
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

NR. 13) /15.10.2021 

Privind: stabilirea tarifelor ce vor fi practicate de Societatea PIETE PREST TEC S.R.L. 
Tecuci pentru activitati din cadrul Serviciului public de administrare a Cimitirului 
Municipal, incepand cu data de 01.11.2021. 

Iniţiator: Lucian-Grigore Costin, Primarul Municipiului Tecuci, jud.Galaţi; 
Număr de inregistrare şi data depunerii proiectului:  8.0  _/15.10.2021 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, intrunit in şedinţă 	  in data 
de 	  
Având in vedere: 

referatul de aprobare a iniţiatorului, inregistrat sub nr.53740/15.10.2021; 
raportul de specialitate intocmit de Directia General Economica si Serviciul Monitorizare 
Servicii Publice, inregistrat sub nr.53741/15.10.2021; 
raportul/rapoartele de avizare al/ale comisiei /comisiilor de specialitate nr. 	 
adresa S.C. PIETE PREST TEC S.R.L. inregistrata la U.A.T. Tecuci cu numarul 
53037/12.10.2021; 
avand in vedere HCL nr.94/29.07.2021 privind delegarea gestiunii Serviciului public de 
administrare a Cimitirului Municipal; 

- Art.28 lit. j), art.39 si art.40 din Ordonanţa nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea 
serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificarile 
si completarile ulterioare; 
Art.129 alin.1, alin. 2 lit. c), alin. 6 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

in baza prevedmilor: 
- art.139, alin (3) şi art.196, alin.(1), lit. a) din OUG nr. 57/2019; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.l. Se aprobă tarifele ce vor fi practicate de Societatea PIETE PREST TEC S.R.L. Tecuci pentru 
activitati din cadrul Serviciului public de administrare a Cimitirului Municipal, confonn anexei nr. 1 si 
anexei nr.2, care fac parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2. Prevederile Art.1 din prezenta hotarare se vor aplica incepand cu data de 01 noiembrie 2021. 
Art.3. Orice prevedere contrara prezentei hotarari, se abroga. 
Art.4. Prezenta hotărâre va fi adusă la Indeplinire prin grija Primarului Municipiului Tecuci. 
Art.5.Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi prin grija Secretarului General al UAT 
Municipiul Tecuci. 

	

INITL4TOR 	 AVIZAT 
PRIMAR 	 SECRETAR GENERAL 

Lucian-Grigore Costin 	 Jr. George Lucian Borsan7 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

REFERAT DE APROBARE 
NR. 53740/15.10.2021 

Privind: stabilirea tarifelor ce vor fi practicate de Societatea PIETE PREST TEC S.R.L. 
Tecuci pentru activitati din cadrul Serviciului public de administrare a Cimitirului 
Municipal, incepand cu data de 01.11.2021. 

Autoritatile administratiei publice locale raspund pentru modul in care gestioneaza si 
administrea7a infrastructura edilitar-urbana a unitatilor administrativ—teritoriale, precum si 
pentru modul in care organizea7a, coordoneaza si controleaza serviciile de administrare a 
domeniului public si privat. 

In exercitarea competentelor si atributilor ce-i revin in sfera serviciilor de administrare a 
domeniului public si privat conform Ordonanţa nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea 
serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, Consiliul Local 
Tecuci adopta hotarari pentru aprobarea preţurilor, tarifelor şi taxelor pentru serviciile de 
administrare a domeniului public şi privat. 

Coform art.40, alin 2 din Ordonanţa nr. 71/2002, preţurile şi tarifele avizate trebuie să 
respecte următoarele cerinţe: 
a) asigurarea furnizăr' ii/prestării serviciilor la nivelurile de calitate şi indicatorii de performanta 
stabiliţi de consiliile locale prin caietele de sarcini, regulamentele serviciilor şi prin contractele 
de delegare a gestiunii, după caz; 
b) realizarea unui raport calitate/cost cât mai bun pentru serviciile fumizate/prestate pe perioada 
angajată şi asigurarea unui echilibru intre riscurile şi beneficiile asumate de părţile contractante; 
c) asigurarea exploatării şi intreţinerii eficiente a bunurilor aparţinand domeniului public şi 
privat al unităţilor administrativ-teritoriale, afectate serviciilor de administrare a domeniului 
public şi privat. 

