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31.01.2014

nr.
or.Orhei
r. Opxefi

C u privire la aprobarea studiului de
fezabilitate şi anunţarea concursului
pentru selectarea partenerului privat

în conform itate cu Codul Funciar, art. 46, L egea privind adm inistraţia publică locală nr.
436-XVI din 28.12.2006, art. 14 Legea cu privire la parteneriatul public privat nr. 179 din
10.07.2008, Legea privind principiile urbanism ului şi amenajării teritoriului nr. 835 din 18.04.1997,
Decizia Consiliului orăşenesc Orhei nr. 13.2 din 27.12.2013 „ C u privire la iniţierea procedurii
parteneriatului public privat” , întru im plim entarea Proiectului privind concesionarea serviciului
public de exploatare, întreţinere şi administrare a cimitirului public din or. Orhei de pe str. V.
Cupcea (Cimitirul Lupoaica).
C O N S IL IU L O R Ă Ş E N E S C O R H E I D E C I D E :
1. Se aprbă studiul de fezabilitate (anexa nr. 1), caietul de sarcini (anexa nr. 2) pentru
concesionarea serviciului public de exploatare, întreţinere şi adm inistrare a cimitirului public din or.
Orhei de pe str. V .C u p c ea (Cimitirul Lupoaica).
2. Se anunţă concursul de selectare a parteneriatului privat pentru concesionarea serviciului
public de exploatare, întreţinere şi administrare a cimitirului public din or. Orhei de pe str.
V .C upcea (Cimitirul Lupoaica).
3. Se instituie C om isia de selectare a parteneriatului privat în c om ponenţa conform anexei nr. 3
la prezenta decizie.
4. Se obligă C om isia nom inalizată să prezinte spre aprobare Consiliului orăşenesc Orhei
procesul verbal despre desem narea partenerului privat şi proiectul contractului de parteneriat
public-privat.
5. Controlul asupra executării prezentei decizii revine prim arului oraşului Orhei
dl Colun Vitalie.
___________________________ ___

Preşedintele şedinţei
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Secretarul Consiliulu
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STUDIUL DE FEZABILITATE
P R I V I N D C O N C E S I O N A R E A S E R V I C I U L U I P U B L I C DE E X P L O A T A R E , Î N T R E Ţ I N E R E ŞI
A D M I N I S T R A R E A C I M I T I R U L U I P U B L I C DI N O R . O R H E I
DE PE S T R . V. C U P C E A ( C I M I T I R U L L U P O A I C A )
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Tip localitate:
oraş
A nul şi d a ta a te stă rii:
15.04.1607
S u p ra fa ţa to tală:
20,195 km2 (20195 ha)
N u m ă ru l de locuitori:
30.3 mii locuitori stabili (din care 25547 locuitori prezenţi)
D ensitatea p o p ulaţiei:
1650 locuitori / km2
Poziţia geografică:
Oraşul Orhei - centrul raionului cu acelaşi nume situat pe malul peizagistic de stingă
rîului Răut, la 46 km de mun. Chişinău (capitala Republicii Moldova). Oraşul Orhei
este situat la intersecţiile automagistralelor cu o circulaţie activă Chişinău - Soraca Cernăuţi. Coordonatele oraşului Orhei pe Globul Pămîntesc sunt 47o 22' 59" latitudinea
de Nord şi 28o 49' 27" longitudinea de Est.
Orhei

Scurt istoric:
Orhei - unul din cele mai vechi oraşe ale Moldovei. Num irea localităţii provine de la
cuvîntul maghiar "Var" (vartely — oraş cetate).
Acest nume a pătruns în hotarele Moldovei odată cu volohii, sosiţi din partea de Est a
Carpaţilor. Pînă la a doua domnie a lui Alexandru Lăpuşneanu (1564-1568) Orheiul era
amplasat pe teritoriul între localităţile contemporane Trebugeni şi Butuceni. în perioada
de domnie a lui Vasile Lupu (1634-1653) în localitatea Orhei a fost construită biserică.
Oraşul Orhei prezenta un centru impunător de comerţie legat de vinderea şi procurarea
animalelor domestice (pe ştampila ce fixa documentele orheiene în secolul XVII era
imaginat un căluţ) şi a cerealelor. însă la sfîrşitul secolului XVII oraşul suferea decădere
şi numai după anul 1812 oraşul se renaşte. în anul 1835 Orheiul devine centru de uiezd.
Creşte numărul de populaţie în anul 1819-2,1 mii locuitori, în 1861 - 5,6 mii oameni,
în anul 1897 — 12,3 mii locuitori, în anul 1915 — 19,0 mii oameni. După sfîrşitul al II-lea
război mondial oraşul Orhei a fost reconstruit din temelii.

Clima:
în regiunea or.Orhei, clima se manifestă ca continentală moderată cu predominarea
maselor de aer din partea de Vest şi Est, cu un număr considerabil de zile senine şi de
radierea solară, cu o iarnă scurtă şi caldă, cu o vară durabilă şi călduroasă precum şi cu o
cantitate mică de depuneri atmosferice. Datele climaterice de bază:
- temperatura medie anulată a cerului se reprezintă ca pozitivă şi constituie - 9,0 - 9,5o.
- cea mai caldă lună în an este luna iulie, cu temperatura medie lunară - 2 1,5o;
- cea mai rece lună a anului este ianuarie - 3,7o C;
- maximul absolut al temperaturii aerului în iulie — august constituie +4Io C;
- minimul absolut al temperaturii aerului în luna ianuarie -33o C ;
- 2/3 din depunerile atmosferice revin lunilor aprilie - octombrie;
- aşternutul stabil de zăpadă se revine la luna decembrie;
- depunerile atmosferice în perioada de vară manifestă un caracter de ploi torenţiale,
însoţite de furtuni deseori cu grindină;
- numărul de zile cu depuneri atmosferice constituie circa 100 - 120;
- suma medie anuală a depunerilor atmosferice constituie 475mm/m2;
- repararea intensă a vuiturilor este de 20 - 35% din direcţia Nord-Vest;
- vînturile din direcţia Sud - Est se repetă în mediu la 1 0 - 2 0 %;
- din direcţia Est şi N o rd -E st-A10 %, Vest-2-10 % şi Sud-V est 3-7 %.

