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Anexa la H.C.L. nr. 98 din 09.08.2007 
 
 

 
 

REGULAMENTUL DE ADMINISTRARE �I FUNC� IONARE 
A CIMITIRELOR APAR� INÂND PRIM�RIEI 

MUNICIPIULUI ROMAN 
 
 

 
CAPITO LUL I – DISPOZI�II GENERALE 
 

Art. 1. Prezentul Regulament se aplic� Cimitirului ,,Eternitatea, �i altor cimitire ce vor fi înfiin�ate �i care  
sunt în proprietatea Municipiului Roman 
Art. 2. În Municipiul Roman, înhum�rile se fac în cimitirul/cimitirele aflate în proprietatea municipiului 
sau în cimitirele amenajate �i între�inute de cultele religioase recunoscute prin lege. 
Art. 3. Cimitirul, cât �i activitatea public� ce �ine de acesta, vor putea fi : 
- concesionate în tot sau în parte, în condi�iile legii ; 
- închiriate în tot sau în parte, în condi�iile legii ; 
- administrate prin gestiune direct�, indirect� sau delegat� de o persoan� juridic� sau de un serviciu 
public al Consiliului Local al Municipiului Roman, în condi�iile legii. 
Art. 4. În cimitire sunt aplicabile dispozi�iile legate de domeniul edilitar, urbanistic, sanitar �i de mediu, 
iar administratorul cimitirelor denumit în continuare - administrator, este obligat s� respecte legisla�ia în 
vigoare atât la extinderea �i înfiin �area de cimitire sau crematorii, cât �i în ceea ce prive�te organizarea �i 
administrarea acestora. Cimitirele vor func�iona pe baza autoriza�iei eliberate de Primarul Municipiului 
Roman. 
 
CAPITO LUL II – AMENAJAREA, VIZITAREA, ÎNTRE�INEREA 
 

Art. 5. În Municipiul Roman cimitirele vor fi delimitate de împrejmuiri cu garduri din materiale de 
construc�ii cu respectarea reglement�rilor privind arhitectura zonei în care sunt amplasate. 
Terenurile apar�inând cimitirelor nu vor putea fi atribuite în folosin �� decât pentru înhumarea persoanelor 
decedate. Excep �ie fac punctele de lucru ale administratorului  unde î�i vor desf��ura activitatea angaja�ii 
acestuia. 
Construirea împrejmuirilor �i a capelelor se face pe baza autoriza�iei de construire emis� de Primarul 
Municipiului Roman . 
Art. 6. (1)Terenul apar�inând cimitirului se împarte în parcele, rânduri �i morminte. Locurile de 
înhumare au dimensiunile de 2,50 m x 1,30 m pentru un loc de înhumare simplu, intervalele dintre 
locurile de înhumare sunt de maxim 0,20 m ( trotuar comun, dup� cum permite configura�ia terenului ) 
necesare pentru circula�ie �i îngrijirea locului. 
(2)Pentru dou� locuri de înhumare dimensiunile sunt de 2,50 m x 2,60 m. 
 (3)Adâncimea gropii pentru toate situa�iile enumerate mai sus, va fi de 2 m, iar acolo unde terenul 
permite aceasta va fi de 2,20 m. 
(4)Aceste dimensiuni sunt valabile în situa�ia în care se execut� construc�ii funerare cu grind�. 
 (5)Suprafa�a atribuit� pentru un loc de veci în vederea execut�rii unei lucr�ri funerare este de 4,2 mp ( 
2,80 m x 1,50 m ) cu loc de trotuar inclus. 
Art. 7. Vizitarea locurilor de veci în cimitire este permis� zilnic : 
- 01 apr. – 15 nov. între orele 08,00 – 21,00 ; 
- 16 nov. – 31 mar. între orele 08,00 – 17,00. 
Art. 8. Titularii dreptului de folosin�� a locului de înhumare au obliga�ia de amenajare �i între�inere a 
acestor locuri �i a lucr�rilor funerare existente, asigurându-le un aspect curat, îngrijit. 
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 Administratorul cimitirelor nu r�spunde de semnele �i obiectele funerare acceptate cum ar fi cruci �i 
pl�ci funerare. Celelalte semne �i obiecte funerare cum ar fi : obeliscuri, piramide, împrejmuiri,  
jardiniere, statuiete, coloane, felinare nu au voie s� dep��easc� limitele locului de înhumare prev�zut la 
art.6. Dac� acestea dep��esc limitele locului de înhumare, la cerea administratorului, apar�in�torii trebuie 
s� le desfiin �eze. 
 