Avand in vedere aspectele mentionate consideram ca este oportuna promovarea unui 
proiect de hotarare privind stabilirea tarifelor ce vor fi practicate de Societatea PIETE PREST 
TEC S.R.L. Tecuci pentru activitati din cadrul Serviciului public de administrare a Cimitirului 
Municipal, incepand cu data de 01.11.2021. conform anexelor nr.1 si nr.2 la proiectul de 
hotarare. 

PRIMAR 

Luci9~04‘Nstin 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
DIRECTIA GENERAL ECONOMICA 

SERVICIUL MONITORIZARE SERVICII PUBLICE 
RAPORT DE SPECIALITATE 

NR. 53741/15.10.2021 

Privind: stabilirea tarifelor ce vor fi practicate de Societatea PIETE PREST TEC S.R.L. 
Tecuci pentru activitati din cadrul Serviciului public de administrare a Cimitirului 
Municipal, incepand cu data de 01.11.2021. 

in exercitarea atribuţfilor ce le revin în domeniul conducerii şi controlului serviciilor de 
administrare a domeniului public şi privat autorităţile administraţiei publice locale au 
si adopta hotărâri privitoare la aprobarea preţurilor, tarifelor şi taxelor pentru serviciile de 
administrare a domeniului public şi privat. 

Prin adresa nr. 53037/12.10.2021 SC PIETE PREST TEC S.R.L Tecuci solicita aprobarea 
tarifelor ce vor fi practicate pentru activitatile din cadrul Serviciului public de administrare a 
Cimitirului Municipal, incepand cu data de 01.11.2021. 

Coform art.39 din Ordonanţa nr. 71/2002, nivelul preţurilor şi/sau al tarifelor pentru plata 
serviciilor de administrare a domeniului public se fundamentează pe baza costurilor de producţie 
şi exploatare, a costurilor de Intreţinere şi reparaţii, a amortismentelor aferente capitalului 
imobilizat in active corporale şi necorporale, a ratelor pentru restituirea creditelor, a dobanzilor 
aferente imprumuturilor contractate, a obligaţfilor ce deriva din contractul de delegare a gestiunii 
şi include o cota pentru crearea resurselor necesare dezvoltării şi modernizăr-  infrastructurii 
edilitar-urbane, precum şi profitul operatorului. 
Structura şi nivelul preţurilor, tarifelor şi taxelor vor fi stabilite astfel Inck: 

să acopere costul efectiv a1 furnizăr" 	serviciilor; 
acopere cel puţin sumele investite şi cheltuielile curente de intreţinere şi exploatare; 

să descurajeze consumul excesiv şi risipa; 
să incurajeze exploatarea eficienta a serviciilor şi protecţia mediului; 
să incurajeze investiţiile de capital; 
să respecte autonomia financiară a operatorului. 

Avand in vedere cele expuse mai sus, consideram ca proiectul de hotarare indeplineste 
conditiile de legalitate, fapt pentru care il supunem spre dezbatere si aprobarea Consiliului 
local. 

Directia Generi1 jonomica 	 Serviciul Monitorizare Servicii Publice 
Tapoi Nio1a 	 Popovici Nona 

Consder 
Dascalu Ionica 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 

MUN1CIP1UL 

TECUCI 

8))530() TI()CI, 

s1 r. 1 Dccm bric 1 9 1 8 n r. 66, 
Tcl. ()372-36U l l fax:O236-816O54 
web: www.primariaiecuci.i-o; 
e-m aii: registratura()municipiultecuci.ro 

*** 
* 

E U R O 
* 	•* 
*CERT* 
*** 

Anexa nr. 1_la HCL nr. 	din 

TARIFE PENTRU SERVICII PRESTATE IN CIMITIR 
Incepand cu data de 01.1 1.2021 

NR. 
CRT. 