D irecţii p rin c ip a le ale activ ităţii A PL:
- dezvoltarea colaborării cu oraşele-înfrăţite şi oraşele-partenere,
- colaborărele cu organizaţiile naţional-culturale, reprezentanţii businessului şi
organizaţiile obşteşti,
- asigurarea şi conectarea bunurilor imobile la reţelele inginereşti,

-

reabilitarea drumurilor,
promovarea şi dezvoltarea politicii în domeniul salubrizării şi igienizării localităţii,
creărea condiţiilor favorabile pentru dezvoltarea serviciilor publice,
îmbunătăţirea stării igienice a oraşului,
protecţiea mediului şi sănătăţii populaţiei.

A naliza necesităţilor:
în conformitate cu Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din
12.06.2006, art. 14, Lega cu privire la parteneriatul public-privat nr. 179 din 10.07.2008,
Lege cu privire la concesiuni Nr. 534 din 13.04.1995, Hotărîrea Guvernului despre
aprobarea Regulamentului cu privire la cimitire Nr. 1072 din 22.10.1998, Regulamentul
funcţionării cimitirelor în oraşul Orhei,

Consiliul local are următoarele atribuţii:
- serviciile publice de gospodărie comunală;
- determină suportul financiar în cazul cheltuielilor bugetare;
- înfiinţează întreprinderi municipale şi societăţi comerciale;
- participă la capitalul statutar al societăţilor comerciale,
- coordonează proiectarea şi execuţiea lucrărilor de investiţii,
- realizează programele de dezvoltare economico-socială a oraşului, de urbanism,
amenajare a teritoriului şi de mediu;

SITUAŢIA A C TUALĂ .

o Cimitirul public din Orhei în prezent este în stare proastă, şi reprezintă în situaţia
actuală un pericol pentru populaţie, în ce priveşte sănătatea publică, respectarea
normelor şi regulilor sanitare;

o Cimitirul public nu dispune de clădirile administrative necesare, nu are utilajul şi
instrumente necesare prestării serviciilor funerare de calitate;

o Nu există un gard care să reglementeze accesul şi închiderea locului;
o Cimitirul public nu are bănci şi urne pentru gunoi, precum şi alei şi drumuri in
sectoarele noi;

o Este imposibilă prestarea serviciilor funerare de calitate;

o Drept concluzie acest cimitir este în stare catastrofală, starea dezastroasă a
obiectelor de infrastructura existente, ele nu corespund cerinţelor şi normativelor în
vigoare.

SO LU ŢIO N A R EA PR O B L E M E I
Este evidentă necesitatea reconstrucţiei şi renovării cimitirului, construcţiei
clădirilor administrative şi auxiliare, drumurilor şi aleelor, procurării şi modernizării
echipamentului şi instumentelor.
Reconstrucţia include
cimitirului:

construcţia

obiectelor de

infrastructură operaţionale a

1. gard cu lungime de 440 m;
2. poartă cu lungime de 8 m. constînd din porţi cu o lungime de 6 m. şi
portiţă cu o lungime de 2 m. executate din metal;
3. toaletă publică de dimensiuni 4x4 m. executat din coteleţ cu acoperiş
din ardezie cu finisaj intern din placă de teracotă şi asigurarea cu apa
tehnica pentru igiena minelor;
4. bănci executate din lemn în număr de 50 buc.;
5. urne pentru gunoi în număr de 50 buc.;
6. ronduri în număr de 50 buc.;
7. panou informativ pentru afişarea anunţurilor şi a ordinelor
administraţiei Cimitirului şi conducerii oraşului, regulilor de vizitare a
Cimitirului, informaţiei cu privire la drepturile şi obligaţiile cetăţenilor;
8. standul cu planul-schemă a cimitirului(3x2 m) cu carcasă din metal şi
prelată cu text
9. cisterna pentru apa tehnica
10.razatoare 15 buc.
11. plantarea spaţiilor verzi

12. drumuri principale ale cimitirului cu .lungime de 1 000 m. şi lăţime
de 6 m. executate din pietriş;
13. alei cu o lungime de 1 500 m. şi o lăţime de 3 m. executate din pietriş;
14. Catafalcul
15. racordarea la reţeaua electrică;
16. clădirea administrativă de dimensiuni 12x12 m. executate din coteleţ
cu acoperiş din ardezie constînd din biroul directorului, contabilitate,
camera pazei şi sala de expoziţii (unde vor fi expuse modele de secrie,
cruci, monumente, coroane etc.);
17. mobila de oficiu;
18. calculatoare şi tehnica de birou;
19. tractor
20. instrumente pentru exploatarea, întreţinerea şi administrarea
cimitirului public (cositoare pentru gazon, ferăstrăul cu lanţ, generator
electric, aparate de suflat frunze, hîrleţe, greble, etc.);

Procurarea obiectelor pentru prestarea serviciilor funerare:
1. echipamentul pentru executarea monumentelor, diverse forme din
diferite materiale de categorii diferite, de la cele econome pînă la cele de
clasa VIP;
2. echipamentul pentru executarea secrielor, diverse forme din diferite
materiale de categorii diferite, de la cele econome pînă la cele de clasa
VIP;
Valoarea totală planificată a investiţiilor necesare va constitui aproximativ
2 300 000 lei.

C antitatea serviciilor funerare prestate şi m ărim ea cheltuielilor
de întreţinere a cim itirului public din or.O rhei
Populaţia or.Orhei - aproximativ 30000 locuitori.
Numărul persoanelor înmormântate:
Anul 2009- 154 de persoane (5 NECUN OSCUTE),
Anul 2010- 165 de persoane (3 N ECUN OSCUTE),
Anul 2011- 172 de persoane (3 N ECU N OSCUTE),
Anul 2012- 160 de persoane (3 NECUNOSCUTE).
Anul 2013 - 176 de persoane (4 NECUNOSCUTE).
în cadrul uni cvartal al cimitirului public pot fi înmormântate 126 de persoane. Locurile
în cadrul unui cvartal sunt repartizate în felul următor: 50% de locuri sunt folosite
pentru înmormântare şi 50% sunt folosite pentru rezervarea.
Astfel, circa 62 de locuri într-un cvartal vor di folosite pentru înmormântare şi 62 de
locuri vor fi folosite pentru rezervare.
Reieşind din cele expuse mai sus, pe parcursul unui an se folosesc de la 2 până la 3
cvartale, în mediu 2,6 cvartale anual.
Cheltuielile de întreţinere a cimitirului public din or. Orhei:
1. Salariul personalului, total 21 500 lei lunar, inclusiv:
4 LU CRA TO RI - cu salariul câte 1550 lei lunar,
2 ZIDARII - cu salariul câte 2500 lei lunar,
2 PAZNICI - cu salariul câte 1000 lei lunar,
1 CON TA BIL - cu salariul câte 2850 lei lunar,
1 Ş O F E R - c u salariul câte 2450 lei lunar,
1 DIRECTOR - cu salariul câte 3000 lei lunar.
2. Servicii comunale total 750 lei, inclusiv servicii autosalubritate circa 1200 lei lunar.
3. Alte cheltuieli generale şi administrative - 900 lei.
TOTAL: 24 350 lei.