Art. 9. În situa�ia în care titularii dreptului de folosin�� a locului de înhumare nu au posibilitatea 
între�inerii acestor locuri, datorit� faptului c� domiciliaz� în alt� localitate sau nu le permite vârsta sau 
s�n�tatea, la solicitarea lor aceast� între�inere va putea fi f�cut� contra cost de c�tre personalul angajat al 
administratorului. Tarifele aferente vor fi aprobate prin hot�râre a Consiliului Local. 
 
CAPITO LUL III – ACCESUL ÎN CIMITIRE 
 

Art. 10. Accesul în cimitire pentru vizitatori se face conform orarului de func�ionare aprobat. Por�ile de 
acces pot fi folosite �i în situa�ii deosebite ( accesul autovehiculelor cu specific pompe funebre, accesul 
autovehiculelor �i utilajelor necesare salubriz�rii cimitirelor ). Circula�ia în cimitire se face numai pe alei,  
fiind interzis� c�lcarea monumentelor etc. 
Art. 11. Închiderea por�ilor este anun�at� de c�tre personalul de paz� cu 15 minute înainte de expirarea 
programului men �ionat la art.8. Personalul de paz� are obliga�ia s� invite publicul s� p�r�seasc� cimitirul 
la expirarea programului, dup� acea nici o persoan� nu mai are voie s� r�mân� �i s� intre în cimitir, cu 
excep �ia personalului de paz� �i a angaja�ilor administratorului. 
 
CAPITO LUL IV – INTERDIC�II 
 

Art. 12. Este interzis accesul în cimitire a urm�toarelor persoane : 
1 – aflate în stare de ebrietate ; 
2 – persoane care practic� comer�ul ; 
3 – îmbr�cate sumar sau cu îmbr�c�minte indecent� ; 
4 – copiilor în vârst� de pân� la 10 ani, neînso�i�i ; 
5 – înso�ite de câini sau alte animale domestice. 
În incinta cimitirului se interzice : 
1 – consumul de alcool ; 
2 – aruncarea de de�euri, resturi sau gunoi în alte locuri decât pubelele amplasate ; 
3 – fumatul ; 
4 – cântatul, mai pu�in muzica aprobat� prin ceremonie ; 
5 – folosirea zgomotoas� a aparatelor de radio �i a casetofoanelor. 
6 – introducerea oric�ror animale sau l�sarea lor liber� în spa�iul cimitirelor; 
7- producerea de zgomot sau scandal. 
Art. 13. Accesul în cimitire a autovehiculelor de orice fel destinate transportului de persoane �i 
materiale, se va face contra cost. Fac excep �ie de la aceasta persoanele cu handicap locomotor sau cu 
mobilitate redus� �i care de�in un certificat din care s� rezulte aceast� situa�ie, precum �i vehiculele care 
transport� corpul neînsufle�it la locul de veci. 
Art. 14. Accesul �i evacuarea în �i din cimitire a materialelor cu mijloace de transport cu o capacitate 
mai mare de 1,5 tone este interzis�, cu excep �ia firmelor autorizate s� evacueze gunoiul din cimitire �i a 
vehiculelor administratorului. 
Art. 15. Depozitarea gunoaielor �i a de�eurilor este permis� numai în locurile special amenajate ( pubele, 
platforme, containere sau co�uri de gunoi ) p�strându-se cur��enia �i ordinea acestora. Realizarea �i 
între�inerea locurilor amenajate pentru depozitarea gunoaielor �i de�eurilor intr� în sarcina 
administratorului.  Locurile special amenajate se vor indica prin pl�cu�e �i s�ge�i. 
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CAPITO LUL V – ATRIBUIREA ÎN FO LOSIN�� A LOCURILOR DE ÎNHUMARE 
 

