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AMENDAMENT

la proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 166/2018 privind
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionarea Serviciului public de

administrare a cimitirelor aflate în proprietatea municipiului Botoşani

Având în vedere adresa S.c. Urban Serv S.A. înregistrată la Consiliul Local al
Municipiului Botoşani sub nr. 170 din 01.02.2019, prin care se solicită adoptarea unor
modificări la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului public de
administrare a cimitirelor aflate în proprietatea municipiului Botoşani şi a tarifelor ce vor
fi aplicate, publicat în mass-media şi în urma discuţiilorpurtate în şedinţa publică dezbatere a
proiectului, coroborând solicitările depuse şi prevederile legale în vigoare la această dată

propun amendarea proiectului de hotărâre, în sensul următor:

- Articolul 7 aliniatul (4) va fi modificat astfel "Locurile vor avea dimensiunile de 2,3 m
x 1,3 m = 3 mp cu intervale între ele de 0,5 m;

- Articolul 12 din Regulamentul de administrare a cimitirelor propus spre aprobare, va fi
completat cu următoarele alineate:

e) în situaţiile descrise privind posibilitatea reconcesionării locurilor de înhumare a
căror perioadă de concesionare a expirat şi nu s-a solicitat reconcesionarea locului de către

moştenitorii defunctului, administratorul cimitirelor va solicita pentru locurile de înhumare în
cauză, în vederea re concesionării către alte persoane un aviz consultativ de la reprezentanţii

locali ai Bisericii ortodoxe române (Protopopiat) şi/sau a Bisericii Catolice;

f) pentru locurile de înhumare aflate în situaţia menţionată anterior, în care sunt
înhumaţi personalităţi ale istoriei sau culturii româneşti sau botoşănene, se va solicita un aviz
consultativ de la Direcţia de Cultură şi Patrimoniu judeţului Botoşani, privind reconcesionarea
acestor locuri de înhumare altor persoane;

g) în caz de părăsire, abandonare sau de menţinere în stare de neîngrijire pe o perioadă

mai mare de 2 ani a locurilor de înhumare şi a lucrărilor funerare ( nu a executat minimum de
amenajări şi lucrări de îngrijire a locului - împrejmuire loc, amplasare cruce cu placă de
identificare a locului),numai dacă pe locul în cauză nu s-a făcut înhumare în acest interval şi de
la ultima înhumare au trecut cel puţin 7 ani).!n cazul locurilor de înhumare părăsite sau
neîntreţinute, administratorul cimitirului va întocmi o Notă de constatare însoţită de poze ale
locurilor de înhumare părăsite sau neîntreţinute şi va înştiinţa în scris cu confirmare de primire
sau prin presa locală şi afişare la poarta cimitirului şi avizierul primăriei, pe titularul
concesiunii sau a succesorilor acestuia, după caz, de faptul că este obligat să se prezinte la locul
de înhumare şi să ia măsuri de îngrijire a locului sau de executare a minimului de amenajări.

Dacă în termen de 3 luni de la comunicare nu se iau măsurile stabilite, administratorul
cimitirului va putea reconcesiona locul altor persoane;

- Articolul 31 va fi completat după aliniatul (3) cu următoarele alineate:

(4) Selecţia firmei se va face de Administratorul cimitirului, solicitantului i se va
comunica tariful ofertat de filma autorizată şi selectată, iar după acordul scris a solicitantului
privind acceptarea sumei respective, Administratorul va contacta firma prestatoare, iar
facturarea serviciului se va face între firma prestatoare şi solicitant.



(5) În s i tuaţi a in care solicitantul doreşte să facă tăierea arborelui in cauză cu o firmă contactat ă

in nume propriu, acesta are obl igaţia de a informa, in scris adm inistratorul cu privire la
aspectul in cauză , operaţ iunea făcâ ndu-sc în baza unei proceduri stabilite de admini strator.

- la Anexa nr. 9 a Regulamentului Servici ul Public de administraţie a cimitirelor aflate
în proprie tatea Municipiului Botoşani, modificarea ş i completarea Anunţu lu i privind locurile la
care nu se cunoaşte identi tatea concesio nar ilorl moştenitori după urm ătorul model, anexă la
prezentul amendament:

Viceprimar,
Marian Murariu



Anexă la amendament:

Anexa nr. 91a Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului public de administrare
a cimitirelor aflate în proprietatea Municipiului Botoşani

Model de Anunţ pentru publicare/afişare

Anunţ titular contract de concesiune loc de înhumare

ANUNŢ

str.'------------

________________ultimulatenţia domnului/doamnei
cunoscut în---------

În
domiciliu
nr. _

Subscrisa S.c. S.A., persoana juridică română cu sediul în
-:-__' înregistrată la ORC sub nr. J_/__/__, cod fiscal , reprezentată legal
de , în calitate de concedent al locului de înhumare , situat
în cimitirul , de la adresa cod poştal Botoşani, parcela ,
rândul în suprafaţă de 3 mp, aducem la cunoştinţa concesionarilor/moştenitorilor

numitului că durata Contractului de concesionare a
locului de înhumare nr. , expiră începând cu data de /
că locul de înhurnare este părăsit/abandonati În stare de neîngrijire pe o perioadă mai mare de 2
anii nu aţi executat minimum de lucrări funerare.

În acest sens, concesionarii/moştenitorii numitului sunt
rugaţi să se adreseze În termen de 90 de zile de la dată afişării/publicării prezentului anunţ, cu o
cerere de prelungire a duratei concesiunii/ să curăţe, să Îngrijească, să remedieze, să execute
lucrările funerare la locul de înhumare, în caz contrar va pierde dreptul de folosinţă a locului de
înhumare, iar locul de înhumare va fi refolosit.

Anexăm la prezentul anunţ tabelul cu mormintele identificate ca fiind În stare de
neîngrijire/abandonate şi numele decedatului/decedaţilorce este înhumat,

S.C S.A.
prin administrator