Scopul propus:
- Asigurarea cetăţenilor cu servicii funerare de calitatea înaltă, menţinerea ordinii şi
asigurarea respectării normelor şi condiţiilor sanitare în cimitir.
Obiectul propus:
- Reconstrucţia cimitirului public din or. Orhei, str. V. Cupcea;

Obiecivele propuse:
- Construcţia clădirilor administrative, clădirilor de producţie şi auxiliare,
- Construcţia obiectelor de infrastructura,
- Amenajarea teritoriului,
- Procurarea utilajului, mobilierului conform proiectului de execuţie.

Data
lansării
proiectului:
ianuarie-martie
Durata proiectului: 49 ani.
Perioada de realizare a investiţiei: 15 ani

2014.

Descrierea tehnică a proiectului.

Acţiuni în tre p r in s e de A P L a or. O rh ei:
- a iniţiat procedura parteneriatului public-privat;
- prezentarea studiului de fezabilitate;
- elaborarea caietului de sarcini.
Aspectele de d e z v o lta re a econom ică şi socială:
păstrarea şi îmbunătăţirea condiţiilor mediului ambiant,
desvoltarea aspectului economic şi oferirea cu locuri de muncă,
Aspectele de d e z v o lta re a socială:
- Desfăşurarea activităţilor ce ţine de protecţia mediului ambiant
- Amplicarea obiectivelor de protecţia sănătăţii şi sanitarie
- Oferirea serviciilor funerare
Procedura de parteneriat
Se preconizează ca acest proiect să fie realizat în parteneriat public-privat
Formule de parteneriat:
- formula juridică a acestei colaborări între sectorul public şi cel privat este
contractul de concesiune a serviciului public de exploatare, întreţinere şi
administrare a cimitirului public;
- soluţia de realizare a parteneriatului public-privat selectat prin concurs în
condiţiile Legii cu privire la concesiuni Nr. 534 din 13.04.1995;
- partenerul privat în cadrul acestui proiect îşi asumă reconstrucţia, întreţinerea şi
administrarea cimitirului public din or. Orhei, precum şi prestarea serviciilor funerare de
calitate.
A v a n tajele realizării proiectului p rin m o d alita te a de concesiune sunt:
- partenerul privat se obligă să proiecteze, să construiască şi să opereze bunul public
pentru o perioadă definită, după care se preda înapoi în proprietate publică;
- riscurile de proiectare, de construcţie şi de operare revin-partenerul privat;

- transferul de riscuri este stimulent pentru adoptarea abordări de lungă durată
privind costurile proiectului;
- partenerul public va lua parte în cadrul acestui parteneriat prin transmiterea
cimitirului public în gestiune pe perioada de pînă la 49 ani şi supravegherea tehnică a
executării lucrărilor conform legislaţiei RM;
- partenerul privat va lua parte în cadrul acestui parteneriat prin investirea surselor
financiare proprii în volum de 100% în reconstrucţia cimitirului public cu toată
infrastructura şi reţele inginereşti comunale pe o perioadă de pînă la 49 ani;
la finalizarea contractului de parteneriat public privat, partenerul privat va
transmite cu titlu gratuit partenerului public cimitirul, cu obiectivele construite.

D ecizia finală:
Proiectul dat se aliniază perfect obiectivelor strategice ale comunităţii şi ale APL
ca reprezentant al comunităţii. Implementarea proiectului dat duce la realizarea
obiectivelor strategice stabilite de comunitate şi nemijlocit la îmbunătăţirea condiţiilor
de trai ale locuitorilor oraşului. Realizarea proiectului dat necesită o investiţie de circa
2,3 mln. lei. Reeşind din situaţia economică a ţării în întregime şi a or. Orhei, apare
necesitatea de colaborare şi atragere pentru implimentarea proiectului menţionat a
investiţiilor private. Aşa investiţie în or. Orhei s-ar răsfrînge benefic asupra tuturor
sectoarelor economice ale oraşului, impactului pozitiv asupra situaţiei sanitare şi
ecologice în cimitir, aducerea lui în conformitate cu normative europene.

Bibliografie
Lege privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006
Lege privind descentralizarea administrativă nr. 435-XVI din 28.12.2006
Lege cu privire la parteneriatul public-privat nr. 179-XVI din 10.07.2008
Lege cu privire la concesiuni Nr. 534 din 13.04.1995
Hotărîrea Guvernului despre aprobarea Regulamentului cu privire la cimitire Nr. 1072
din 22.10.1998
Regulamentul funcţionării cimitirelor în oraşul Orhei

