

f) locul de inhumare concesionat pentru 7 ani poate fi reconcesionat pentru inca 7 ani, daca la 
expirarea termenului de concesiune a intervenit un nou deces; 

g) locul de inhumare concesionat pentru 7 ani poate fi reconcesionat pentru 25 ani, cu/sau fara caz 
deces la expirarea termenului de concesiune, cu conditia inceperii lucrarilor subterane sau 
supraterane, pe baza de contract incheiat cu unitatea administratora, la data reconcesionarii; 

h) locul de inhumare concesionat pentru 25 ani sau 49 ani poate fi reconcesionat pentru 7 ani, in caz 
de deces survenit cu cel putin 6 ani inaintea expirarii concesiunii, termenul reconcesionarii 
curgand de Ia data expirarii concesiunii initiale; 

i) locul de inhumare concesionat pentru 25 ani sau 49 ani poate fi reconcesionat pentru 25 ani , in 
caz de deces daca acesta a survenit cu cel putin 6 ani inaintea expirarii concesiunii, iar 
constructiile supraterane si subterane sunt in stare buna. Daca lucrarea funerara este deteriorata, 
reconcesionarea se va face cu conditia repararii sau refacerii acestora pe baza de contract incheiat 
cu societatea care administreaza cirnitirul; 

j) locul de inhumare concesionat pentru 25 ani sau 49 ani poate fi reconcesionat pentru 25 ani, fara 
caz de deces, cu cel mult l an inainte de expirarea concesiunii, cu conditia ca lucrarile funerare 
supraterane si subterane sa fie in stare buna. Daca lucrarile sunt deteriorate, reconcesionarea se 
va face cu conditia iemedierii acestora pe baza de contract incheiat cu unitatea cai•e 
administreaza cimitirul. Reconcesionarea opereaza din rnornenlul expirarii concesiunii initiale; 
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ART.52. IJltirna inhurnare pe locui-ile concesionate pe 25 ani, se va putea face cu cel putin 7 ani 
inainte de expirarea acesteia, cu exceptia cazurilor in care s-a aprobat prelungirea concesiunii cu 
rninirn 7 ani de cati-e autoi- itatea cai-e a aprobat concesiunea. 

ART.53. Atribuirea locurilor de inhurnare se face pe baza cererii inregistrate de solicitant, 
insotita de copia actului de identitate si de declaratia pe propria raspundere, care sa ateste ca nu mai 
detine un alt loc de inhumare in cimitirul proprietate publica a municipiului Tecuci. 

Pentru concesionarea locului de inhumare pe o perioada de 7 ani, se va anexa dovada 
decesului. 

Aprobarea cererilor privind concesionarea sau reconcesionarea locurilor de inhumare are 
valabilitate 30 de zile de la comunicare sau luare Ia cunostinta. Dupa 30 de zile, daca so!icitantul nu se 
pi-ezinta pentru incheierea contractului si pentru plata taxei aferente , locul va fi atribuit unei alte 
persoane. 

ART.54. Consiliul local poate acorda pe o perioada de 7 ani, locuri gratuite in cimitirele 
municipiului, persoanelor decedate neidentificate sau poate aproba concesionarea gratuita pentru 7 ani 
a locurilor de inhumare persoanelor Iipsite de posibilitatea de a plati taxa in vigoare la data 
concesiunii. 

ART.55. Asupra locurilor de inhumare, se poate creea, in favoarea persoanelor fizice, un drept 
de folosinta pe o perioada de 7 - 49 ani. 

Acordarea dreptului de folosinta se face cu plata pe baza unui act de concesionare, sau cu titlu 
gratuit (act de atribuire gratuita) in temeiul unor legi speciale, incheiat intre UAT Municipiul Tecuci, 
reprezentat ă  de către operatorul care administreaza cimitirul si beneficiar conform anexelor. 

ART.56. Actul de concesionare asupra locului de inmormantare, trebuie sa cuprinda 
urmatoarele mentiuni principale: 

k) unitatea care administreaza cimitirul; 
1) denumirea cimitirului; 
m) numele si prenumele titularului folosintei; 
n) adresa si datele de identificare ale titularului; 
o) natura folosintei; 
p) suprafata concesionata; 
q) termenul de concesionare; 
r) taxa si/sau tariful stabilit si modalitatea de plata; 
s) obligatiile partilor semnatare. 
t) parcele; 

ART.57. Actul de concesionare (titlul de folosinta) se intocrneste in trei exemplare, din care 
unul se preda beneficiarului, unul la sediul UAT Municipiul Tecuci, iar al treilea ramane Ia 
administratia cimitirului. 

Titlurile de folosinta se inregistreaza in evidentele adrninistratiei si in planul de parcelare a 
cimitirului. 

ART.58. Titlul de folosinta asupra locului de inmorrnantare, acordat pe o perioada de 7-49 ani, 
obligatiiie asumale vor fi semnate de Iuare la cunostinta de catre acestia la primirea contractului. 
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ART.59. Beneficiarii titlului de fo]osinta au obligatia: 

g) de a executa in terrnen lucrarile la care s-au angajat la obtinerea tit]uiui de folosinta; 
h) sa intretina in perfecta stare constructiile funerare si arnenajarile realizate pe locul 

respectiv; 
i) sa arnenajeze locul in cauza si sa-1 irnpodobeasca cu fiori si verdeata; 
j) sa achite taxa prevazuta in act; 
k) sa achite tariful anual de intretiriere; 
1) sa comunice administratiei cimitirului orice modificare survenita la adresa de domiciliu. 
ART.60. In anumite situatii, cum ar fi cazul persoanelor lipsite de posibilitati materiale, 

acordarea dreptului de folosinta asupra locului de inhumare se poate face pe un termen de 7 ani, fara 
plata, dar numai cu avizul autoritatii Iocale. 

ART.61. Unei persoane i se poate concesiona pe durata a 7-25 ani, riumai un singur Ioc de 
inhumare, in baza uriei declaratii pe propria raspundere, ca nu detine un alt loc cu/sau fara taxa. 

In acest loc pot fi inmormantati titularii dreptului de folosinta si rudele acestuia pana la gradul 
de rudenie IV, precum si alte persoane cu consimtamantul expres al titularului.. 

Atribuirea aceluiasi titular a unui alt loc de inhumare este nula de drept si atrage incetarea 
dreptului de concesiune asupra acestuia. 

Sectiunea 111. Modalitatea de transmitere a dreptului de folosinta 

ART.62. Dreptul de folosinta asupra locurilor de inhumare se poate transmite prin succesiune 
legala sau testamentara. 

ART.63. La transmiterea prin donatie catre mostenitorii legali, calitatea de sot (sotie) sau ruda 
in grad succesibil, se stabileste de catre notariat, cu ocazia autentificarii actului de donatie, pe baza 
certificatului de stare civila. 

ART.64. In cazul transmiterii prin succesiune legala, calitatea mostenitorilor se stabileste de 
catre notariat , prin certificate de mostenitor.Aria mostenitorilor se refera la toate persoanele care au 
vocatie la mostenirea defunctului - titular, in conditiile prevazute de Codul civil. 

ART.65. In situatii exceptionale (deces), transmiterea dreptului de folosinta catre un prezumtiv 
mostenitor al dobinditorului locului de inhumare, se va face in baza unei declaratii notariale a 
petentului, prin care sa ateste calitatea de unic mostenitor. 

ART.66. Succesorii testamentari, cu exceptia ascendentilor si descendentilor, precum si a 
rudelor colaterale pana la gradul al 111 - lea inclusiv, sunt obligate sa plateasca taxa stabilita pentru 
preluarea dreptului de concesiune asupra locului de inmormantare si tariful de intretinere aferent. 

ART.67. Locul de inmormantare transmis prin succesiune nu poate fi divizat, transrnitandu-se 
din generatie in generatie, 1)otrivit  ordinii succesorale stabilita de codul civil. 

Apartinand in indiviziune mernbrilor familiei, in cote ideale si neputand forrna obiect de partaj, 
aceste locuri nu pot intra in formai -ea 1oturi10 ce cuprind bunurile care intra in rnasa succesora]a si nici 
nu pot fi atj-ibuite unui singur mostenitor, pentru cornplinirea dreptui-ilor succesorale. 

