ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNIC]PIUL TECUCI
CONSILIUL LOCA
IIOTĂRÂRE NR /
D)N 09 .06.2017

7

Privind: denuntarea unilateral ă a contractului de de1earea zestiunfi serviciului public de
CIMITIRUL
administrare a cimitirului municipal prin atribuire direct ă Societ ăţii
ETERNITATEA S.RL. Tecuci, aprobat prin HCL nr.57/23.08.2016.
Iniţiator: Cătălin Constantin Hurdubae, Primarul Municipiului Tecuci, jud.Galaţi;
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului :)QL
/08.06. 20 1 7
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, întrunit în şedinţă de îndată , îri data de
09.06.2017, orele 16,00;
Având în vedere
- expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrat ă sub nr.
/08.06. .20 1 7;
- raportul de specialitate întocmit de Serviciul Juridic7 Contencios Administrativ, Calitate si Arhivă,
înregistrat sub r?J2E72708.06.2017;
- raportullrapoartele de avizare al/ale comisiei /comisiilor de specialitate nr.i,Y 5
In baza prevederilor:
- HCL nr.57/23.08.2016;
- Art.21 din contractul de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a cimitirului inunicipal
prin atribuire directă Societăţii Cimitirul Eternitatea SRL Tecuci nr.678 1/25 .08.20 1 6;
- art.3 si 10 din O. G. nr. 71/2002 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;
- art. 1270 si art. 1276 alin 1 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, cu modific ările si completărilc
ulterioare
- Cartea si Conven ţia Europeană pentru protec ţia mediului si dezvoltare durabil ă,
- Recomandarea 1.130/1990 a Adun ării Parlamentare a Consiliului Europei,
- Legea serviciilor publice nr. 51/2006, republicat ă, cu modificările ulterioare,;
- Art.36 alin 5 lit. a) si alin 6 lit.a, pct.14 şi alin 9 din Legea nr.215/2001 privind administra ţia puhic ă
locală, republicat ă, cu modificările şi completările ulterioare;
In baza art. 45, alin 1 şi art. 1 1 5 alinl, lit.b) din Legea 21 5/200 1 privind administra ţi a public ă iocii ă,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
,,

HOTĂRĂ TE:
Art.1. Se aprobă denuntarea unilateral ă a contractului de delegare a gestiunii gestiunii serviciului public
de administrare a cimitirului municipal prin atribuire direct ă Societăţii Cimitirul Etemitatea SRL Tecuci
nr.6781/25.08.2016, începând cu data de 01.07.2017.
Art 2. Ca efect a denun ţării unilaterale contractul de delegare a gestiunii serviciului public de
administrare a cimitirului municipal prin atribuire direct ă Societăţii Cimitirul Eternitatea SRL Tecuci
nr.6781/25.08.2016, înceteaz ă a mai produce efectejuridice începând cu data de 01.07.2017.
Art.3 Orice prevedere contrar ă prezentei hotărâri se abrogă
Art.4 Prezenta hot ărâre va fi adus ă la îndeplinire prin grija Primarului Municipiului Tecuci.
Art.5. Prezenta hot ărâre va fi comunicată celor interesaţi prin grija secretarului U.A.T. Municipiul
Tecuci.
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CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
jr. Va1eri7,otche

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
PRIMAR
EXPUNERE DE MOTIVE NR.
DIN 08.06.2017
Privind: denuntarea unilateral ă a contractului de deleaarea aestiunii serviciului public de
administrare a cimitirului municipal prin atribuire direct ă Societ ăţii , CIMITIRUL
ETERNITATEA S.R.L. Tecuci, aprobat prin HCL nr.57/23.08.2016.