PLANUL CIM ITIRULUI

CAIET DE SARCINI
PENTRU CONCESIONAREA SERVICIULUI PUBLIC DE E X P L O A T A R ^ g f l
ÎNTREŢINERE ŞI ADM INISTRARE A CIMITIRULUI PUBLIC DIN OR. ORHEI DE PE
STR. V. CUPCEA (CIMITIRUL LUPOAICA)
CAPITOLUL I.
Dispoziţii generale - motivarea concesionării
Art. 1 (1) Prezentul caiet de sarcini a fost întocmit pe baza legislaţiei în vigoare şi precizează
condiţiile m inim e în care trebuie să se desfăşoare concursul pentru delegarea gestiunii serviciului de
exploatare, întreţinere şi administrare a cimitirului public din or. Orhei, str. V. Cupcea prin
concesiune.
(2) Prezentul Caiet de Sarcini este elaborat în conform itate cu prevederile următoarelor acte
normative:Lege cu privire la concesiuni Nr. 534 din 13.04.1995. Hotărîrea Guvernului despre
aprobarea Regulam entului cu privire la cimitire Nr. 1072 din 22.10.1998. Regulamentul funcţionării
cimitirelor în oraşul Orhei şi alte acte legislativ e ale Republicii M oldova.
(3) Noţiunile specifice, necesare pentru înţelegerea prezentului Caiet de sarcini se definesc, în
administrare cimitire - totalitatea operaţiunilor şi activităţilor necesare pentru buna funcţionare a
cimitirelor;
utilizator - persoana fizică sau juridică beneficiară a serviciilor de funerare prestate de operator.
Art. 2 Prezentul Caiet de sarcini va fi anexă la Contractul de exploatare. întreţinere şi administrare a
cimitirului public.
CAPITOLUL II - Obiectul concesiunii
Secţiunea I - Datele de identificare a serviciului public de exploatare, întreţinere şi
administrare a cimitirului public.
Art. 3 - (1) Obiectul concesiunii este serviciul public de exploatare, întreţinere şi administrare a
cimitirului public şi presupune următoarele activităţi:
a) servicii de exploatare. întreţinere şi administrare a patrimoniului public existent în cimitirul
public din or. Orhei;
b) servicii, activităţi şi bunuri necesare realizării serviciilor funerare, precum şi alte servicii şi
activităţi de amenajare şi întreţinere a locurilor de înhumare astfel încât ceremonialul înhumării, în
cazul decesului unei persoane, să fie făcut cu m axim ă operativitate şi în condiţii corespunzătoare;
c) servicii de asigurare şi m enţinere a curăţeniei în perim etrul cimitirului ;
d) activităţi de întreţinere şi refacere a instalaţiilor de energie electrică, reparaţii alei şi garduri
împrejmuitoare, întreţineri curente construcţii aferente;
e) lucrări de am enajare , întreţinere, protejare şi conservare a spaţiilor verzi, gazonului, arborilor,
arbuştilor, precum şi a oricăror alte amenajări dendro-horticole;
f) serviciul de pază şi ordine a cimitirului;
g) proiectarea, construcţia şi am enajarea clădirii administrative, construcţiilor şi încăperilor
suplimentare;
h) construcţia şi am enajarea drumurilor şi aleelor;
i) asigurarea cu instrumente pentru exploatarea. întreţinerea şi adm inistrarea cimitirului public,
precum şi pentru prestarea serviciilor de funerare.
(2) Autoritatea concedentă a serviciului public de exploatare. întreţinere şi administrare a cimitirului
public este Prim ăria or. Orhei.

Secţiunea II - Date de identificare a bunurilor mobile şi imobile care se află în incinta
cimitirului şi care se dau în exploatarea, întreţinerea şi administrarea operatorului de serviciu
concesionar.
Art. 4 (1) C oncesionarea serviciilor prevăzute la art. 3 pct. 1 se face pentru cimitirul public or. Orhei
situat pe str. V. Cupcea, cod cadastral 6401207059.
(2) Terenul pe care este amplasat cimitirul aparţine dom eniului public al or. Orhei, constituie
proprietatea concedentului, va fi administrat şi exploatat de concesionar în conformitate cu
prevederile contractului de exploatare, întreţinere şi administrare a cimitirului public, acesta urm ând
a fi restituit de concesionar la expirarea/încetarea contractului.
(3) Construcţiile de orice tip, precum şi orice alte bunuri mobile şi imobile care constituie
patrimoniul cimitirului public şi care se dau în administrarea directă a prestatorului de serviciu
concesionar, vor fi inventariate odată cu sem narea contractului şi predarea către concesionar a
activităţii de concesionare.
Art. 5 Asupra bunurilor rezultate din investiţii sau modernizări efectuate de concesionar pe
cheltuiala

sa,

la

expirarea

term enului

concesiunii,

concesionar

transmite

cu

titlu

gratuit

concedentului a cimitirului, cu obiectivele construite.
Art. 6 Bunurile proprii ale concesionarului rămân în proprietatea acestuia.