Art. 16. Locurile de înhumare din cimitirele publice apar�inând Municipiului Roman sunt atribuite în 
folosin�� pe o perioad� de 7 ani pe baz� de tarife stabilite prin H.C.L., prin act de folosin�� încheiat între 
administrator �i familia apar�in�toare în condi�iile prezentului Regulament. Tarifule se ajusteaz� de c�tre 
administrator în raport de indicele de infla�ie.  
Sunt exceptate de la prevederile aliniatului 1 beneficiarii Legii 34/2004 a recuno�tin�ei fa�� de eroii 
martiri �i lupt�torii care au contribuit la victoria Revolu �iei române din decembrie 1989, a Decretului-
lege118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura 
instaurat� cu începere de la 6 martie1945 precum �i celor deportate în str�in�tate ori constituite de 
prizonieri , modificat �i completat, precum �i ale Legii  44/1994 privind veteranii de r�zboi precum �i 
unele drepturi ale invalizilor �i v�duvelor de r�zboi, republicat�. Ace�tia beneficiaz� de loc de înhumare 
gratuit. 
Art. 17. Locurile atribuite în folosin �� nu se pot înstr�ina sau schimba. Acestea pot fi l�sate cu titlu de 
mo�tenire pân� la rude de gradul IV ( gradul de rudenie s� fie certificat cu acte doveditoare ). 
Art. 18. Beneficiarii legilor : 34/2004, 44/1994, 118/1990, beneficiaz� de locuri de înhumare gratuite pe 
veci la cerere. Acestea se vor atribui în folosin �� în func�ie de terenul liber existent în parcelele special 
amenajate fiec�rei categorii  
 Art. 19. Personalit��ilor marcante ale localit��ii li se pot atribui locuri de înhumare gratuite, pe veci, în 
cimitirele apar�inând  Municipiului Roman, într-o zon� atribuit� în acest scop numit� „Aleea 
Personalit��ilor” prin Hot�rârea Consiliului Local. 
 Tot astfel, locurile atribuite în folosin�� pe baz� de tarif pentru înhumarea unor personalit��i marcante ale 
localit��ii, pot fi transformate în locuri de înhumare gratuite pe veci prinHot�rârea Consiliului Local. 
De  prevederile alineatelor de mai sus beneficiaz� �i cet��enii de onoare ai municipiului Roman, 
atribuirea locului de înhumare f�cându-se prin Dispozi�ie a Primarului. 
Tot prin Dispozi�ie a Primarului, în baza unor anchete sociale, pot fi acorda locuri de înhumare gratuit 
deceda�ilor f�r� urma�i sau lipsite de mijloacele financiare necesare înhum�rii. 
În cazurile prev�zute la aliniatele 1, 2, 3 �i 4 obliga�ia de între�inere a locurilor de înhumare revine 
administratorului în care scop se va încheia o conven�ie cu Prim�ria Municipiului Roman, cu excep �ia 
cazurilor în care apar�in�torii solicit� în scris preluarea acestor obliga�ii. 
Art. 20. Aprobarea atribuirii locurilor de înhumare în cazul decesului, se acord� de c�tre  administrator 
în baza adeverin�ei de deces,dup� plata tarifelor stabilite. Pentru o persoan� decedat� se atribuie un loc de 
înhumare, în acel loc se pot înhuma titularii dreptului de folosin��/ so�ii.  
Art. 21. Dreptul de folosin�� a locurilor de înhumare înceteaz� : 
a) la expirarea duratei de folosin��. Dac� în termen de un an de la expirarea duratei de folosin�� nu se 
solicit� prelungirea perioadei de concesionare, locul de înhumare devine disponibil în vederea unei noi 
atribuiri ; 
b) când titularul dreptului de folosin�� renun�� la acest drept în favoarea administratorului; 
Art. 22. Administratorul verific� prin  angaja�i, anual, starea de fapt a mormintelor.  
