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CĂ TR E,
GUVERNUL ROMÂNIEI INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL GALAŢI
Serviciul Strategii Guvernamentale
Material pentru şedinţa lunară a Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele
Persoanelor Vârstnice ce se va desfăşura marţi 22.10.2019, ora 1200
INFORMARE PRIVIND :
1. ASIGURAREA LOCURILOR DE VECI IN MUNICIPIUL GALAŢI

Societatea Gospodărire Urbană S.R.L. are în administrare trei cimitire din municipiul
Galaţi, după cum urmează:
Cimitirul „Eternitatea” cu o suprafaţă de 213.996 mp., cuprinzând 126 parcele şi
aproximativ 26.670 locuri de înhumare;
Cimitirul „Sf. Lazar” cu o suprafaţă de 286.880 mp., cuprinzând 39 de sole, 312
parcele şi aproximativ 38.500 locuri de înhumare;
Cimitirul „Ştefan cel Mare” cu o suprafaţă de 111.750 mp., cuprinzând 40 parcele,
aproximativ 13.600 locuri de înhumare.
Locurile de înhumare din cimitirele administrate de societatea Gospodărire Urbană
S.R.L. Galaţi, se concesionează în condiţiile legii şi a Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare a Serviciului de Administrare a Cimitirelor din municipiul Galaţi, aprobat prin
H.C.L. nr. 304/30.05.2018, şi anume:
- Pe termen limitat de 7 ani sau 25 de ani, în regim de „urgenţă”, la decesul unei
persoane, aparţinătorilor acestuia, în baza aprobării date de către Directorul General al
societăţii Gospodărire Urbană S.R.L., cu plata integrală a tarifului de concesiune;
- Pe termen limitat de 25 ani, fără caz de deces, „în rezervă”, persoanelor care au
domiciliul pe raza municipiului Galaţi, în baza aprobării dată de către Primarul Municipiului
Galaţi, cu plata integrală a tarifului de concesiune, cu condiţia executării de lucrări funerare
subterane, şi/sau supraterane, în termen de cel mult 2 ani de la data atribuirii, în ambele
cazuri cu drept de prelungire a perioadei concesionate iniţial,
- Pot beneficia de atribuirea anticipata a unui loc de înhumare, fara plată a tarifului
de concesiune următoarele categorii de persoane, dacă sunt domiciliaţi în municipiul Galaţi
si sunt beneficiarii Legii 44/1994, Legii 341/2004, Legii 189/2000 si a prevederilor Decretului
nr.118/1990.
- Unei persoane se va putea atribui în folosinţă, numai un singur loc de înhumare,
într-un singur cimitir din Municipiul Galaţi, pe durată limitata de 25 ani.
începând cu finalul anului 2013, Serviciul Administrare Cimitire din cadrul societăţii
Gospodărire Urbană S.R.L. Galaţi, s-a confruntat cu o acuta lipsa a locurilor de înhumare în
regim de „urgenţă”. In acest sens este purtată o corespondenţă continuă cu Primăria

municipiului Galaţi, semnalând necesitatea extinderii şi amenajării de noi suprafeţe de
înhumare.
în acest moment în Cimitirele „Eternitatea” şi „Ştefan cel Mare”, nu mai există
posibilitatea acordării de noi locuri de înhumare.
Cimitirul „Sf. Lazar” are peste 6 înhumări zilnice şi are suprafaţa de acordare a
locurilor de înhumare ocupată în proporţie de 95%.
Serviciul Administrare Cimitire din cadru societăţii Gospodărire Urbană S.R.L.
semnalează necesitatea urgentă a extinderi suprafeţelor de înhumare din cadrul cimitirului
„Sf. Lazăr”, sau amenajarea unui nou cimitir pe raza Munipiului Galaţi.
2. ASIGURAREA ORDINII Şl CURĂŢENIEI ÎN CIMITIRE
în vederea efectuării lucrărilor de întreţinere, amenajare şi igienizare, a cimitirelor din
cadrul serviciului dispunem de unelte, utilaje şi forţă de muncă umană:
Curăţenia se face pe zone şi respectiv, parcele, în baza unui program stabilit de
administrator şi aprobat de şeful de serviciu.
Muncitorii întreprind următoarele activităţile specifice serviciului:
- lucrări de salubrizare şi igienizare;
- colectarea resturilor menajere si vegetale se face selectiv din solele cimitirului, şi din
rigolele aferente acestora.;
- activitati de cosit si curatat alei.
Menţionăm faptul că, în incinta cimitirului “Eternitatea”, în fiecare an, se organizează
ceremonii ocazionate de: Ziua Eroilor, Ziua Veteranilor, Ziua Pompierilor, Ziua Armatei
Române, Ziua Armistiţiului, Ziua Naţională a României şi Ziua Victoriei Revoluţiei Române
şi a Libertăţii, astfel încât, în parcelele adiacente monumentelor eroilor din cimitirul
“Eternitatea” se efectuează, permanent, defrişarea vegetaţiei (mecanic şi manual) respectiv,
curăţenia acestora.
Salariaţii cimitirului Eternitatea trebuie să asigure şi lucrările de salubrizare şi
igienizare la parcela Ostaşilor Germani decedaţi între anii 1939-1945, conform contractului.
3. PAZA SI ACCESUL IN CADRUL CIMITIRELOR
Paza in cimitirele administrate de către societatea Gospodărire Urbana SRL este
asigurata de către societatea DIALFA SECURITY SRL. Aceasta activitate este asigurata in
baza unui contract de prestări servicii, conform planului anual de paza, vizat de Politie.
Paza este sigurata astfel:
Cimitirul „Eternitatea”, 2 agenţi de pază, 24h din 24h;
Cimitirul „Sf. Lazar”, 2 agenţi de pază, 24h din 24h;
Cimitirul „Ştefan cel Mare”, 1 agent de pază, 24h din 24h.
Accesul în cimitir, a persoanelor fizice şi al automobilelor, se face conform art.90, alin.2
si alin.3 din Regulamentul de Organizare şi funcţionare a Serviciului de Administrare a
Cimitirelor din municipiul Galaţi, aprobat prin HCL nr.304/30.05.2018 si anume:
- în perioada 01.10 - 31.03, între orele 8,00 - 16,30;
- în perioada 01.04 - 31.09, între orele 8,00 - 20,00;
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