52 



ART.68. In cazul in care un rnostenitor renunta la dreptul sau, deoarece dreptul de fo]osirita 
asupra locului de inrnormaritare are caracterul de bun de familie, acesta ramane in continuare in 
favoarea rriostenitorilor nerenuntatori. 

ART.69. Dobandirea Iocurilor de inhumare prin succesiune in favoarea rudelor pana Ia gradul 
a! III-lea inclusiv, este scutita de plata taxei de concesiune, daca termenul de reconcesionare nu este 
expirat. 

Ceilalti dobanditori vor achita taxele corespunzatoare unei noi concesionari. 

ART.70. La expirarea dreptuiui de concesiune asupra locului de inmormantare, acesta poate fi 
reconcesionat, cu plata, pentru un nou termen, aceluiasi beneficiar sau mostenitorilor lui legali. 

Sectiunea Iv. Anularea sau incetarea dreptului de folosinta 

ART.71. Actul de concesiune asupra locului de inmormantare va putea fi anulat in cazul lasarii 
in parasire a locului respectiv. 

Prin lasare in parasire se intelege mentinerea in stare de neingrijire pe perioada ultimilor 
doi ani, a mormintelor, terenului, imprejmuirilor sau a constructiilor funerare de catre apartinatori. 

ART.72. Starea de lasare in parasire se stabileste de administratia cimitirului, care are 
obligatia ca anual sa verifice starea Iocurilor date in folosinta si sa incheie un proces verbal de 
constatare care se inscrie intr-un registru special.Situatia Iocurilor considerate in parasire se va afisa 
la administratia cimitirului. 

ART.73. Administratia cimitirului va afisa intr-un loc vizibil, in primul trimestru al fiecarui an 
•calendaristic o Iista cu locurile de inmormantare la care termenul de concesionare a expirat sau expira 
pana la sfarsitul anului, precum si o lista cu numele titularilor dreptului de folosinta care nu-si respecta 
obligatiile ce decurg din acestea. 

Totodata se va atrage atentia celor interesati ca in cazul in care nu se va face reinnoirea 
dreptului de folosinta in termen de un an de Ia data afisarii , aceste locuri de inmormantare revin in 
proprietatea publica a autoritatii locale, urmand a fi dispuse concesionarii. 

ART.74. La expirarea termenului de un an de la prima afisare, daca situatia a ramas 
neschimbata, lista locurilor de inmorrnantare lasate in parasire , cu indicarea numelui titularului 
dreptului de concesiune, se va afisa timp de 60 de zile la administratia cimitiru!ui. 

Odata cu procedura de afisare, administratia cimitirului il va instiinta si pe titularul dreptului 
de folosinta, prin scrisoare cu confirmare de prirnire, la ultimul sau domiciliu cunoscut. 

ART.75. In cazul iri care titularul dreptului de concesiune nu se prezinta in termen de 30 de 
zile de la data afisarii si a notificarii prin scrisoare recomandata, la implinirea termenului de 2 ani de la 
expirarea concesiunii, aceasta va putea fi anulata pe cale administrativa. 
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ART.76. Daca actul de concesiune a fost anulat, mormantul sau cavoul, cu toate arnenajariie 
existente, intra in patrirnoniu] public al Municipiului, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare 
privind constatarea, evaluarea si preluarea pe baza de inventar. 

Locurile respective vor putea fi atribuite pentru noi inhumari, concesionarii acestora vor 
suporta plata si a constructiilor si amenajarilor existente, dupa ce acestea vor fi evaluate. 

ART.77. Dreptul de folosinta asupra locului de inhumare, inceteaza in urmatoarele conditii: 

i) la expirarea duratei de concesiune si daca timp de 2 ani nu a fost solicitata 
reconcesionarea; 

j) cand nu exista mostenitori legali, testamentari; 
k) cand titularul dreptului de folosinta nu respecta prevederile prezentului Regulament; 
1) prin renuntarea expresa a titularului dreptului de concesiune; 
m) cand titularul dreptului de concesiune a decedat si este inhumat intr-un alt loc, iar pe locul 

respectiv nu s-au facut constructii definitive; 
n) cand titularul locului a fost deshumat, iar osemintele sale au fost depuse in alt loc; 
o) prin desfiintarea cimitirului; 
p) in caz de parasire sau de mentinere in stare de neingrijire a locurilor de inhumare si a 

Iucrarilor funerare, pe o perioada mai mare de 2 ani. 
ART.78. Incetarea concesiunii in conditiile art. 64, atrage dupa sine incheierea unei noi 

concesiuni. 

Reconcesionarea locurilor de inhumare altor persoane decat titularului concesiunii se va face 
numai dupa trecerea perioadei de 7 ani de la ultima inhumare. 

ART.79. In cazul in care concesiunea inceteaza in conditiile art.64 si pe aceste locuri sunt 
executate lucrari funerare, titularii sunt obligati sa desfiinteze si sa ridice lucrarea in termen de 90 de 
zile de la primirea instiintarii privind incetarea concesiunii. In caz contrar, aceste lucrari vor fi 
valorificate de societatea care administreaza cimitirele. 

ART.80. Locurile de inhumare atribuite in baza unor reglementari anterioare (locurile de veci) 
si care sunt parasite (locuri unde nu exista insemne funerare) sau daca la somatia administratiei 
cimitirului, titularul nu se prezinta in termen de 2 ani, trec in proprietatea municipalitatii. 

ART.81. UAT Municipiul Tecuci, prin operatorul de servicii, poate concesiona Iocuri de 
inhumare pentru 7 ani, 25 ani sau 49 ani amenajate cu cripte de inhumare. 

Titularii dreptului de concesiune, in aceste conditii vor suporta, in afara taxelor stabilite pentru 
concesiune si contravaloarea criptelor. 

ART.82. In cazul locurilor de inhumare abandonate, administratia cimitirelor va instiinta in 
scris cu confirrnare de primire sau prin presa locala pe titu!arii concesiunii sau a succesorilor acestuia, 
dupa caz, faptul ca este obligat sa se prezinte la administratie si sa ia masuri de ingrijire a locului, 
respectiv sa achite obligatiile ce-i revin prin concesiune. Aceste conditii vor fi incluse si in contractul 
de concesionare. 

Daca in terrnen de 3 (trei) luni de la comunicare nu iati rnasurile stabilite, UAT Municipiul 
Tecuci, prin administratia cimitirului va putea concesiona locul altor persoane. 
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ART.83. In cazul neachitarii tarifului de intretinere, pe o perioada mai mare de 2 ani 
consecutiv si daca dupa inaintarea somatiei scrisa si trirnisa cu confirrnare de prirnire sau a anuntului 
in presa, concesionarul sau urrnasii sai nu se prezinta la sediul UAT Municipiui Tecuci si nu achita 
obligatiile ce decurg din actul de concesiune. la  valoarea anului in curs, unitatea poate dispune 
concesionarea Iocului altei persoane. 

Sunt exceptate de la prevederile mai sus rnentionate monumentele funerare din patrirnoniul 
national sau cele declarate de Consiliul Local, ca fiind de interes istoric sau artistic. Aceste conditii vor 
fi incluse si in contractul de concesionare. 

ATRIBUIREA LOCURILOR DE INHUMARE IN PARCELE CU DESTINATIE SPECIALA 

Sectiunea I-a. Modalitatea de atribuire 

ART.84. Parcelele care sunt ocupate cu mormintele eroilor cazuti in cele doua razboaie 
rnondiale si monurnentele inchinate acestora, se constituie in parcele cu destinatie speciala, fiind Iocuri 
de comernorare si cinstire a eroilor nearnului. 

ART.85. Veteranilor de razboi, invalizilor si vaduvelor de razboi, li se vor atribui gratuit Iocuri 
de inrnormantare, in parce!e special destinate. 

ART.86. Eroilor revolutiei din decembrie 1989, ranitilor si urmasilor eroilor martiri li se vor 
atribui, fara plata, locuri de inhumare in cirnitir, intr-o parcela special destinata, pe baza actelor 
doveditoare. 