Cimitirul situat în str. Linitii nr.2 face parte din domeniul public al UAT Municipiul
Tecuci.
Amenajarea si întreţinerea cimitirului fac parte din serviciul de administrare a domeniului
public si privat al unităţilor administrativ teritoriale.
Potrivit prevederilor OG nr.7112002 organizarea si funcţionarea cimitirelor urnane este de
competenţa exclusivă a autorităţilor administraţiei publice locale.
Regulamentul de organizare si funcţionare al cimitirului stabi1ete serviciile ce pot fi
prestate de operatori, cet ăţenilor, cum ar fi: concesionarea locurilor de înhumare, asigurarea
serviciilor funerare, edificarea lucr ărilor funerare, între ţinerea si amenajarea c ăilor de acces în
incinta cimitirului, paza si protec ţia atât a lucrărilor funerare cât si a cetăţenilor, întreţinerea
parcelelor speciale,etc.
Art.21 lit. b) din contract de delegare a gestiunii serviciului public de admiriistrare a
cimitirului municipal nr. 6781/2016 prevede c ă încetarea contractului poate interveni în cazul în
care interesul na ţional sau iocal o impune, prin denunţarea unilateral ă de către concedent
Prin modificările intervenite în luna noiembrie 2016 la legea nr.5 1/2006 privind serviciile
comunitare de utilit ăţi publice, s-a dat posibilitatea autorit ăţilor administraţiei publice locale de a
încredinţa gestiunea direct ă a serviciului de utilit ăţi publice, societăţilor unde unităţile
administrativ teritoriale are calitatea de asociat.
Intrucât la nivelul Municipiului Tecuci, Societatea Compania de Utilit ăţi Publice Tecuci
SRL este singura societatea ia care UAT Municipiul Tecuci are calitatea de asociat unic,
coroborat cu faptul c ă Legea nr.31/1990 a societ ăţilor interzice înfiinţarea de aceeai persoan ă
fizică!juridică a mai multor socităţi cu răspunde limitată cu un singur asociat, este necesari
promovarea unui proiect de hot ărâre privind denun ţarea unilateral ă a contractului de delegare a
gestiunii serviciului pubiic de administrare a cimitirului municipal prin atribuire direct ă
Societăţii,, CIMITIRUL ETERNITATEA S.R.L. Tecuci, aprobat prin HCL nr.57/23.08.201 6 Ia
data de 01.07.2017, când gestiunea acestui serviciu va fi încredin ţată Societăţii Compania de
Utilităţi Publice Tecuci SRL.
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Cătă lin Coiistntin Hurdubae

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
SERVICIUL JIJRIDIC CONTENCIOS ADMINISTRATIV CALITATE şI ARHIVĂ
RAPORT DE SPECIALITATE NR.____
DIN 08.06. 2017
Privind: denuntarea unilateral ă a contractului de de1earea iiestiunii serviciului public de
administrare a cimitirului municipal prin atribuire direct ă
Societ ăţ ii
CIMiTIRU1
ETERNITATEA S.R.L. Tecuci, aprobat prin HCL nr.57/23.08.2016.
,,

Cimitirul situat în str. Linitii rir.2 face parte din domeniul public al UAT Municipiul Tecuci.
Amenajarea si întreţinerea cimitirului fac parte din serviciul de administrare a domeniului public si privat
al unităţilor administrativ teritoriale.
Potrivit prevederilor OG nr.7 1 /2002 organizarea si funcţionarea cimitirelor urnane este de
competenţa exclusivă a autorităţilor administraţiei publice locale.
Regulamentul de organizare si funcţionare al cimitirului stabi1ete serviciile ce pot fi prestate de
operatori, cet ăţenilor, cum ar fi: concesionarea locurilor de înhumare, asigurarea serviciilor funerare,
edificarea lucrărilor funerare, între ţinerea si amenajarea c ăilor de acces în incinta cimitirului, paza si
protecţia atât a lucrărilor funerare cât si a cetăţenilor, întreţinerea parcelelor speciale,etc.
Art.21 lit. b) din contract de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a cimitirului
municipal nr. 678 1/20 1 6 prevede c ă încetarea contractului poate interveni în cazul în care interesul
naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către concedent
Prin modific ările intervenite în luna noiembrie 2016 la legea nr.51/2006 privind serviciile
comunitare de utilităţi publice, s-a dat posibilitatea autorit ăţilor administraţiei publice locale de a
încredinţa gestiunea directă a serviciului de utilităţi publice, societ ăţilor unde unităţile adrninistrativ
teritoriale are calitatea de asociat.
Legea nr.287/2009 privind Codul Civil prevede la art. 1.270:
(1) Contractul valabil încheiat areputere de lege întrep ărţile contractante, iar art. 1.276. - (1) Dacă
dreptul de a denun ţa contractul este recunoscut uneia dintre p ărţi, acesta poateji exercitat atât timp
cât executarea contractidui nu a început.
(2) In contractele cu executare succesiv ă sau continu ă, acest dreptpoateji exercitat cu respectarea
unui termen rezonabil depreaviz, chiar şi dup ă începerea execut ării contractului, îns ă denunţarea nu
produce efecte în privin ţapresta ţiilor executate sau care se ajl ă în curs de executare.
Având în vedere aceste aspecte, consider ăm că este necesară promovarea unui proiect de hot ărârc
privind denunţarea unilateral ă a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a
cimitirului municipal prin atribuire direct ă Societăţii ,, CIMITIRUL ETERNITATEA S.R.L. Tecuci,
aprobat prin HCL nr.57/23.08.2016, începând cu data de 01.07.2017.

SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS ADMINISTRATIV CALITATE ŞI ARHIVĂ
COMPARTIMENT JURIDIC
Consilie - uridic
jr. Nicoleta Gaa Butnaru