Art. 23. În cazul în care dreptul de folosin�� a locurilor de înhumare a încetat �i pe aceste locuri exist� 
lucr�ri funerare, fo�tii titulari sunt obliga�i s� le desfiin �eze �i s� elibereze terenul în termen de 90 zile de 
la încetare. În caz contrar, lucr�rile funerare trec în patrimoniul administratorului dup� trecerea celor 90 
zile. Pentru lucr�rile de construc�ii funerare degradate pe care fo�tii titulari nu le desfiin �eaz�, desfiin�area 
va fi executat� de c�tre administrator. Pe aceste locuri de veci se vor executa construc�ii funerare noi de 
c�tre administrator. 
Art. 24. Administratorul, are obliga�ia s� anun�e situa�iile prev�zute la art. 23 dup� urm�toarea 
procedur�: soma�ie la adresa din registru �i din eviden �a computerizat�, în�tiin��ri lipite pe mormintele în 
cauz� �i la avizierul cimitirului sau publicarea anual� în presa local� a unui anun� privind expirarea 
dreptului de folosin��. 
Art. 25. Titularii dreptului de folosin�� au obliga�ia s� anun�e în scris despre schimbarea domiciliului . 
Art. 26. Administratorul va p�stra �i va conduce eviden�a tuturor locurilor de veci �i a înhum�rilor în 
registre speciale �i într-o eviden �� computerizat�.  
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CAPITO LUL VI – ÎNHUM�RILE �I DESHUM�RILE 
Art. 27. Dreptul de înhumare în cimitir îl au : 
1 – persoanele decedate cu ultimul domiciliu în Municipiul Roman ; 
2 – persoanele decedate cu ultimul domiciliu în alte localit��i, dar care la data intr�rii în vigoare a 
prezentului Regulament au dreptul de folosin�� asupra unui loc de veci din cimitir ; 
3 - rudele pîn� la gradul IV sau persoanele aflate în între�inerea unor persoane cu domiciliul stabil în 
municipiul Roman. 
4 – persoanele decedate f�r� apar�in�tori �i cu ultimul domiciliu în alte localit��i. Acestea vor fi înhumate 
în locul indicat de Prim�ria Municipiului Roman.  
Art. 28. Înhum�rile se fac numai în baza adeverin �ei de înhumare eliberat� de Biroul St�rii Civile care a 
înregistrat decesul. Înmormântarea deceda�ilor adu�i din alte localit��i se face pe baza autoriza�iei 
sanitare de transport vizat� de Centrul Sanitar Antiepidemic teritorial ( în cazul cadavrelor aflate în 
stadiul de putrefac�ie ) �i adeverin�elor de înhumare. 
Art. 29. Deceda�ii care au suferit de boli contagioase nu vor fi depu�i la capele, ci vor fi înhuma�i direct 
la groap�. 
Art. 30. Înhum�rile se fac direct sau prin depunerea prealabil� a deceda�ilor la capel�. Depunerea 
deceda�ilor la capel� se poate face pentru cel mult 72 ore de la data decesului, f�r� nici o excep �ie. 
Art. 31. Înhum�rile se pot face în gropi simple, gropi zidite �i cavouri. Gropile zidite �i cavourile se 
execut� potrivit dispozi�iilor �i normelor în vigoare �i sub controlul angaja�ilor cimitirelor numi�i de 
administrator. În gropile care au dimensiunile prev�zute la capitolul II art. 6 aliniat 1 pot fi înhumate cel 
mult dou� persoane. Administratorul, poate executa lucr�ri funerare în avans în locuri din cimitir unde 
exist� o motiva�ie bine întemeiat� (depuneri clandestine de gunoi, locuri de veci expirate mai mult de 2 
ani, lucr�ri funerare care nu au apar�in�tori) pentru buna desf��urare a activit��ii. 
Art. 32. Mormintele nu pot fi deschise decât dup� 7 ani de la data înhum�rii,  cu excep �ia înhum�rilor 