ART.87. Deportatilor si victimelor oprirnarii comuniste li se vor atribui locuri de 
inmormantare gratuite, intr-o parcela special destinata, pe baza actelor care dovedesc aceasta calitate. 

ART.88. De asemenea sunt considerate parcele cu destinatie speciala, cele ocupate de catre 
personalitati istorice, politice, culturale sau cu alte merite deosebite, de importanta locala sau 
nationala, precum si altor personae marcante din cadrul municipalitatii. 

ART.89. Intretinerea parcelelor cu destina ţie specială  se efectueaza de catre adrniniatratia 
cimitirului si vor fi decontate de c ătre UAT Municipiul Tecuci. 

EFECTUAREA SERVICIULUI FUNERAR IN CIMITIR 

ART.90. Inmormantarea decedatilor adusi din alte localitati, se face nurnai pe baza autorizatiei 
sanitare pentru transport de cadavre umane, vizata de autoritatea sanitara competenta si potrivit 
adeverintei de inhumare. 

Inhurnarea in alte Iocuri neautorizate este interzisa. 
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ART.91. Pe Iocul concesionat pot f1 inhurnati titularii ]ocului, sotu]lsotia acestora, ascendentii 
si descendentii pana la rude de gradul a] IV ]ea, care vor face dovada graduiui de rudenie prin acte si 
dec]aratie data in fata adrninistratorului, precurn si dovada de inhurnare. 

Deasemenea va putea fi inhurnata orice alta persoana, pe baza acceptului dat in scris de 
titularul concesiunii, in fata administratorului, sau de declaratia autentificata a rnostenitorilor, dupa 
caz. 

ART.92. Pentru inhumarile in locurile atribuite in folosinta pe durata de 25 ani , este necesar sa 
se prezinte actul de atribuire in folosinta, dovada gradului de rudenie sau titularul dreptului de 
folosinta in cazul cand urmeaza a fi inhumati rudele acestuia pana la gradul al IV lea. 

In cazul in care un loc de inhumare atribuit pe o perioada de 25 ani se afla in folosinta mai 
rnultor titulari, inhumarea membrilor de familie ascendenti sau descendenti se face cu acordul 
titularilor. 

ART.93. Inmormantarile se pot face direct sau prin depunerea prealabila a decedatilor la 
capela bisericiidin cadrul cimitirului respectiv. 

Depunerea decedatilor la capela se poate face pentru cel mult 72 ore , numai cu autorizatia 
organului sanitar competent, eliberata pe baza certificatului de imbalsamare si cu plata tarifelor legale. 

Nu pot fi depusi Ia capela cei decedati din cauza unei boli contagioase. 

ART.94. Inmormantarile se fac in gropi simple, gropi zidite si cavouri. Gropile simple se sapa 
la o adancime de minim 2 m. 

ART.95. Deshumarea persoanelor decedate se poate face numai dupa 7 ani de la data 
inhumarii , pe baza adeverintei eliberate in acest scop de administratia cimitirelor. 

In mod exceptional deshumarea se face si inainte de expirarea termenului prevazut la alineatul 
precedent, dupa cum urmeaza: • 	 . 

c) dupa implinirea termenului de 1 an de la data inhumarii si numai in perioada 1 noiembrie - 
31 martie, pe baza adeverintei eliberate de politia sanitar veterinara, in scopul reinhumarii 
persoanei decedate in alt loc de inhumare, pe baza dispozitiei date potrivit legii, de Parchet 
sau de instantele judecatoresti si cu incuviintarea unui reprezentant al familiei decedatului 
la data fixata de aceste organe. 

d) Indiferent de data cand a avut loc inhumarea pe baza dispozitiei date potrivit legii, de 
Parchet sau de instantele judecatoresti si cu incunostiintarea unui reprezentant aI familiei 
decedatului, la data fixate de aceste organe. 

ART.96. Deshurnarea osemintelor persoanelor decedate in urma cu 7 ani, precum si 
reinhumarea lor se poate face in tot timpul anului pe baza adeverintei eliberate in acest scop de 
administratia cimitirelor. 

ART.97 (1). Deschiderea mormintelor si reinhumarea se vor face in mod obligatoriu in 
prezenta unui irnputernicit cu procura speciala al farniliei decedatului si sub supravegherea 
adrnir istratoru lui cimitiru lui, iar operatiunile se vor consernna in registrul de inhurnari in care 
semneaza ainbele parti. 
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(2)In cazul in care in termen de 2 ani de la expirarea terrnenului de 7 ani reprezentantul farniliei 
nu se prezinta pentru deschiderea morrnantului, desi a fost anuntat in scris, cu confirmare de prirnire, 
operati unea se desfasoara numai i n prezenta adm inistratorului ci rn itiru 1 ui, care consernneaza in 
registrul de inhumare Iipsa reprezentantului familiei si operatiunea de reinhurnare a osemintelor in 
locul cornun. 

(3).La fel se va proceda si in cazul in care nu mai este in viata o ruda a decedatului. 

(4).Operatiunea se desfasoara numai in prezenta administratorului cimitirului , care 
consemneaza in registrul de inhumari !ipsa reprezentantului familiei si operatiunea de reinmorrnantare 
a osemintelor in locul comun. 

(5).Exceptie de Ia prevederile susmentionate o constituie !ocurile atribuite pe veci in baza unor 
reglementari anterioare sau a culteior care prin natura religiei interzic dehumarea. 

ART.98. (1)Transportul persoane!or decedate in vederea inhumarii in aceeasi localitate sau in 
alta localitate se poate face de administratia cimitirelor, dupa p!ata tarife!or in vigoare, numai cu 
vehicule mortuare, special amenajate, Cu respectarea norme!or sanitare - antiepidemice. 

(2).Administratia cimitirelor poate asigura in aceleasi conditii, transportul pe teritoriul tarii si a 
persoanelor decedate in strainatate, care urmeaza sa fie inhumate in tara, precum si a celor decedate in 
tara care vor fî inhumate in strainatate. 

(3).Efectuarea acestor transporturi se va asigura cu respectarea normelor din conventii!e 
internationale. 

ART.99. Plata pentru transportul persoanelor decedate se face potrivit tarifelor in vigoare, 
elaborate de societatea administratora, in cazul in care acesta asigura transportul. 

EXECUTAREA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII FUNERARE IN CIMITIR 

Sectiunea I. Efectuarea amenajarilor funerare 

ART.100. Benefîciarii Iocurilor concesionate pot executa pe durata concesionarii, urmatoarele 
lucrari funerare: 

b) pe locurile concesionate pe 7 ani: 
- lucrari supraterane constand in cruci, insemne, borduri, grilaje; 

- Iucrari subterane numai in situatii deosebite; 

b) pe locurile concesionate pe 25 ani sau a celor detinute in prezent pentru 49 ani; 

- lucrari supraterane pentru executarea de cruci , insemne, borduri, grilaje, lucrari de arta 
(lespezi , obe!iscuri , statuiete , etc.); 

- lucrari subterane - cripte , cavouri , gropi zidite cu cate unul , doua sau trei locuri 
suprapuse, astfel ircat adancimea dinspre partea superioara sa fie de cel putin 0,50 rn sub 
nivelul solului. 

Lucrarile se vor face iurai de c ătre operator/ adminstratorul cimitirului. 
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ART.101. Executarea )ucrarilor furierare la locuri]e de inhurnare se va face, potrivît Iegii. 

ART.102. Lucrarile funerare vor putea fi executate nurnai de c ătre operator/adrninistratorul 
cimitirului si vor fi executate in terrnen de cel rnult 1 an de Ia data începerii lucrăriior. 

ART.103. Este interzisa orice lucrare in afara lirnitei locului coricesionat, adrninistatorul de 
cimitir avand obligatia sa impiedice executarea unor asemenea lucrari si sa aplice sanctiuni 
contraveritionale stabilite prin hotarare de Consiliu local. 

ART.104. Lucrarile funerare vor fi executate cu forrnatii proprii ale societatii administrate, pe 
baza de contract incheiat cu concesionarii. 

ART.105. Este interzisa in cimitir depozitarea oricarui fel de rnateriale de constructie, 
stingerea varului, cioplirea pietrelor, Iemnelor si a marmurei, precum si efectuarea oricaror lucrari 
pregatitoare. 

