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                                                                    REFERATUL  DE  APROBARE   

A  PROIECTULUI  DE HOTĂRÂRE  AL  CONSILIULUI  LOCAL 
privind: aprobarea tarifelor pentru prestarea de servicii şi a redevenţei pentru Concesiunea locurilor de 
înhumare în cimitirele aflate în proprietatea Municipiului Braşov (Cimitirul Municipal Braşov, Cimitirul Civil 
Sprenghi Braşov) şi aprobarea contractului cadru de concesiune a locurilor de înhumare 

 
 
 Prin HCL nr.97/2002 Consiliul Local al Municipiului Braşov, a aprobat Regulamentul privind 
administrarea cimitirelor de pe raza municipiului Braşov, iar prin  H.C.L. nr.756/2019 a aprobat încheierea 
unui contract de prestări servicii pentru întreținerea și menținerea în funcțiune a Cimitirului Municipal 
Brașov și Cimitirului Civil Șprenghi Brașov, situate în Braşov, str. Anghel Saligni, nr.19, respectiv, str. 
Mărăşeşti, FN.  
 Tarifele şi redevenţele încasate de S.C. RIAL S.R.L. Braşov în numele municipiului pentru prestarea 
activităţilor specifice în Cimitirul Municipal Braşov şi Cimitirul Sprenghi, sunt stabilite prin HCL 
nr.46/2013, cu completarile si modificarile ulterioare.  

Asupra acestor tarife şi redevenţe este necesară aplicarea unei ajustări de valoare având în vedere că 
valoarea cheltuielilor efectuate pentru activitatea taxată a crescut în perioada 2013-2021 astfel: 

* preţul contractului de concesiune a serviciilor de întreţinere şi menţinere în funcţiune a celor două 
cimitire a crescut ca urmare a creşterii cheltuielilor prin efectul legii cu anvelopa salarială, respectiv salariul 
minim garantat prin lege în 2013 era 750 lei/luna iar in 2021 este de 2300 lei/lună,  

* cheltuielile cu utilităţile au suferit majorări semnificative  în perioada calculată, 2013-2021, de 
aprox. 50% 

* investiţiile realizate în cele două cimitire de către Primaria Municipiului Braşov prin asfaltare alei, 
iluminat perimetral, reţea de apă interna, refacere împrejmuire, aplicarea de sisteme de supraveghere video 
pentru creşterea  securităţii, reparaţii la cladirile ce deservesc cimitirele, au generat cheltuieli suplimentare ce 
trebuiesc recuperate în timp din veniturile incasate din aceste taxe şi redevente.   

Având în vedere cele expuse, faptul că, în acest moment veniturile obţinute din activităţile desfăşurate 
în cele două cimitire nu mai acoperă cheltuilile efectuate cu serviciile de întreţinere şi menţinere în funcţiune 
a celor două cimitire, utilităţile, respectiv, amortizarea investiţiilor realizate la cele două obiective, propunem 
majorarea tarifelor şi redevenţelor stabilite prin HCL nr.46/2013, cu modificarile si completarile ulterioare.  
 Totodata, propunem înfiinţarea unei taxe de eliberare documente solicitate de petenţi în vederea 
demersurilor ce aceştia le fac pe lângă cabinete notariale, judecătorii sau alte instituţii, precum şi eliberarea 
documentelor duplicat sau certificate cu originalul. 

În temeiul prevederilor art.136 din O.U.G. nr.57 din 2019 privind Codul administrativ îmi exprim 
iniţiativa de promovare a proiectului de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru prestarea de servicii şi 
a redevenţei pentru Concesiunea locurilor de înhumare în cimitirele aflate în proprietatea Municipiului 
Braşov (Cimitirul Municipal Braşov, Cimitirul Civil Sprenghi Braşov) şi aprobarea contractului cadru de 
concesiune a locurilor de înhumare;, în forma prezentată 
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