ROMÂNIA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAŞOV
B-dul Eroilor nr. 8 Brașov 500007 Tel : +(40)-268-472493
infopublice@brasovcity.ro www.brasovcity.ro
Secretarul general al Municipiului Brașov
Biroul Informații Publice și Mass-media
Nr. înreg:112524/2021

Raport al dezbaterii publice
Proiect de Hotărâre al Consiliului Local Brașov
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 Şprenghi Braşov) şi aprobarea contractului cadru de concesiune a locurilor de
înhumare.
Activităţi:
1. Publicarea documentației pe site-ul Primăriei Braşov,
https://www.brasovcity.ro/filezone/proiecte/hotarare/IC2021/2.%20Proiect%20de%20hotarare.pdf,
în data de 20.09.2021;
2. Transmiterea proiectului de hotărâre, a referatului de aprobare, a raportului de specialitate și
anexelor, către mass-media – 20.09.2021;
3. Stabilirea perioadei pentru primirea propunerilor, sugestiilor şi opiniilor cu valoare de
recomandare - 20.09.2021- 03.10.2021;
4.Primirea propunerilor. La acest proiect de act normativ, în perioada legală s-au primit în scris10
propuneri de la o persoană fizică.
Propunere:
1. Propunere de modificare a Art.10 din Anexa nr.1 la H.C.L. “Ridicare capace lucrare funerară”
cu următorul conţinut: “Ridicare şi coborâre capace lucrare funerară”.
Răspuns: această propunere a fost reţinută, modificarea realizându-se astfel: “Manipulare capac
lucrare funerară”.
2. Propunere de modificare pct.15 din Anexa nr.1 la H.C.L. “Exhumare şi reînhumare în acelaşi
cimitir”.
Răspuns: S-a reţinut această propunere, astfel că se exclud serviciile expuse la pct. 15 şi pct.16 din
Anexa nr.1 la H.C.L., având în vedere că acestea conţin deja operaţiunile necesare, fiind detaliate şi
tarifate corespunzător în Anexa nr.1.
3. Propunere de modificare a Art.6, alin.(2) şi alin.(3) din Anexa nr.2 la H.C.L. “Drepturile
concedentului” cu conţinutul: ”cu somarea în prealabil a concesionarului din timp prin poşta cu
confirmare/telefon/email”.
Răspuns: Se aprobă modificarea la Art.6, alin.(2) din Anexa nr.2 , astfel: “Concedentul va rezilia
prezentul Contract în baza temeiurilor stabilite conform Capitolului VIII “Încetarea contractului de
concesiune”. Se respinge modificarea la Art.6, alin.(3) din Anexa nr.2, deoarece, după cum s-a
stabilit, conform legislaţiei speciale incidente contractul se modifică unilateral prin modificarea
actelor legislative şi normative, actelor administrative cu caracter normativ emise de U.A.T.

4. Propunere de completare a Art.7, alin.(6) cu următorul conţinut: “Concesionarii sunt obligaţi să
achite toate taxele cu anunţarea în prealabil a concesionarului şi acordarea termenului de intrare în
legalitate”.
Răspuns: Se respinge completarea “cu anunţarea prealabilă şi acordarea termenului de intrare în
legalitate” pentru Art.7, alin.(6) din Anexa nr.2, deoarece H.C.L.-le sunt publice, fiind supuse
dezbaterilor publice în conformitate cu dispoziţiile Art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică.
5. Propunere de completare a Art.8, alin.(2) din Anexa nr.2 la H.C.L. cu conţinutul: “anunţarea
concesionarului din timp prin poşta cu confirmare/telefon/ email, pretinzând concret împrejurarea
apărută şi dând termen de intrare în legalitate”
Răspuns: Se aprobă completarea propusă pentru Art.8, alin.(2) din Anexa nr.2, cu reformularea
completării astfel: “Concedentul va notifica în termen rezonabil concesionarul din momentul
identificării/constatării apariţiei oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor
concesionarului”.
6. Propunere de modificare a Art.9, lit.b) din Anexa nr.2 la H.C.L. Contractul de concesiune
încetează “prin renunţarea concesionarilor, caz în care redevenţa achitată nu se restituie”.
Răspuns: Se respinge modificarea “să nu se restituie numai fracţiunile dintr-un an calendaristic”
pentru Art.9, lit.b) din Anexa nr.2, deoarece redevenţa este calculată/încasată pe întreaga perioadă a
concesiunii fără a putea fi divizată pe fracţiuni pentru restituire.
7. Propunere de completare la Art.12 din Anexa nr.2 la H.C.L. cu adăugarea la contract a
prevederilor Regulamentului, nu doar generic.
Răspuns. A fost reţinută propunerea, H.C.L nr.97/2002 poate fi consultată oricând la avizierul
cimitirului.
8. Propunere de modificare a Art.17 din Anexa nr.2 la H.C.L. cu alte clauze.
Răspuns: Nu se reţine propunerea, întrucât conținutul Art.17 din Anexa nr.2 rezultă din relația
contractuală dintre Mun. Brașov și prestatorul de servicii, care reglementează relațiile contractuale
ale acestora. Acesta ține de relația juridico-civilă dintre cele două părți, nefiind obiectul dezbaterii
publice. Incident aici este HCL nr.756/2019 privind aprobarea încheierii unui contract de prestări
servicii pentru întreținerea și menținerea în funcțiune a Cimitirului Municipal Brașov și Cimitirului
Civil Șprenghi Brașov.
9. Semnalare privind defecţiunea tehnică la achitarea taxei anuale.
Răspuns: Pe site-ul www.rialbv.ro la secțiunea anunțuri este prevăzută procedura/modalitatea de
achitare on-line a taxelor anuale. În urma verificărilor s-a constatat că R.I.A.L. S.R.L. zilnic
primește confirmări de achitare a taxelor anuale. Deficiențe tehnice la încasarea/achitarea sumelor
către RIAL SRL nu au fost semnalate.
10. Propunere de nominalizare a beneficiarilor Anexei nr.3 la H.C.L şi de informare a cetăţenilor
asupra actelor legislative şi normative în vigoare.
Răspuns: Anexa nr.3 la H.C.L. supus dezbaterii publice reprezintă contractul de folosință gratuită
pentru categoriile de cetățeni beneficiari ai legilor speciale de gratuitate a unui loc de veci, pe care
Municipalitatea trebuie să-l pună la dispoziție. Totodată, este important de menționat că aceste
categorii de cetățeni au obligația de a achita taxele anuale, ei fiind scutiți doar de la plata
redevenței. În prezent, de gratuitate beneficiază: veteranii de război, eroii și urmașii eroilor luptelor
revoluționare, deportații politici, prizonierii de război, etc., subiecți ai actelor legislative și
normative în vigoare.
Referitor la actele legislative, normative și actele administrative cu caracter normativ, acestea pot fi
consultate oricând la avizierul cimitirului. Totodată, acestea (actele legislative și normative) sunt
aduse la cunoștința cetățenilor prin intermediul Monitorului Oficial, iar actele administrative cu
caracter normativ pot fi consultate pe site-ul: www.brasovcity.ro

5. Nu a existat cerere formulată în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă
autoritate publică pentru organizarea unei întâlniri publice;
6.În urma evaluării, proiectul a fost modificat şi va fi supus aprobării în şedinţa Consiliului Local al
Municipiului Brașov din luna octombrie 2021.
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