ART.106. La locul constructiei se va aduce materialul pregatit si numai in cantitatile necesare 
pentru imbinarea pieselor si finalizarea lucrarii. 

ART.107. Pamantul rezultat din sapatura, resturile de orice natura, ca urmare a operatiilor de 
constructie, gunoiul de orice fel se vor transporta in fiecare zi de catre constructorii lucrarilor, in afara 
cimitirului in locuri special amenajate si salubrizate. 

ART.108. Accesul in cimitire a mijloacelor de transport cu o cantitate mai mare de 2 tone este 
interzisa. 

ART.109. Monumentele de arta nu pot fi reparate, modificate sau demontate decat cu avizul 
prealabil aI Consiliului local al municipiului. 

ART.110. Pentru intrarea in incinta cimitirelor cu alta motivatie decat vizita ocazionata de 
procesiunile funerare a unor masini si utilaje, se pot percepe tarife diferentiate pe tipuri si gabarite. 

OBLIGATIILE ADMINISTRATIEI CIMITIRELOR 

ART.111. Administratia cimitirelor are urmatoarele obligatii 

a) asigura respectarea de catre persoanele fizice si juridice a prevederilor prezentului 
regulament; 

b) asigura prestatiile necesare inmormantarii sau deshumarii; 
c) asigura intretinerea aleilor, capelelor, imprejmuirilor, instalatiilor edilitare (apa, 

canalizare, energie electrica, gaze, etc.), evacuarea gunoiului; 
d) asigura paza cimitirelor; 
e) in functie de posibilitati asigura coricesionarilor contra cost energie electrica, apa si alte 

servicii. 
f) Supervizeaza modul in care persoanele nominalizate de Politia Comunitara sa asigure 

paza cimitirelor isi indeplinesc atributiile inscrise in fisele poslurilor, pi-opunand 
masurile care se impun. 
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ART.112. Accesul persoanelor in cirnitire se face in tinuta decenta, circulatia persoaneor este 
perrnisa numai pe a)ei, fiind interzisa calcarea pe morrninte, etc. , comportarea fiind in lirnita pioseniei 
locului sacru. 

ART.113. Pentru rnormintele si operele cornrnernorative de razboi ale eroilor patriei, si pentru 
cele din parcele cu destinatie speciaia, aflate in cimitire!e administrate de operatorul de servicii, 
intretinerea si ingrijirea se va face de administratia cimitirului pe baza de contract de prestari servicii, 
incheiat cu Consiliul Local. 

ART.114. Se interzice in incinta cimitire!or: 

i) distrugerea mormintelor, monumentelor funerare si a constructiilor de orice fel; 
j) formarea de grupuri zgomotoase si care practica diferite ritualuri ce contravin religiei 

crestine; 
k) consumul de bauturi alcoolice in exces cu ocazia diferitelor slujbe de pomenire; 
1) plantarea de pomi fructiferi; 
m) taierea de arbori si arbusti , distrugerea vegetatiei ornamentale; 
n) punerea de af1se sau ariunturi; 
o) efectuarea serviciilor funerare de catre persoane ce nu fac parte din echipele 

specializate ale societatii care administreaza cimitirele; 
p) sustragerea sau imprastierea osemintelor din osuar (grohnita). 

ART.115. Titularii locurilor de inhumare sau mostenitorii acestora au obligatia: 

d) sa comunice administratiei cimitirului in termen de 30 de zile orice modificare 
intervenita in situatiajuridica a locului; 

e) sa efectueze in permanenta lucrari de intretinere a mormintelor sau reparatii a lucrarilor 
funerare , sa planteze f1ori , sa faca periodic curatenie la morminte , astfel incat acestea 
sa aiba aspect ingrijit; 

f) sa achite anual tariful pentru serviciile prestate. 
.ART.116. Toate Iucrarile. funerare din incinta cimitirelor, indiferent de propr.ietatea acestora, 

sunt ocrotite de lege. 

ART.117. In cazul in care anumite stari de fapt ii impiedica sau nu au posibilitatea personala 
de oprire, inlaturare sau prevenire a unor nereguli sau pagube, angajatii cimitirului sunt obligati sa 
sesizeze organele de paza si ordine si conducerea operatorului de servicii. 

CAP.V Amenajarea, între ţinerea şi infrumusetarea zonelor verzi 

ART. 118 
(1) Sub denumirea de spa ţii verzi, în sensul prezentului regulament, se în ţelege parcurile publice, 

zonele de agrement aferente localit ăţii Tecuci, scuarurile dintre ansamblurile de cl ădiri, precum ş i 
spaţ iile aferente altor imobile apar ţinând instituţiilor şi agen ţ ilor economici. 

(2) U.A.T. Tecuci va stabili prin proiectele ş i studiile urbanistice necesarul de spa ţii verzi, precum 
şi destinaţia acestora. 
(3) In zonele de agrement autorit ăţ ile administraţiei publice !ocale vor interzice arnplasarea: 
a) întreprinderilor care priri activitatea lor produc zgornote, vibratii sau impurifica apa, aerul, 

solul; 
b) unităţ ilor agrozootehnice; 
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c) un ităţ i lor de transporturi; 
d) statiilor de epurare a apeior uzate ş i a depoziteior controlate de deeuri solide. 
(4) În cadrul amenaj ării ş i dotării zonelor de agrernent se vor asigura: 
a) instalaţ ii de alirnentare cu apa potabil ă ; 
b) WC-uri publice ş i locuri pentru colectarea de şeurilor; 
c) colectarea ş i îndepărtarea apelor uzate prin instala ţiile de canalizare locale sau zonale ale c ăror 

construcţie ş i exploatare sa evite poluarea factorilor de mediu. 

(5) La amplasarea şi amenajarea parcurilor ş i gradinilor publice, autorit ăţile administraţ iei 
publice locale vor urm ări următoarele obiective: 

a) deplasarea pana Ia un parc sau gradina publica sa se realizeze în maximum 15 minute, 
utilizându-se mijloacele de transport în comun; 

b) asigurarea unei suprafe ţe verzi de minimum 5 m 2 /locuitor ş i de maximum 15 mp /locuitor. 
(6) Realizarea şi exploatarea spaţiilor verzi se vor face respectându-se ş i aplicându-se 

următoarele etape: 
a) etapa de proiectare, impusa prin documenta ţiile de urbanism, în care se realizeaz ă  studiul 

spaţiilor verzi ş i se stabi!esc solu ţiile de detaliu necesare execut ării acestor spaţii; 
b) etapa de realizare a spa ţiilor verzi, care se va face în regie proprie sau prin intermediul unor 

agenţi economici de stat ori privati specializa ţi. Incredin ţarea realiz ării spaţiilor verzi agen ţilor 
economici de stat sau privati se va face în urma procedurii de licita ţie; 

c) etapa de exploatare a spa ţiilor verzi, care se va face prin lucr ări de întreţinere, reparaţii, 
restaurari, modernizări ş i paza spaţiilor verzi; 

d) etapa de produc ţie, care se va realiza prin bazele de producere a materialului dendrologic ş i 
floricol. 