Capitolul III - Activităţi ale serviciului public de exploatare, întreţinere şi administrare a
cimitirului public, Condiţii generale, tehnice şi de calitate
Secţiunea I - Servicii de exploatare, întreţinere şi administrare a patrimoniului public existent
în cimitirul
Art. 7 Concesionarul are obligaţia să asigure păstrarea integrităţii, protejarea, administrarea şi
gestionarea în condiţii optime a patrimoniului public încredinţat, asigurarea funcţionării şi
întreţinerii dotărilor existente.
Art. 8 Concesionarul va asigura conducerea întregii activităţi administrative specifice cimitirelor
um ane şi anume:
(a) V a păstra şi va conduce evidenţa tuturor locurilor de veci şi a înhum ărilor în registre speciale cu
următoarele specificaţii:
- data înmormântării;
- datele personale ale decedatului;
- numărul actului de deces:
- locul înhumăriiţparcela, rândul).
(b) V a păstra o evidenţă cu privire la sesizările şi reclamaţiile cetăţenilor privind acte de profanare,
furturi, degradări sau alte fapte care constituie contravenţii sau infracţiuni, săvârşite în incinta
cimitirului;
(c) V a atribui locuri de înhum are la solicitările cetăţenilor şi va întocmi actele de concesionare
(atribuire) a acestora;
(d) V a întocmi un registru cu evidenţa proceselor verbale de constatare a stării fizice a locurilor de
înhumare;
(e) V a încasa taxele de concesionare asupra locurilor de înhum are şi alte taxe sau tarife ce urm ează a
fi percepute pentru serviciile prestate.
Art. 9 Terenul fiecărui cimitir este sistematizat şi împărţit în parcele şi locuri de înhumare delimitate
de alei şi căi de acces.
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Art. 10 (1) Pentru fiecare înm orm întare se repartizează un lot de păm înt cu suprafaţa nu mai mult de
de 3,8 m2. Intervalele între părţile lungi şi scurte ale m orm intelor constituie nu mai puţin de 0,5 şi
0,5 m respectiv.
(2) Lungim ea m orm întului nu poate fi mai mică de 2 m. lăţimea - 1 m, adîncim ea - 1,5, ţinînd cont
de condiţiile climaterice ale solului.
(3) Pentru înm orm întarea copiilor decedaţi dimensiunile morm întului pot li respectiv micşorate.
(4)1 .ocurile pentru reînm orm întarea osemintelor vor avea dimensiuni de l x l m.
(5) De la fundul gropii de înmormîntare pînă la nivelul apelor subterane e necesar să fie nu mai
puţin de 0,5 m.
Art. 10. Tarifele pentru servicii funerare de bază se aprobă prin acordul adiţional la Contractul de
exploatare, întreţinere şi administrare a cimitirului public. Tarife pentru alte servicii se aprobă de
către Concesionar.
Art. 11. (1)1 meurile de înm orm întare din cimitire pot fi rezervate pe term en nelimitat.
(2) Contractul privind rezervarea se încheie de către Concesionar la cererea personală a cetăţenilor
ce doresc să rezerveze locuri.
(3) Unei familii i se poate rezerva nu mai mult de trei locuri de înm orm întare, cu recom andarea de a
construi un cavou. In aceste locuri (cavou) pot fi înmormîntaţi titularul rezervării, soţul (soţia),
precum şi rudele apropiate. Ele pot fi transmise num ai prin moştenire sau donaţie.
Art. 12. D obîndirea locurilor de înm orm întare prin succesiune sînt scutite de plata tarifelor pentru
rezervare.
Art. 13. Rezervarea încetează:
- la expirarea term enului contractului:
- în cazul în care locul rezervat e lăsat în părăsire (se consideră părăsite locurile rezervate unde nu
există nici un sem n funerar (cruce, gard, candelă, plantaţii, alte instalaţii) şi dacă timp de 3 ani de la
preavizul în scris, cu confirmare de primire, titularul rezervării nu se prezintă la administraţia
cimitirului;
- la prezentarea de către titularul rezervării a refuzului în scris;
- în caz de neachitare a plăţii pentru rezevare;
- în cazul în care rezervantul locului a decedat şi a fost înm orm întat la alt cimitir (la prezentarea
documentelor respective de confirmare a decesului şi înmormîntării acestuia).
Secţiunea II - Servicii, activităţi şi bunuri necesare realizării serviciilor funerare, precum şi
alte servicii şi activităţi de amenajare şi întreţinere a locurilor de înhumare
Art. 14. Înmormîntările se efectuează numai pe baza adeverinţei de deces eliberată de secţia actelor
stării civile, care a înregistrat decesul în localităţile urbane şi de către primării - în localităţile rurale.
Art. 15. In cazul în care se dispun cercetări, de către organele împuternicite, cu privire la cazurile
decesului, înm orm întarea se efectuează numai pe baza dispoziţiilor date de organele respective.
Art. 16. Înm orm întarea decedaţilor aduşi din alte localităţi se efectuează pe baza certificatului de
la centrul de m edicină preventivă teritorial (la locul decesului) şi adeverinţei de deces.
Art. 17. Pentru transportarea decedatului de la locul decedării la locul înmormîntării în altă
localitate e necesar de a obţine un certificat-permis de transportare de la centrul de
medicină preventivă teritorial (de la locul decesului) şi prezentarea concluziei de la instituţia de
tratare despre m otivul decesului.
Art. 18. înainte de transportare decedatul trebuie să fie înbălsămat pentru păstrare îndelungată. în
acest caz din m om entul decedării pînă la înm orm întare va trece nu mai mult de cinci zile.
Art. 19. în cazul transportării decedatului din motivul unor boli contagioase nu se permite
deschiderea sicriului.
Art. 20. (1) Înm orm întările se pot efectua direct sau prin depunerea prealabilă a decedaţilor la
capelă.
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(2) D epunerea decedaţilor la capelă (biserică) se face pînă la 72 ore din m om entul decesului,
numai cu autorizaţia organului sanitar competent, eliberată pe baza certificatului de îmbălsămare
şi cu plata tarifelor aprobate.
(3) N u pot fi depuşi în capelă (biserică) cei decedaţi din cauza unor boli contagioase şi a altor
boli diagnosticate de m edici patologi anatomişti.
Art. 21. M odul de înm orm întare a decedaţilor de boli contagioase convenţionale se determină de
centrul de m edicină preventivă teritorial.
Art. 22. înm orm întările se efectuează în gropi simple, gropi zidite şi cavouri.
Art. 23. înm orm întarea în locurile rezervate se efectuează în modul stabilit prin schem a generală
de sistematizare a cimitirului.
Art. 24. La dorinţa rudelor reînm orm întarea osemintelor se admite cu avizul centrului de medicină
preventivă teritorial.
Art. 25. Se recom andă efectuarea exhumării osemintelor din morm înt, în perioada rece a anului,
ziua, în prezenţa reprezentanţilor autorităţilor publice locale şi centrului de medicină preventivă
teritorial.
Art. 26. (1) Deschiderea m orm intelor şi reînm orm întările se efectuează în m od obligatoriu în
prezenţa rudelor de gradul întîi sau a unui împuternicit prin procură specială de către familia
decedatului şi sub supravegherea lucrătorului responsabil al cimitirului, iar operaţiunile se
consem nează în registrul de înmormîntări în care sem nează ambele părţi.
(2) Deschiderea m orm intelor se permite, indiferent de data înmormîntării, în cazul unei urmăriri
penale numai pe baza autorizaţiei eliberate de judecătorul de instrucţie şi cu înştiinţarea unui
reprezentant al familiei decedatului, la data fixată de aceste organe.
Art. 27. înm orm întarea decedaţilor pentru Patrie se efectuează cu consim ţăm întul rudelor în
cimitirele com em orativ-m ilitare. iar în lipsa acestora. în locurile, determinate de către organele
administraţiei publice locale a cimitirelor existente din contul bugetelor locale.
Art. 28. Lucrările se efectuează în limita lotului rezervat, de către atelierele autorizate, atelierele
concesionarului sau cu forţele proprii ale rezervatorilor. Finisarea lucrărilor se actează în prezenţa
reprezentantului oficial al concesionarului după curăţirea definitivă a lotului de deşeurile de
construcţii.
Art. 29. Se pot executa urm ătoarele construcţii funerare:
a - la suprafaţă : borduri sau împrejm uiri, capele, mausolee. m onum ente, obeliscuri, capace, alte
lucrări de artă plastică ;
b - în subteran : cripte, boite, cavouri, gropi zidite. Construcţia cavourilor şi m onum entelor cu
înălţimea pînă la 1,75 m se perm ite de către Concesionar. Construcţia m onum entelor care depăşesc
înălţimea de 1,75 m poate fi efectuată numai cu autorizaţia organelor de arhitectură ale organelor
administraţiei publice locale. Pe locurile rezervate în cimitire se perm ite construcţia cavourilor cu 13 niveluri.
Art. 30. Eliberarea docum entelor pentru construcţiile funerare se face după plata tarifelor.
Art. 31. Personalul de pază are obligaţia să nu permită participarea la executarea construcţiilor
funerare a nici unei persoane care nu are relaţii juridice de m uncă cu executantul.
Art. 32. Actele necesare pentru avizarea, respectiv autorizarea construirii de m onum ente funerare
sunt :
1 - cerere în num ele persoanei care solicită executarea lucrării şi care cuprinde :
- numele, prenum ele, adresa ;
- cimitirul, parcela, rândul, m orm ântul unde urm ează să se execute lucrarea ;
2 - document eliberat de administratorul cimitirului din care să rezulte :
- numele plătitorului ;
- parcela, rândul, m orm ântul unde se execută lucrarea ;
- dovada achitării dreptului de folosinţă al fiecărui loc de înhumare.

