
 

 

 

 

 
HOTĂRÂREA NR.32 

din data de 18.04.2019 

 
privind  aprobarea REVIZUIRII  INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI  

OBIECTIVULUI DE INVESTIȚIE “CONSTRUIRE CAPELĂ MORTUARĂ ÎN 
CIMITIRUL ORTODOX ŞIMANDUL DE JOS, COMUNA ŞIMAND, JUDEŢUL ARAD,  
PE TERENUL APARŢINÂND PAROHIEI ORTODOXE ŞIMAND IDENTIFICAT PRIN 

C.F. / NR. TOPOGRAFIC 303654, APROBAŢI PRIN HCL NR. 85 / 28.11.2018 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŞIMAND, întrunit în şedinţă ordinară la data de 
18.04.2019 
 Având în vedere: 
- expunerea de motive întocmită de către dl. consilier local Bogdan Petru; 
- prevederile HG nr. 741/2016, pentru aprobarea Normelor tehnice şi sanitare privind 
serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea şi reînhumarea 
cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum şi criteriile profesionale pe care 
trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare şi nivelul fondului de garantare; 
- prevederile HCL nr. 14 / 21.02.2018 a Consiliului Local al comunei Şimand  privind 
aprobarea bugetului local al comunei Şimand pe anul 2018; 
- prevederile HCL nr.45 din data de 18.06.2018 privind aprobarea construirii capelei 
mortuare în Cimitirul ortodox Şimandul de Jos, comuna Şimand, judeţul Arad,  pe terenul 
aparţinând Parohiei Ortodoxe Şimand identificat prin C.F. / nr. topografic 303654 
- Indicatorii tehnico-economici întocmiți de S.C. CELTIC DESIGN S.R.L, înregistrați la 
Primăria comunei Șimand sub nr.4874/15.11.2018; 
- prevederile HCL nr.85/28.11.2018 a Consiliului Local al comunei Şimand privind 
aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului “Construire capelă mortuară în 
cimitirul ortodox Şimandul de Jos, comuna Şimand, judeţul Arad, pe terenul aparţinând 
Parohiei Ortodoxe Şimand identificat prin CF Nr. 303654 
-  prevederile Legii Nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice; 
- prevederile Legii nr. 50 / 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii; 
- prevederile Legii nr. 10 / 1995 privind calitatea în construcţii; 
- prevederile Legii nr. 177 / 2015 privind modificarea şi completarea Legii nr. 10 / 1995 
privind calitatea în construcţii; 
- votul „pentru” a 13 consilieri, din cei 13 în funcţie, fiind prezenţi 13 consilieri 
 

În temeiul prevederilor art. 33 din Legea nr . 393 / 2004,  privind drepturile aleşilor 
locali, de iniţiativă în promovarea actelor administrative şi a art.45, alin ( 1 ) din Legea 
nr.215 din 23 aprilie 2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă revizuirea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investiţie  
“CONSTRUIRE CAPELĂ MORTUARĂ ÎN CIMITIRUL ORTODOX ŞIMANDUL DE JOS, COMUNA 
ŞIMAND, JUDEŢUL ARAD,  PE TERENUL APARŢINÂND PAROHIEI ORTODOXE ŞIMAND 
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IDENTIFICAT PRIN C.F. / NR. TOPOGRAFIC 303654, aprobaţi prin HCL NR. 85 / 
28.11.2018. 
Art. 2. Revizuirea are drept scop punerea în concordanţă cu prevederile HCL nr.45 din 
data de 18.06.2018 privind aprobarea construirii capelei mortuare în Cimitirul ortodox 
Şimandul de Jos, comuna Şimand, judeţul Arad,  pe terenul aparţinând Parohiei Ortodoxe 
Şimand identificat prin C.F. / nr. topografic 303654 şi asigurarea  cerinţelor exprimate de 
către cetăţenii comunei Şimand în legătură cu această construcţie. 
 
Art. 3 Cheltuielile ocazionate de revizuirea prevăzută la art. 1 de mai sus, vor fi suportate 
de la bugetul local. 
 