ART. 120 
(1) Realizarea activit ăţii de amenajare a spa ţiilor verzi va fi condi ţionată  de existenta la 

punctul/punctele de lucru, la începerea lucr ărilor, a următoarelor documente: 
a) ordin de lucru; 
b) documentaţia tehnica de execu ţ ie; 
c) instrucţiuni de lucru, fise tehnologice, proceduri tehnice de execu ţie aplicabile, aprobate; 
d) certificate de calitate, declara ţii de conformitate pentru materialele aprovizionate ce urmeaz ă  a 

fi puse în opera; 
e) înregistrări doveditoare ca materialele neconforme sunt ţinute sub control; 
f) asigurarea la punctul de lucru, prin grija şefului de punct de lucru, a materialelor necesare 

execuţiei, utilajelor ş i utilităţilor aferente execu ţiei; 
g) asigurarea cu personal executant instruit şi testat privind cunoaşterea procedurilor tehnice de 

execuţie, detaliile de execuţie şi instrucţiunile aplicabile. 
(2) Procesul tehnologic cuprinde urm ătoarele etape: 
a) pregătirea terenului: 
a. 1) degajarea terenului prin strângerea cu mana, sapa şi grebla, în grămezi, a diferitelor rnateriale 

existente la suprafata sau pu ţin ingropate; 
a.2) curatarea terenului, prin sapare cu sapa la adncirnea de 5 cm, de iarba şi buruieni ş i 

transportul acestora cu roaba la marginea zonei de lucru; 
a.3) defrisari ş i tăieri sau doborari de arbori, opera ţiuni care se aplica numai în ipoteza intalnirii 

acestora în ansarnblul lucrărilor de amenajare a peluzelor gazonate; 
a.4) extragerea p ământului vegetal se realizează  priri săparea ş i aruncarea p ărnântului în depozit 

sau vehicul, îndep ărtarea radacinilor, pietrelor ş i a altor corpuri str ăine; 
a.5) mobilizarea solului în vederea asigur ării prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea 
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suprafeţelor după  mobi]izarea soluiui; s ăparea ş i întoarcerea p ământului, cu sfararnarea sumar ă  a 
bulgarilor, nivelarea ş i maruntirea buigarilor cu sapa ş i grebla, finisarea prin greblarea repetat ă  la 
rnetru patrat de suprafata rnobilizata, îrnpr ăştierea p ământului cu lopata ş i sfararnarea surnar ă  a 
bulgari lor; 

a.6) insamantarea gazonului se va face dup ă  asternerea p ământului vegetal ş i maruntirea fina a 
acestuia; 

b) insamantarea gazonului cuprinde transportul în interiorul zonei de lucru, semanarea prin 
îrnprăştierea cu mana, ingropatul cu grebla de gradina ş i tasarea solului sernanat cu tavalugul de 
gradina; 

c) udatul terenului cu furtunul cuprinde întinderea furtunului ş i racordarea la gura de apa, udarea 
ş i manevrarea furtunului în timpul udarii ş i strângerea furtunului; 

d) întreţinerea peluzelor gazonate se realizeaz ă  prin: 
d.1) cosirea manual ă  a gazonului ş i strângerea în grămezi, cu grebla, în zona de lucru; 
d.2) plivirea buruienilor de pe peluze ş i depozitarea Ior !a marginea zonei de lucru, în gr ămezi; 
d.3) caratul buruienilor; 
e) rectificarea marginilor la peluze prin taierea cu cazmaua a marginilor peluzei ş i strângerea ş i 

transportul rnaterialului rezultat. 
(4) Resursele principale utilizate în vederea amenaj ării spaţiilor verzi sunt: 
a) resurse rnateriale - semin ţe de plante, îngrăşăminte organice, apa; 
b) resurse umane - muncitori de deservire, peisagist, personal necalificat; 
c) utilaje - mijloace de transport, autocisterna cu dispozitiv de stropit. 
ART. 121 
(1) Activitatea de amenajare a spa ţiilor verzi cu fiori şi arbu şti se va realiza conform procedurilor 

tehnice din prezentul regulament. 
(2) Domeniul public cu destinaţia spaţii verzi va avea specificat pe planul cadastral structura 

geologica a solului. 
(3) Materialul dendrologic ş i fioricol utilizat va fi compatibil cu structura geologica a solului în 

care se planteaza. 
(4) Activităţile de arnenajare şi extindere a spaţiilor verzi din diferitele zone ale aceleia ş i Iocalităţ i 

vor fi coordonate în scopul evitării monotoniei peisagistice ş i functionale. 
(5) Realizarea activit ăţii de amenajare a spa ţiilor verzi cu fiori ş i arbuşti va fi condiţionată  de 

îndeplinirea la începerea lucrărilor a condi ţiilor prevăzute la art. 26 alin. (2). 
(6) Etapele de lucru vor fi cele men ţionate la art. 26 alin. (3) pct. a. 1)-a.5). 
(7) Pentru realizarea Iucr ărilor de plantare a arbustilor ornamentali în spa ţiile verzi, se executa 

următoarele operaţiuni: 
1. săparea manuală  a gropilor de diferite dimensiuni, cu p ăstrarea structurii solului ş i separarea 

stratului de pământ vegetal; 
2. plantarea arbustilor ornamentali: 
a) extragerea arbustilor cu sau f ără  balot de pământ la radacina se realizează  prin săparea şanţului 

circular îri jurul balotului, curatarea şi taierea radacinilor, finisarea şi arnbalarea balotului, invelirea 
coroanei cu rogojini legate cu sfoara, protejarea bazei tulpinii prin infasurarea cu panza de sac; 

b) fixarea arbustilor îri camion, stropirea cu apa a coroanei şi transportul în zona de Iucru, la locul 
de plantare; 

c) mocirlitul radacinilor; 
d) aşezarea balotului în groapa; 
e) scoaterea ambalajului; 
f) astuparea cu pământ a gi-opiloi-  de plantare; 
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g) baterea p ământului; 
h) executarea farfuriilor sau musuroaielor; 
i) executarea prirnului udat; 

j) fasonarea coroanei. 
(8) Lucrările de plantari de flori ş i piante perene se vor realiza astfel: 
1. plantari de flori: 
a) transportul ghivecelor cu flori în interiorul zonei de Iucru; 
b) săparea gropilor pentru plantare; 
c) plantarea, udarea ş i acoperirea cu p ământ; 
2. plantarea plantelor perene: 
a) săparea înjurul plantei pentru formarea balotului; 
b) infasurarea balotului cu hârtie groasa ş i legarea cu sarma; 
c) săparea gropilor pentru plantare; 
d) transportul în interiorul zonei de lucru; 
e) plantarea; 
f) udarea. 
(9) Lucrările de întreţinere obligatorii care se vor executa sunt: 
1. udarea plantaţiilor: 
a) desfaşurarea, cuplarea şi strângerea furtunului de apa la gura de apa; 
b) udatul propriu-zis; 
2. plivirea buruienilor: 
a) extragerea manuală  a buruienilor cu unelte de plivit; 
b) depozitarea buruienilor la marginea zonei de lucru, în gr ămezi; 
c) caratul buruienilor; 
3. lucrări de combatere a bolilor şi dăunătorilor în plantaţii: 
a) maruntirea şi prepararea amestecului de substan ţe chimice pentru combatere şi umplerea 

aparatului; 
b) executarea stropirii sau prafuirii prin actionare manual ă . 
(10) Resursele principale utilizate în•vederea amenaj ării spaţiilor verzi cu arbu şti ş i flori sunt: 
1. resurse materiale: 
a) rasaduri de flori; 
b) plante perene; 
c) puieţi de arbuşti; 
d) îngrăşăminte organice; 
e) impletitura de sarma; 
f) panza de sac; 
g) apa. 
2. resurse urnane: 
a) muncitori pentru deservire; 
b) peisagist; 
3. utilaje: 
a) mijloace de transport; 
b) autocisterna cu dispozitiv de stropit. 
ART. 122 
(1) Arnenajarea spaţiilor verzi cu arbori ş i arbuşti se va realiza conform procedurii tehnice din 

prezentul regu1amerrtcadru. 
(2) Realizarea activit ăţii de arnenajare a spaţ iilor verzi cu arbori ş i arbu şti va fi condi ţionată  de 
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îndeplinirea la începerea lucr ă rilor a condi ţ iilor prevăzute Ia art. 26 alin. (2). 