Denuinirea lucrarii sau 
serviciul prestat 

U.M Tariffara TVA Tarifcu TVA 19% 

1 Inhumare in groapa simpla Buc. 185.72 221 
2 Inhumare in groapa cu bolta Buc. 92.44 1 10 
3 Inhumare in groapa cu bolta 

suprapusa 
Buc. 48.74 58 

4 Inhumare in cavou (cripta) 
fara zidarie 

Buc. 3 1 . 1 0 3 7 

5 Inchiriere casa mortuara 24 h 30.26 36 
6 Intocmire acte Buc. 17.65 21 
7 Deshumare Buc. 44.54 53 
8 Concesiune loc 25 ani zona B mp. 124.37 148 

9 Concesiune loc 25 ani zona A mp. 247.90 295 
10 Concesiune loc 7 ani zona B mp. 46.22 55 
1 1 Concesiune Ioc 7 ani zona A mp. 92.44 1 1 0 
12 Concesiune loc 49 ani zona B mp. 247.90 295 

13 Concesiune loc 49 ani zona A mp. 496.64 591 

14 Taxa intretinere morminte Loc 26.90 32 

15 Taxa anuala intretinere 
cimitir 

Loc 25.21 30 

16 Tamaiere mormant Loc 40 
zile. 

52.10 62 

17 Intrare in cimitir cu masina Lei/masina 1.68 2 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL 

TECUCI 

8o53G0 1F;()cl. 
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*** 

F U R O  
*CERT* 
*** 

Anexa nr. 21a HCL nr. 	din 

TARIFE PENTRU LUCRARI FUNERARE 
Incepand cu data de 01.11.2021 

NR. 
CRT. 

Denumirea lucrarii sau 
serviciul prestat 

U.M Tariffara TVA 
Lei 

Tarifcu TVA 19% 
Lei 

1 Postament cruce Buc. 203.36 242 
2 Cruce mozaicata Buc. 160.50 191 
3 Vaze (1 buc) Buc. 47.90 57 
4 Placabetonarmat Buc. 57.14 68 
5 Capac mozaicat Buc. 478.15 569 
6 Zidirecripta Buc. 195.95 232 
7 Boltazidita Buc. 836.97 996 
8 Bolta betonata 1 loc Buc. 749.58 892 
9 Bolta betonata 2 locuri Buc. 1466.38 1745 
10 Bordura 1 loc Buc. 1388.23 1652 
11 Bordura2locuri Buc. 2548.74 3033 
12 Bordura3locuri Buc. 3457.14 4114 
13 Cavou2locuri Buc. 5311.76 6321 
14 Cavou 3 locuri Buc. 6821 81 17 
15 Cavou4locuri Buc. 8700 10353 
16 Cavou6locuri Buc. 10440.33 12424 
17 Reparatii mozaic bordura 1 

loc 
Buc. 781.51 930 

18 Reparatii mozaic bordura 2 
locuri 

Buc. 1074.79 1279 

19 Reparatii mozaic bordura 3 
locuri 

Buc. 1669.74 • 1987 

20 Reparatii mozaic bordura 4 
locuri 

Buc. 1789.91 2130 

21 Reparatii mozaic capac 
mozaicat 

Buc. 226.89 • 270 

22 Remozaicare 1 loc Buc. 863.02 1027 
23 Remozaicare bordura 1 Ioc Buc. 1 191 .59 141 8 
24 Bordura nemozaicata 1 loc Buc. 717.64 854 
25 Bordura nemozaicata 2 loc Buc. 1708.40 2033 
26 Bordura nemozaicata 3 loc Buc. 21 15.12 - 	 2517 