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul 
comunei Şimand şi se comunică la: 
- Instituţia Prefectului - judeţul Arad; 
- Primarul comunei Şimand; 
 
 

       Preşedinte de şedinţă,                    Avizat de legalitate, 

               Barna Lionel                                    Secretar Brîndaş Lavinia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

privind necesitatea REVIZUIRII  INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI  

OBIECTIVULUI DE INVESTIȚIE “CONSTRUIRE CAPELĂ MORTUARĂ ÎN 
CIMITIRUL ORTODOX ŞIMANDUL DE JOS, COMUNA ŞIMAND, JUDEŢUL ARAD,  PE 
TERENUL APARŢINÂND PAROHIEI ORTODOXE ŞIMAND IDENTIFICAT PRIN C.F. / 

NR. TOPOGRAFIC 303654, APROBAŢI PRIN HCL NR. 85 / 28.11.2018 

 

Subsemnatul Bogdan Petru , consilier local în cadrul Consiliului local al comunei Şimand, având în 
vedere  : 

- prevederile HG nr. 741/2016, pentru aprobarea Normelor tehnice şi sanitare privind serviciile 
funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea şi reînhumarea cadavrelor umane, 
cimitirele, crematoriile umane, precum şi criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească 
prestatorii de servicii funerare şi nivelul fondului de garantare; 
- prevederile HCL nr. 14 / 21.02.2018 a Consiliului Local al comunei Şimand  privind aprobarea 
bugetului local al comunei Şimand pe anul 2018; 
- prevederile HCL NR.45 din data de 18.06.2018 privind aprobarea construirii capelei mortuare în 

Cimitirul ortodox Şimandul de Jos, comuna Şimand, judeţul Arad,  pe terenul aparţinând Parohiei 
Ortodoxe Şimand identificat prin C.F. / nr. topografic 303654 

- Indicatorii tehnico-economici întocmiți de S.C. CELTIC DESIGN S.R.L, înregistrați la Primăria 
comunei Șimand sub nr.4874/15.11.2018; 

- prevederile HCL nr.85/28.11.2018 a Consiliului Local al comunei Şimand privind aprobarea 
indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului “Construire capelă mortuară în cimitirul ortodox 
Şimandul de Jos, comuna Şimand, judeţul Arad, pe terenul aparţinând Parohiei Ortodoxe Şimand 
identificat prin CF Nr. 303654 

-  prevederile Legii Nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice; 
- prevederile Legii nr. 50 / 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii; 
- prevederile Legii nr. 10 / 1995 privind calitatea în construcţii; 
- prevederile Legii nr. 177 / 2015 privind modificarea şi completarea Legii nr. 10 / 1995 privind 
calitatea în construcţii; 
 consider oportună revizuirea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investiţie  
“CONSTRUIRE CAPELĂ MORTUARĂ ÎN CIMITIRUL ORTODOX ŞIMANDUL DE JOS, 
COMUNA ŞIMAND, JUDEŢUL ARAD,  PE TERENUL APARŢINÂND PAROHIEI 
ORTODOXE ŞIMAND IDENTIFICAT PRIN C.F. / NR. TOPOGRAFIC 303654, aprobaţi prin 
HCL NR. 85 / 28.11.2018 datorită următoarelor considerente: 

- pentru punerea indicatorilor tehnico - economici, în concordanţă cu prevederile HCL nr.45 din data 
de 18.06.2018 privind aprobarea construirii capelei mortuare în Cimitirul ortodox Şimandul de Jos, 
comuna Şimand, judeţul Arad,  pe terenul aparţinând Parohiei Ortodoxe Şimand identificat prin C.F. 
/ nr. topografic 303654 în sensul luării în calcul a tuturor dotărilor prevăzute prin HCL nr. 45/2018 

şi asigurării tuturor spaţiilor impuse de legislaţia în vigoare cu privire la astfel de construcţii ( 

inclusiv încăpere pentru depozitare materiale de curăţenie ). 
- necesitatea realizării unei construcţii care să facă faţă unor situaţii simultane de decese şi care prin 
modul de realizare să nu pună, familia celor decedaţi, în ipostaze similare cu cea din data de 

01.04.2019 când la capela mortuară din cimitirul ortodox din Şimandul de Sus au existat 3 cazuri 
simultane de persoane decedate depuse în capelă, din care o persoană, chiar la intrarea în capelă, 
aspect care a pus familia celui în cauză, într - o situaţie extrem de neplăcută în condiţiile în care 



potrivit legislaţiei în vigoare, autoritatea publică locală trebuie să asigure aceleaşi condiţii pentru toţi 
cetăţenii comunei. 
-  asigurarea  cerinţelor exprimate de către cetăţenii comunei Şimand în legătură cu această 
construcţie în sensul executării unei construcţii care să facă faţă situaţiilor simultane de decese. 
Şimand, 08.04.2019 

.       Consilier  local 

       Bogdan Petru 