/

■%/

3 - pentru construire de capele, pe lângă actele m enţionate mai sus. mai sunt necesare :
- avizul s a n i t a r :
- proiectul de construcţie a capelei executat de firme autorizate.
Actele m enţionate mai sus se prezintă pentru verificare, avizare şi aprobare,
Autorizaţia se eliberează num ai după plata taxelor legale.
Art. 33. Este interzisă orice construcţie funerară în afara limitei suprafeţei locului aflat în folosinţă.
Art. 34. Săpăturile făcute pentru construirea cavourilor şi a m onum entelor funerare vor trebui, prin
grija constructorilor, să fie înconjurate cu bariere sau protejate cu obstacole vizibile pentru rezistenţa
şi pentru a se evita orice pericol. Lucrările vor fi executate în aşa fel încât să nu com prom ită cu
nimic securitatea şi integritatea publicului.
Art. 35. Constructorii nu vor putea depozita nici m ăcar tem porar pământ, m ateriale şi alte obiecte pe
mormintele vecine. Aceştia vor trebui să ia toate măsurile necesare pentru a nu m urdări sau deteriora
mormintele înconjurătoare pe timpul execuţiei lucrărilor.
Art. 36. Este interzis sub orice formă, sub pretextul facilitării execuţiei lucrărilor : deplasarea sau
îndepărtarea semnelor funerare ce există pe marginea construcţiilor, fără acordul scris al familiilor
aparţinătoare.
Art. 37. M aterialele necesare pentru construcţie nu vor fi aduse la locul de executare decât pe
m ăsura nevoilor.
Art. 38. Păm ântul rezultat din săpătură, resturile de orice natură rezultate din operaţiile de
construcţie, deşeurile de orice fel se transportă în fiecare zi de către constructorii lucrărilor în afara
cimitirului.
Art. 39. Este interzisă m ontarea de bănci, de ornam ente şi alte lucrări auxiliare pe trotuarul dintre
locurile de înhum are, iar cele existente care îm piedică circulaţia şi ocupă spaţiul dintre mormintele
vecine, vor fi desfiinţate.
Art. 40. Este interzisă tăierea de pom i şi arbori, precum şi desfiinţarea vegetaţiei, excepţie făcând
arborii care periclitează siguranţa lucrărilor funerare sau cei care îm piedică concesionarea de teren
pentru înhumare.
Art. 41. Dacă o construcţie funerară prezintă o stare de degradare avansată care ar pune în pericol
securitatea publică sau m orm intele vecine etc. prestatorul va proceda la o somaţie adresată familiei
aparţinătoare prin care i se va pune în vedere remedierea m onum entului. In situaţia în care familia
aparţinătoaref titularul locului de veci) nu doreşte, nu poate fi găsită sau nu are posibilitatea să
suporte costurile de rem ediere a construcţiei funerare locul de veci va fi atribuit altui solicitant care
va plătii lucrările de rem ediere ce vor fi executate de către administrator.
Art. 42. Obiectele declarate m onum ente de artă nu pot fi reparate, modificate sau demolate decât cu
avizele legale.
Art. 43. M onum entele de artă şi arhitectură şi operele com em orative ale eroilor şi m orm intele
personalităţilor, şi m onum entele nefunerare aflate în cimitirele aparţinând Primăriei Orhei sunt
întreţinute şi îngrijite de prestatorul concesionar.

Secţiunea III - Servicii de asigurare şi menţinere a curăţeniei în perimetrul cimitirului
Art. 44. Titularii locurilor de înhum are au obligaţia să efectueze în perm anenţă lucrări de întreţinere
a m orm intelor sau reparaţii ale lucrărilor funerare, precum şi ale cărărilor dintre m orm inte şi aleilor
secundare de acces între parcele, să planteze flori,. Titularii locurilor de înhum are au obligaţia să
depoziteze resturile vegetale rezultate din întreţinerea locurilor de înhum are, resturile materiale
rezultate în urm a lucrărilor de reparaţie, numai în locuri special amenajate.
Art. 45. Pentru m orm intele şi operele com em orative de război ale eroilor patriei şi pentru parcelele
cu destinaţie specială, întreţinerea şi îngrijirea se va face de către operatorul concesionar.
Art. 46. Prestatorul concesionar va asigura în incinta Cimitirului condiţii de igienă cerute de
reglementările în vigoare, prin instalarea unui num ăr suficient de coşuri şi pubele, prin întreţinerea şi
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înlocuirea acestora atunci când este cazul, prin efectuarea în perm anenţă a curăţeniei spaţiilor verzi,
aleilor de acces, capelelor, construcţiilor administrative şi prin efectuarea operaţiunilor de
dezinsecţie. dezinfecţie şi deratizare, ori de cîte ori este necesar.
Art. 47. în vederea asigurării colectării şi transportului deşeurilor strânse din incinta cimitirului
operatorul concesionar va încheia un contract de prestări servicii cu prestatorul serviciului.
Art. 48. Lucrările de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, se vor executa doar de către operatori
autorizaţi.
Art. 49. Vizitatorilor îi este interzisă în cimitire depozitarea oricărui fel de gunoaie, resturi vegetale,
materiale de construcţie. La efectuarea lucrărilor de construcţie se vor proteja m orm intele şi
construcţiile învecinate, spaţiile verzi şi căile de acces.