(3) Lucrările de plaiitare propriu-zisa a arborilor ş i arbustilor oriiaiiieiitali în spaţ ii verzi se va 
realiza astfel: 

l. săparea rnanual ă  a gropilor de diferite dirnensiuni ş i a şaiiţului peiitru gard viu, cu p ăstrarea 
structurii solului ş i separarea stratului de p ămâiit vegetal; 

2. plantarea arborilor ş i arbustilor: 
a) săparea şan ţului înjurul balotului; 
b) curatarea ş i taierea radaciniior; 
c) invelirea coroanei cu rogojini legate cu sfoara; 
d) protejarea bazei tulpinii prin infasurarea cu panza de sac; 
e) fxarea în autovehicul şi stropirea coroanei cu apa; 
f) transportul în interiorul zonei de Iucru pana la locul de plantare; 
g) mocirlitul radacinilor; 
h) aşezarea balotului în groapa; 
i) scoaterea ambalajului; 
j) astuparea cu pământ a gropilor de plantare; 
k) baterea pământului; 
1) executarea farfuriilor sau a musuroaielor; 
m) primul udat; 
n) fasonatul coroanei. 
(4) Plantarea gardului viu se va realiza astfel: 
1. executarea şanţului pentru plantat; 
2. scoaterea puietilor din depozit; 
3. transportul puietilor la locul de plantare şi repartizarea lor pe lungimea şanţului; 
4. fasonatul şi mocirlitul; 
5. plantatul puietilor şi primul udat. 
(5) Lucrările de protejare a planta ţiilor care se vor executa sunt: 
1. udarea plantaţiilor: 
a) desfaşurarea, cuplarea şi strângerea furtunului la gura de apa; 
b) udatul propriu-zis; 
2. invelirea trunchiului cu funii din trestie cu ap ărători. 
(6) In plantaţii lucrările de combatere a bolilor ş i dăunătorilor se vor executa astfel: 
a) maruntirea ş i prepararea amestecului de substan ţe chimice pentru combatere şi umplerea 

aparatului; 
b) executarea stropirii sau prafuirii prin actionare manual ă . 
(7) Lucrările de întreţinere sau taierile de corectie se vor realiza astfel: 
1. taierea ramurilor cu foarfeca sau ferastraul în vederea form ării coroanei; 
2. netezirea taieturilor cu cosorul; 
3. evacuarea ramurilor t ă iate la marginea zonei de Iucru; 
4. strângerea resturilor rezultate în urma t ăierii ş i îndepărtarea lor din zona de lucru. 
(8) Resursele principale utilizate în vederea amenaj ării spaţiilor verzi cu arbori şi arbuşti sunt: 
1. resurse materiale: 
a) arbori de foioase ş i rasinoase; 
b) j3lante perene; 
c) puieţi de arbu şti; 
d) îngrăşărninte organice 
e) impletitura de sarma; 
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f) panza de sac; 
g) apa; 
2. resurse urnane: 
a) rnuncitori deservire; 
b) peisagist; 
c) personal necalificat; 
3. utilaje: 
a) mijloace de transport; 
b) autocisterna cu dispozitiv de transport. 
ART. 123 
(1) Activitatea de producere a materialului dendrologic şi floricol necesar 
amenaj ării, decorarii şi 

infrumusetarii zonelor verzi adiacente tramei stradale şi a locurilor de agrement 
se va realiza 
conforrn procedurilor tehnice din prezentul regulament-cadru. 

(2) Realizarea activit ăţii de producere a materialului dendrologic şi f[oricol este 
condiţionată  de existenta la punctul de lucru a urm ătoarelor documente: 

a) documentaţia de execuţie; 
b) instrucţiunile de lucru şi fişele tehnologice; 
c) certificatele de calitate şi declaraţiile de conformitate pentru materialele 

aprovizionate ce urmeaz ă  a fi puse în opera; 
d) dovezile faptului ca materialele neconforme sunt ţinute sub control; 
e) asigurarea la punctul de lucru, prin grija şefului de punct de lucru, a materialelor 

necesare execuţiei; 
f) asigurarea cu personal executant instruit ş i testat privind prevederile din procedura 
tehnica. 
(3) Materialele fIoricole (anuale, bianuale, perene) şi materialele dendrologice 

(arbuşti de foioase, arbu şti de rasinoase) se vor produce în sere şi pepiniere. 
(4) Materialul s ăditor de calitate, reprezentat de plante care sa dezvolte în totalitate, 

la locul de plantare, caracterele genetice proprii solului, se va realiza prin respectarea 
tuturor cerin ţelor tehnologice de producere a sortimentului de fIori, arbu şti şi arbori. 

(5) Plantele anuale de gradina se vor ob ţine prin semanare directa în teren 
pentru cele ce nu suporta transplantarea sau prin producerea de rasaduri pentru 
speciile cu pretenţii rnari fata de caldura. 

(6) Inrnulţirea culturilor fIoricole se va realiza prin utilizarea de semin ţe a căror 
calitate sa fie garantat ă  prin certificatele de calitate emise de produc ătorul acestora. 

(7) Tirnpul optim de semanare a fIorilor anuale se va stabili în func ţie de. specie, de 
condiţiile climaterice ale zonei, de data când se dore şte vânzarea sau plantarea în aer 
Iiber şi de spaţiul de incoltire de care se dispune. 

(8) Rasadurile se vor produce prin semanarea în ladite sau direct în p ământ aşezat în 
rasadnite ori 



solarii. 
(9) Inrnul ţirea rnaterialului s ăditor la florile perene se va face prin divizarea tufei, 

drajoni, rnarcotaj, rizorni, bulbi şi tuberobulbi. 
(1 O) Producerea arborilor şi arbustilor ornarnentali se va realiza pe cale generativa ş i 
vegetativa. 
(1 1) La producerea materialului dendro-f1oricol se vor asigura şi se vor respecta 

normele de protecţie a rnuncii şi de stingere a incendiilor, specifice acestor activit ăţi. 

Montarea mobilierului stradal 
ART. 124 
(1) Activitatea de realizare a lucr ărilor de montare a rnobilierului stradal se va 
realiza conforrn 

procedurilor tehnice de execu ţie din prezentul regulament-cadru. 
(2) Realizarea lucrărilor de rnontare a mobilierului stradal va fi condi ţionată  de 

existenta la punctele de lucru, la începerea lucr ărilor, a următoarelor documente: 
a) documentaţia tehnica de execu ţie; 
b) instrucţiunile de lucru, fi şele tehnologice, planurile tehnice de execu ţie aprobate; 
c) certificatele de calitate, declara ţiile de conformitate pentru rnaterialele 

aprovizionate ce urrneaz ă  a fi montate; 
d) înregistrările doveditoare ca materialele neconforme sunt ţinute sub control; 
e) asigurarea la punctul de lucru a materialelor necesare execu ţiei, sculelor şi 

dispozitivelor de verificat, utilajelor şi utilităţilor aferente execu ţiei; 
f) asigurarea cu personal executant instruit şi testat în ceea ce prive şte 

procedura de lucru, detaliile de execu ţie şi instrucţiunile de aplicare; 
g) preluarea frontului de lucru. 
(3) Lucrările de montaj al mobilierului stradal vor cuprinde urm ătoarele etape, 
realizarea făcându- 

se în următoarea succesiune: 
a) pregătirea terenului, care consta în degajarea diverselor materiale, 
curatarea terenului, 

îndepărtarea radacinilor şi trunchiurilor de arbori; 
b) încărcarea în mijloace auto şi transportul la locul de montaj ale rnobilierului 
stradal; 
c) realizarea, prin s ăpătura manuală  sau spargere de betoane, a funda ţiilor pentru 

rnontarea mobilierului stradal; 
d) prepararea betonului de funda ţie; 
e) rnontarea obiectelor la cota şi fixarea lor provizorie; 
f) turnarea betonului în funda ţii; 
g) grunduirea şi vopsirea mobilierului stradal; 
h) receptionarea iucriri1or. 
(4) Lucrările de rnontare a rnobiiierului stradal se vor realiza respectându-se 
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docurnentaţiile de execuţie. Toate neconforrnit ăţile de pe teren vor fi aduse la 
cunostinta proiectantului spre rezolvarea problernelor ivite. 

(5) Verificarea calit ăţii lucrărilor se desfăşoară  pe tot parcursul execu ţiei. 
Rezultatele receptiilor, prelirninar ă  ş i definitiva, vor fi anexate la dosarul obiectivului. 

ART 125 Prezentul caiet de sarcini va deveni parte integrant ă  din docurnentaţia de 

delegare a gestiunii a activit ăţii serviciului de adrninistrare a dorneniului pulic şi privat 
după  aprobarea Consiliului Local Tecuci. 

M. 



ANEXA NR.3 LA HCL NR. 3el-êf. a.2 

CONTRACTUL..CADRU 

de delegare a gestiunii serviciilor publice de 
administrare a domeniului public ş i privat de interes local 

CAP. I 
Părţile contractante 

Între 
U.A.T. Municipiul Tecuci, cu sediul în Tecuci,str. 1 Decembrie 1918, nr.66, tel / fax 

0372 364111 / 0236 816054, CIF 4269312, cont nr . ............. deschis Ia Trezoreria ................... 
reprezentată  prin D1. Cătălin Constantin Hurdubae, având func ţia de Primar, D-na Nicoleta Ţăpoi, 
având funcţia de Director General Economic, în calitate de beneficiar, 

ş i 
SC Administraţia Cimitirelor si Zonelor Verzi SRL Tecuci, cu sediul în ............................ 

telefon/fax .................., num ăr de înregistrare ......................, cod fiscal/cod unic de înregistrare 
, cont nr. ............. , deschis la ..........., reprezentat prin ................., având func ţia de 

........................, în calitate de operator de servicii publice, s-a încheiat 
prezentul contract de servicii publice de administrare a domeniului public ş i privat. 

CAP. 11 
Obiectul contractului 

Obiectul prezentului contract îl constituie executarea serviciilor de administrare a domeniului 
public şi privat constând în: 

- administrarea cimitirelor; 
- organizarea si exploatarea activit ăţilor de ecarisaj; 
-amenajarea ş i întreţinerea zonelor vezi, a parcurilor, a terenurilor de sport, a locurilor de 

agrement şi a terenurilor dejoaca pentru copii; 
- combaterea insectelor d ăunătoare din zonele de agrement, parcurile, gr ădinile publice ş i spaţiile 

verzi intravilane - dezinsectia, dezinfectia, deratizarea.; 
Serviciul prevăzut în prezentul contract este în conformitate cu caietul de sarcini întocmit potrivit 

cerinţelor referitoare la siguranta, igiena, s ănătate şi protecţia mediului. 
Caietul de sarcini în care se precizeaz ă  modul de operare, cantit ăţile de lucrări ş i graficul de timp 

face parte integrant ă  din prezentul contract. 

CAP. 111 
Durata contractului 

Durata prezentului contract este de 5 ani, cu drept de prelungire în condi ţiile legii. 
In cazul în care beneficiarul nu dore şte prelungirea contractului la expirarea acestuia, va anunta în 

scris operatorul cu cel pu ţin 6 luni înainte de expirarea termenului contractual ş i va dernara 
procedura de încredin ţare a serviciului de adrninistrare a dorneniului public ş i privat conform 
procedurilor legale. 
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CAP. IV 
Decontarea Iucrărilor executate 

Lucrările executate vor corespunde cu devizul anual de lucr ări aprobat de UAT Municipiul 
Tecuci. Devizul de lucr ări are ca baz ă  de elaborare pre ţuri, tarife, taxe aprobate de Consiliul Local 
Tecuci. 

Lucrările se decontează  pe baza situaţiilor de Iucrări întocmite lunar de operatorul de servicii 
publice ş i avizate de beneficiar. Data emiterii situa ţiilor de lucrări nu trebuie să  depă ească  data de 
10 a lunii următoare presta ţiei. 

Plata lucrărilor se face pe baza facturii emise de operator, în termen de 30 zile de la data 
emiterii facturii. Factura va fi emis ă  după  acceptarea situa ţiilor de lucrări de către beneficiar dar nu 
mai târziu de data de 1 5 a lunii următoare prestaţiei. Data emiterii facturii este cel pu ţin data primirii 
situaţiei de lucrări acceptate de beneficiar. 

Intârzierea achit ării facturii atrage plata dobânzilor si penalităţilor de întârziere egale cu cele 
stabilite pentru neplata obliga ţiilor faţă  de bugetul de stat, în procent de 0,03% pentru fiecare zi de 
întârziere aplicat la suma datorat ă . 

Redevenţa este de 3000 lei/lun ă  si se achită  până  la data de 30 a lunii în curs. 
Intârzierea achitării redeven ţei atrage plata dobânzilor si penalităţilor de întârziere în procent de 

0,03% pentru fiecare zi de întârziere aplicat la suma datorat ă. 

CAP. V 
Obligaţiile părţilor 

A. Obligaţiile beneficiarului 
1. Beneficiarul se angajeaz ă  sa acorde sprijin operatorului de servicii publice pe parcursul 

derulării contractului, la initiativa acestuia de a îmbun ătăţi serviciul prestat, pentru toate ac ţiuni!e 
care nu contravin interesului cre şterii calităţii serviciului respectiv. 

2. Beneficiarul se obliga sa achite la termenele stabilite contravaloarea facturilor Iunare. 

B. Obligaţiile operatorului de servicii publice 
1. Operatorul de servicii publice se obliga sa execute integral opera ţiunile stabilite în caietul de 

sarcini şi graficele de execu ţie a lucrărilor în timp. 
2. Operatorul de servicii publice se obliga sa î ş i asigure în cel mai scurt timp dotarea tehnica ş i în 

utilaje la care s-a angajat prin oferta şi sa dispună  de personalul aferent prest ării serviciilor. 
3. Operatorul de servicii publice va asigura, contra cost, materialele necesare pentru prestarea 

serviciu lui. 
4. In cazul apari ţiei unor cauze de forta major ă  care determina întârzieri în execu ţia serviciului 

sau chiar încetarea temporar ă  a acestuia, operatorul de servicii publice va anunta de îndat ă  
beneficiarul ş i va contribui la minimalizarea efectelor negative ivite. 

CAP. VI  
Controlul execut ării serviciului 

1. Beneficiarul are dreptul de a urrnri, controla ş i supraveghea rnodul de respectare ş i îndeplinire 
a obligaţiilor contractuale, calitatea ş i eficienta serviciilor prestate în tot timpul presta ţiei.. 

68 



2. Decontarea lucr ărilor efectuate se face pe baza situa ţ iilor de hicrări, care se încheie Iunar între 
beneficiai ş i operatorul de servicii publice. La verificarea situa ţ iilor de Iuci ări se vor avea în vedeie: 

cantităţ ile de lucrăii executate; 
- respectarea graficelor de tirnp; 
- corespondenta calit ăţ ii lucrărilor cu cea prev ăzută  în caietui de sarcini; 
- deficientele ş i întârzierile constatate ş i termenele de remediere a acestora. 

CAP. VII 
Rezolvarea litigiilor 

Orice neîn ţelegere ivita între părţi referitoare la îndeplinirea serviciului, respectarea contractului 
sau remunerarea serviciului va fi supus ă  spre solu ţionare Comisiei de Arbitraj de pe lâng ă  Camera 
de Comerţ  ş i Industrie a României, care va judeca potrivit contractului încheiat şi, în caz de 
nesoluţionare, părţile se vor adresa judec ătoriei în a carei raza teritorial ă  se desfăşoară  serviciul de 
salubrizare afiat în litigiu. 

CAP. VIII 
Clauze speciaie 
Incetarea, moclificarea, rezilierea contractului 

i. Încetarea contractului 
a) la expirarea duratei delegării; 
b) în cazul în care interesul na ţional sau local o impune, prin denun ţare unilateral de c ătre delegant; 
c) pe cale amiabil ă  prin acordul părţilor 

La încetarea prezentului contract indiferent din ce cauze, împ ărţirea bunurilor realizate din 
fondurile proprii ale investitorului se face conform în ţelegerii dintre p ărţi. 

2.Modificarea contractului 
a) Modificarea prezentului contract se poate face numai ca urmare a modific ărilor suferite de 

Strategia autorit ăţilor administraţiei publice locale privind administrarea domeniului public ş i privat 
al localităţii, strategie aprobat ă  de direcţia de sănătate şi de agenţia de protecţie a mediului. 

b) Modificările survenite vor face obiectul unor negocieri cu de ţinătorul contractului, încetarea 
contractului fiind facuta numai în cazul imposibilit ăţii operatorului de servicii publice de a se adapta 
noilor condiţii de calitate sau cantitate a serviciului. 

c) In cazul în care autoritatea administra ţiei publice locale dore şte executarea unor alte categorii 
de servicii, acestea vor face obiectul unor contracte separate, încheiate potrivit normelor Iegale de 
încredinţare a serviciilor. 