Secţiunea IV - Activităţi de racordare şi întreţinere a instalaţiilor de energie electrică,
reparaţii alei şi garduri de împrejmuire, întreţineri curente construcţii aferente.
Art. 50. Prestatorul concesionar răspunde pentru realizarea la timp şi în condiţii de perform anţă a
lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente a aleeilor şi gardurilor îm prejm uitoare, a instalaţiilor de
utilitate publică din incinţa cimitirului date în administrare directă. Prestatorul se va îngriji de
gospodărirea judicioasă a m aterilor prime, materialelor, apei tehnice, energiei electrice şi termice,
astfel încât să nu se încarce artificial costurile de operare.
Art. 51. Prestatorul concesionar verifică şi urmăreşte corectitudinea facturilor la plata utilităţilor şi
răspunde de achitarea acestora în termenele legale.
Art. 52 în cazul în care construcţiile, aleile, gardurile împrejm uitoare, instalaţiile de utiliatte publică
necesită reparaţii capitale, operatorul va sesiza imediat concedentul.
Art. 53 . Intervenţiile de întreţinere sau reparaţii curente pe care prestatorul este obligat să le
realizeze asupra construcţiilor date în administrarea, aleilor şi gardurilor împrejm uitoare, instalaţiilor
de utilitate publică din incinta cimitirului se vor face num ai de către personal calificat.
Secţiunea V - Lucrări de amenajare , întreţinere, protejare şi conservare a spaţiilor verzi,
gazonului, arborilor, arbuştilor;
Art. 54. Prestatorul concesionar are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru protejarea şi
conservarea spaţiilor verzi, gazonului, arborilor, arbuştilor, florilor.
Secţiunea VI - Serviciul de pază şi ordine a cimitirului
Art. 55. (1) Prestatorul concesionar va asigura paza cimitirului angajând în acest scop personal
necesar.
(2) Accesul în cimitir pentru vizitatori sc face conform orarului de funcţionare aprobat. ..Porţile de
acces" pot fi folosite şi în situaţii deosebite (accesul autovehiculelor cu specific pom pe funebre,
accesul autovehiculelor şi utilajelor necesare salubrizării cimitirului). Circulaţia în cimitir se face
numai pe alei, fiind interzisă călcarea m onum entelor etc.
(3) Personalul de pază are obligaţia să invite publicul să părăsească cimitirul la expirarea
programului, după acea nici o persoană nu mai are voie să răm ână şi să intre în cimitir, cu excepţia
personalului de pază şi a angajaţilor operatorului.
Art. 56. Este interzis accesul în cimitire a următoarelor persoane :
a - aflate în stare de ebrietate ;
b - persoane care practică comerţul ;
c - îmbrăcate sumar sau cu îm brăcăm inte indecentă.
Art. 57. Accesul în cimitir a autovehiculelor de orice fel destinate transportului de persoane şi
materiale, se va face contra cost. Fac excepţie de la aceasta persoanele cu handicap locomotor sau cu
mobilitate redusă şi care deţin un certificat din care să rezulte această situaţie, precum şi vehiculele
care transportă corpul neînsufleţit la locul de veci.
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Art. 58. Accesul şi evacuarea în şi din cimitir a materialelor cu mijloace de transport cu o capacitate
mai mare de 1,5 tone este interzisă, cu excepţia firmelor autorizate să evacueze gunoiul din cimitire
şi a vehiculelor administratorului.
Art. 59. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către personalul poliţiei, cu
care operatorul are obligaţia de a colabora.
Secţiunea VII - Proiectarea, construcţia şi amenajarea clădirii administrative, construcţiilor şi
încăperilor suplimentare
Art. 60 Prestatorul concesionar are obligaţia ca în termen de 15 ani de la atribuirea contractului de
exploatare. întreţinere şi administrare a cimitirului public să efectueze construcţia clădirii
administrative de dim ensiuni 12x12 m., veceului public 4x4m. gardului 440m . instalarea porţii 8m si
alt.
CAPITOLUL IV - Condiţii generale tehnice şi de calitate pentru exploatarea serviciului public
de administrare a cimitirului
A Condiţii tehnice
Art. 61. (1) Prestatorul concesionar trebuie sa asigure prestarea serviciului in regim de continuitate
pentru toţi utilizatorii , cu respectarea condiţiilor tehnice specifice fiecărui tip de activitate.
(2) Toate m aşinile şi utilajele prezentate în oferta ca tăcând parte din pregătirea tehnică a
ofertantului, şi pentru care ofertantul primeşte puncte la evaluarea ofertelor, trebuie să fie folosite
pentru administrarea cimitirului.
(3) Concesionarul trebuie să prezinte o listă cu bunurile proprii care vor deservi activităţile de
administrarea a cimitirului.
B. Obiective de exploatare
Art. 62. - Obiectivele pe care trebuie să le atingă serviciul public de administrare a cimitirului care
face obiectul concesiunii sunt următoarele:
a) asigurarea unor servicii funerare de calitate;
b) îmbunătăţirea condiţiilor de igienă, de sănătate şi de m ediu ale cetăţenilor oraşului;
c) prom ovarea calităţii şi eficientei activităţilor de organizare şi funcţionare a cimitirului;
d) crearea unor noi locuri de înhumarea;
e) protecţia m ediului înconjurător,
C. Obiective de ordin economic
Art. 63. (1) Serviciul public de administrare a cimitirului va urmări să se realizeze un raport
calitate/cost cât m ai bun pentru perioada de derulare a contractului de concesiune şi un echilibru
între riscurile şi beneficiile asum ate prin contract.
(2) Structura şi nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestaţiei şi vor fi în
conformitate cu prevederile legale.
D. Obiective de mediu
Art. 64. Pe perioada derulării contractului de concesiune se vor respecta condiţiile impuse de
avizele de mediu.
CAPITOLUL V. Sarcinile autorităţilor administraţiei publice locale şi ale operatorilor în
domeniul investiţiilor
Art. 65. (1) Finanţarea lucrărilor prestatorului se asigură, după caz. din urm ătoarele surse:
a) Fonduri proprii ale operatorului;
b) Credite bancare obţinute de operator;
c) Contribuţia de capital privat a operatorului;
d) Econom ii rezultate din dotarea cu echipamente performante;
e) Alte surse.
7

(2) Investiţiile efectuate de prestator pentru reabilitarea, m odernizarea şi dezvoltarea serviciilor
publice de administrare a cimitirului se vor amortiza pe perioada de derulare a contractului de
concesiune.
(3) Investiţiile care se realizează din fonduri proprii ale investitorilor răm ân în proprietatea acestora
pe perioada derulării contractului de concesiune.
CAPITOLUL VI. Clauze financiare
Art. 66. - (1) Investiţiile m enţionate se supun obligaţiilor şi clauzelor impuse de finanţatori pentru
fiecare m odalitate de finanţare.
(2) Prestatorul serviciului va încasa de la utilizatori contravaloarea serviciilor prestate.
CAPITOLUL VII - Regimul bunurilor utilizate de operator în derularea concesiunii
Art. 67. (1) Bunurile privitoare la serviciul de administrare a cimitirului din patrimoniul public sunt
bunuri de retur şi se preiau pe bază de proces-verbal de predare-preluare.
(2) Prestatorul este obligat să efectueze întreţinerea, reparaţiile curente şi accidentale, precum şi cele
capitale ce se impun la bunurile din patrimoniul public.
(3) La cererea Concedentului Prestatorul va transmite anual situaţia patrimoniului public la 31
decembrie şi m odificările privind acest patrimoniu pentru a fi înscrise în contabilitatea
concedentului.
(4) La încetarea contractului de concesiune, bunurile de retur si clădirea administrativa de
dimensiuni 12x12 m., veceul public 4x4m, gardul 440m si poarta 8m se restituie concedentului, în
mod gratuit şi libere de orice sarcină.
CAPITOLUL VIII - Raportări periodice
Art. 68 Reparaţiile şi m odernizările construcţiilor de orice tip şi instalaţiilor de utilitatea publică
aflate în întreţinerea şi exploatarea prestatorului precum şi realizarea de investiţii noi vor fi efectuate
după aprobarea lor de către concedent.
Art. 69 Prestatorul concesionar va prezenta anual la cererea concedentului un raport cu capitolele:
comercial, exploatare, social, tehnic şi financiar.
Raportul va cuprinde m inim um următoarele elemente:
a) gradul de eficienţă econom ică a cimitirului;
b) situaţia personalului, num ăr structură, accidente de muncă, stare de sănătate;
c) starea tehnică a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate de către concesionar în
desfăşurarea activităţii;
d) starea tehnică a construcţilor de orice tip, a instalaţiilor de utilitate publică şi a oricăror alte
elemente din dotare care folosesc prestatorului în desfăşurarea activităţii:
e) starea de ocupare şi starea fizică a parcelelor din structura cimitirelor.
CAPITOLUL IX. - Obligaţiile privind protecţia mediului
Art. 70. - (1) Concesionarul trebuie să respecte obligaţiile privind protecţia mediului, care decurg
direct din prestarea serviciului public de administrarea a cimitirelor, precum şi cele derivate din
activităţile conexe serviciului.
(2) Acolo unde nu se pot îndeplini prevederile acordurilor autorităţilor dc mediu, se va conveni cu
acestea un program de conformare.
CAPITOLUL X. - Durata concesiunii
Art. 71. (1) D urata pentru care se concesionează serviciul public de administrarea a cimitirului,
situat pe str. V .C upcea or. Orhei este de 49 ani.

CAPITOLUL XI - Elemente de preţ - Redevenţa - Taxe şi Tarife
Art. 72. Plata pentru concesiune constă din redevenţa egală cu valoarea investiţiilor care urm ează să
fie efectuate de către Concesionarul conform Planului investiţional. V aloarea totală planificată a
investiţiilor va constitui aproxim ativ 2 300 000 lei.
A r t 73. (1) Taxele pentru atribuirea /concesionarea locurilor de înhum are se vor stabili de către
prestatorul concesionar în m od distinct după cum urmează:
- primul loc de înhum are individual - gratuit;
- pentru locuri de înhum are urm ătoare - conform deciziei Consiliului;
- pentru cavouri familiale se calculează în funcţie de suprafaţă raportat la numărul de locuri
individuale în echivalent.
(2) Taxele şi tarifele practicate de către operatorul concesionar vor fi stabilite de către acesta, cu
avizul autorităţii publice locale. Prestatorul este obligat să păstreze tarifele valabile cel puţin 12 luni
de la data încheierii contractului de concesiune.
(3) Cuantumul taxelor şi tarifelor percepute de prestator pentru prestaţiile sale vor putea fi ajustate în
funcţie de m odificările intervenite la nivelul costurilor de administrare sau în funcţie de rata de
inflaţie.
CAPITOLUL XII. - Cuantumul garanţiilor datorate de prestator
Art. 74. - (1). Pentru participarea la licitaţie se fixează o garanţie în cuantum de 5 000 lei. Ofertantul
va depune odată cu oferta, dar neinclusă în plicul sigilat, dovada plăţii garanţiei de participare la
licitaţie care poate fi scrisoare de garanţie bancară, care trebuie să fie valabilă pe toată durata de
valabilitate a ofertei, ordin de plată sau plată în numerar.
(2) Garanţia de participare la licitaţie se pierde dacă ofertantul:
- revocă oferta după deschiderea acesteia şi înainte de adjudecare;
- revocă oferta după adjudecare;
- fiind câştigătorul licitaţiei, nu sem nează contractul în term enul de valabilitate al ofertei.
(3) Garanţia pentru oferta depusă se restituie ofertanţilor necâştigători în term en de m axim 7 zile de
la primirea scrisorii prin care sunt anunţaţi că ofertele lor nu au fost acceptate.
CAPITOLUL XIII. Clauze referitoare la încetarea delegării de gestiune
Art. 75. - încetarea delegării de gestiune prin concesiune se face în următoarele situaţii:
a) la expirarea duratei stabilite prin contractul de concesiune, dacă pârtile nu convin, în scris,
prelungirea acestuia, în condiţiile legii;
b) în cazul în care interesul naţional o impune cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina
concedentului, stabilita prin expertiza sau pe cale judecătoreasca;
c) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar ca urm are a constatării unor
abateri grave ale concesionarului, prin reziliere unilaterală din partea concedentului;
d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent. prin reziliere, cu plata unei
despăgubiri egale cu sum a investiţiilor efectuate şi să-i com penseze prejudiciile cauzate în volum
deplin.

CAPITOLUL XIV . Răspunderea părţilor
Art. 76 (1) în cazul nerespectării de către prestator a prevederilor contractului de delegare de
gestiune prin concesiune, acesta datoreză concedentului despăgubiri corespunzătoare prevederilor
contractului de concesiune sau c ore s p i a iz ă t o r leg isl aţ ie i specifice în dom eniu; despăgubirile sunt
cumulative şi nu exclusive.
(2) Prestatorul concesionar va fi răspunzătoi;,^dştfu'tdaţe,daunele provocate de către angajaţii săi în
limita prejudiciului p r o d u ş i
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