3.Rezilierea contractului 
1. Prezentul contract poate fi reziliat de beneficiar în cazul în care operatorul de servicii publice 

nu ş i-a îndeplinit timp de 6 luni obligaţiile contractuale cu privire la calitatea serviciilor ş i 
performanteior economicofinanciare asumate. 

2. Contractul poate fi reziliat de operatorui de servicii publice în caz de nepiata a facturii tinp de 
3 luni, operatorul de servicii pubiice ]3utând pretinde desp ăgubiri în condi ţiiie prevăzute de iege. 

3. Contractul este reziliat de drept în cazul în care operatoru] cie servicii publice este declarat în 

M. 



faliment sau în cazul în care i s-a anulat licenta de operare. 

CAP. IX 
Dispozi ţii finale 

Prezentul contract intra în vigoare la data 01 .04.2018. 
Orice modificare, convenit ă  îritre părţi, va fî materializata prin acte adi ţionale care vor face parte 

integrantă  din prezentul contract. 

BENEFICIAR 
	

OPERATOR 
U.A.T. Municipiul Tecuci 

	
SC Administraţia Cimitirelor si Zonelor Verzi SRL 

lik1Vt1 
	

ADMINISTRATOR 

DIRECTOR GENERAL ECONOMIC 
	

DIRECTOR ECONOMIC 

CONSILIER JURIDIC 
	

CONSILIER JURIDIC 
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iu 	: 

Cu bunurile ce vor fi predate la 
Societatea Administra ţia Ciinitirelor si Zonelor Verzi SRL 

NR. 
CRT.  

DENUMIRE BUNURI U.M. CANTITATEA 

VALOARE 
CONTABILA 

1 PARCZOO  
2 CONSTRUCŢ !E Cl mp 17 67354 
3 CONSTRUCŢ IEC2 mp 115 4556,26 
4 CONSTRUCŢ IEC3 mp 38 1505,55 
5 CONSTRUCŢ IE C4 mp 158 6259,91 
6 CONSTRUCTIE C5 mp 44 1743,27 
7 CONSTRUCŢ IE C6 mp 50 1980,98 
8 CONSTRUCŢ IEC7 mp 8 316,95 
9 CONSTRUCŢ IE C8 mp 25 993,41 

10 TEREN PARC CAROL 1 mp 20559• 1954000 

11 
PARC REGINA ELISABETA (din care 3336.5 mp ocupat 
de imobil Municipiu) mp 76238,44 86543,42 

12 PARC CAROL 1 mp 70000 42069,72 

13 
PARC ALEXANDRU IOAN CUZA din care 1014.80 mp 
ocupat de Gradinita 14 mp 25000 30049,79 

14 MASINA GAURIT PAMANTULBT 121 buc 1 3908,15 
15 DRUJBA MS440/50 buc 1 3077,12 
16 MOTOFREZA MM55 buc 1 2012,82 
17 FREZA PAMANT buc 1 250 
18 CULTIVATOR buc 1 225 
19 SH56D buc 1 1690 
20 BURGHIU 0120 buc 1 660 
21 BIJRGHIU 0200 buc 1 765 
22 MINIPLUGVH66O buc 1 4550,00 
23 IMOBIL SUBSOL REPUBLICII nr.2 mp 101.96 44950,50 
24 PARC OLTEA DOAMN 	. 	 • mp 27882 140330,24 
25 PARCUL AVENTURA mp 58510 2542768,54 
26 PARCUL RAZESILOR mp 27662 1205355,05 
27 COMPLEX CASCADA CENTRU PARC mp 32 • 	 1 .500,00 
28 

COMPLEX CASCADA SUD PARC mp 220 1.000,00 
29 COMPLEX CASCADA EST PARC mp 64 2.000,00 
30 CIŞMEAAPA POTABILA buc 1 300,00 
31 PERGOLA PARC INTRARE CINEMA buc 1 400,00 

32 PERGOLE LEMN buc 3 750,00 
33 COMPLEX SCULPTURA LEMN SFATUL BATRANILO buc 1 500,00 
34 SISTEM DE ILUMINAT PARC ALEXANDRU IOAN CUZA buc 1 365101,86 
35 FANTANA ARTEZIANA PARC buc 1 12000,00 
36 ILUMINAT ORNAMENTAL ALEI PARC REGINA ELISABETA buc 1 80383,25 
37 GARD LEMN PANOURI SIPCA ml 41 100 
38 SCENAMARE - PARC REGINA ELISABETA buc 1 37323,72 
39 SCENA MICA — PARC REGINAEL!SABETA buc 1 12.166,13 
40 ÎMPREJMUIRE PARC REGINA ELISABETA buc 1 79.45145 
41 ALEI PIETONALE. PAVAJ BETON PARC REG!NA ELISABETA buc 1 47393764 
42 SISTEM IR!GATII PARC REG!NA ELISABETA buc 1 - 79.616,40 
43 COMPLEX DE JOACA - COD 117 buc 1 20.088,00 
44 COMPLEX DE JOACA— COD 106 buc 1 15.99600 
45 COMPtEX DEJOACA1ernn2buc buc 1 11.781,CC 
46 COMPLEXDEJOACA buc ______1 15.279,60 





7 COVEX DE JOAC -. Ccc C9 	 i 	 1 9 06 64 
48 COMPLEX DE JOACA 2 7 	 ouc 	 1 	 2.826 25 
49 COMPI FX flF JOACA - COD lf)l 	 • ouc • 	1 	 7.291 20 
50 COMPLEXDEJOACA—COD112 	 buc 1 	• 	 29.1400 
51 BANCA LEMN FARA SPATAR buc 62 67.654,40 
52 BANCA LEMN PE CADRU METALIC buc 63 85.932,00 
53 BORDURI PROTECŢ IE TROTUAR buc 40 3.37280 
54 CALUT PE ARC buc 1 985,80 
55 CATEL PE ARC buc 1 985,80 
56 CocoŞ  PE ARC buc 1 985,80 
57 CoŞ  GUNOI METALIC GRAVAT LATERALE LEMN buc 125 75.950,00 
58 DELFIN PEARC buc 1 1.091,20 
59 ELEFANTPEARC buc 1 1.091,20 
60 GARGARITA PE ARC buc 1 1.091,20 
61 MASA Cu DOUA POSTURI buc 2 3.348,00 
62 MASA CU DOUA POSTURI buc 2 4340,00 
63 SUPORTBICICLETE buc 10 11.036,00 
64 CARUSEL ROTATIV CU FIGURINE 3d buc 1 4.058,77 
65 C•ASUTA CIUPERCA CU RAMA buc 1 5.286;12 
66 TABLA SAH buc 2 24.060,96 
67 VAPORAŞ  buc 1 33.071,67 
68 FANTANA ARTEZIANA PARC buc 1 160.000,00 
69 COPLEX MULTIFUNCTIONAL DE RECREERE Ş l 

AGREMENT PT COPll PARCU REGINA ELISABETA buc 1 165243,32 
70 ALEI PARC A.1.CUZA buc 1 816450,99 

71 IMOBIL STR.1 DECEMBRIE 1918 CORP C3 BUC  32747,33 
72 CLADIRE CIMITIR BUC 1 133261 
73 CAMERA FRIG CONGELARE BUC I 21824,00  
74 AUTO DACIA DOKKER LAUREATE 1,5 75 BUC 1 58500,19 
75 MAGAZIE MATERIALE CIMITIR BUC 1 21485,20 
76 PUT FORAT BULEVARDUL VICTORIEI F15 BUC 1 361,66 
77 CANALIZARE CIMITIR BUC 1 13264,08 
78 RETEA ILUMINAT CIMIR  3657,54 
79 PAVILION K7 STR REGELE FERDINAND 7A  721270,11 
80 TEREN 	AFERENT 	PAVILION 	K7 	STR 	REGELE 

FER.DINAND 7A MP 
. 

2750 116628,81 
81 TERENCIMITIR MP 105012 6248833,18 
82 REMORCA CU PRELATA 750 SIM  3199,20 
83 IJNJTATI MODULARE TIP REPCON BUC 4 0 