succesive ale titularului sau apar�in�torilor decedatului,  cu asigurarea m�surilor de protec�ie sanitar� 
prev�zute de lege. Prin excep �ie, acestea vor putea fi deschise pân� la 2 ani cu respectarea dispozi�iilor 
legale. Dup� 2 ani, cadavrul deshumat este obligatoriu introdus într-un sicriu metalic, ermetic închis sau 
într-un sicriu de lemn c�ptu�it cu tabl� �i ermetic închis în vederea respect�rii normelor sanitaro-
antiepidemice. Aceasta se face în baza autoriza�iei eliberat� de Direc�ia de S�n�tate Public� teritorial�.  
Mormintele se pot deschide în orice moment, cu aprobarea Parchetului. 
Art. 33. Deshum�rile �i reînhum�rile se fac în mod obligatoriu în prezen�a unui reprezentant al familiei 
decedatului �i sub supravegherea administratorului, iar opera�iunea se consemneaz� în registrul de 
eviden�� �i în eviden�a computerizat�. În cazul când în termen de 60 zile de la în�tiin�are, reprezentantul 
familiei decedatului nu se prezint� pentru deshumare, de�i a fost anun�at în scris cu confirmare de 
primire, opera�iunea de deshumare se desf��oar� numai în prezen�a administratorului, care consemneaz� 
în registrul de eviden �� �i în bazele de date computerizate opera�iunea de reînhumare a osemintelor. La 
fel se procedeaz� �i în cazul în care nu mai exist� în via�� nici o rud� a decedatului. În cazuri 
excep �ionale (cazuri sociale, cu motive bine întemeiate) deshum�rile �i reînhum�rile se fac, în baza unei 
Dispozi�ii a Primarului, f�r� perceperea tarifelor aferente. 
Art. 34. Dac� la expirarea termenului dreptului de folosin��, acesta nu se prelunge�te, se pierde dreptul 
de folosin�� �i locul de înhumare se atribuie, în caz de deces, altei persoane, osemintele rezultate din 
deshumare se depun la casa de oase. Costul procesiunii de înhumare a osemintelor se suport� de noul 
titular al dreptului de folosin��. 
Art. 35. Transportul persoanelor decedate în aceea�i localitate, în alt� localitate sau în alt� �ar�, se face 
cu vehicule mortuare �i cu mijloace de transport special amenajate, cu respectarea normelor sanitaro-
antiepidemice. Efectuarea acestor transporturi se asigur� cu respectarea dispozi�iilor din conven �iile 
interna�ionale în care Statul Român este parte �i potrivit dispozi�iilor legale în materie. Plata pentru 
transportul persoanelor decedate se face potrivit tarifelor stabilite. 
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CAPITO LUL VII – Administratorul cimitirelor 
 

Art. 36. Administratorul are urm�toarele obliga�ii : 
1 – �inerea eviden�ei înhum�rilor pe parcele, rânduri �i locuri de înhumare ( morminte ) �i eviden �a 
înhum�rilor ( repertoar cu deceda�ii în ordine alfabetic�, pe ani de înhumare ) ; 
2 – întocmirea planului cu organizarea cimitirului ; 
3 –luarea tututror m�surilor legale ce se impun în cazul în care se constat� execu�ia oric�ror construc�ii 
funerare cu înc�lcarea prezentului Regulament  
4 – inventarierea lucr�rilor funerare cu arhitectur� deosebit� �i urm�rirea între�ineri lor ; 
5 – marcarea parcelelor, rândurilor �i locurilor de înhumare ; 
6 – urm�rirea �i verificarea execut�rii lucr�rilor funerare, respectarea dimensiunilor �i celelalte condi�ii 
stipulate în autoriza�ia de construire ; 
7 – inventarierea anual� a locurilor de înhumare libere ; 
8 – verificarea pe teren împreun� cu apar�in�torii locului de înhumare atribuit, marcarea locului pentru 
s�parea gropii �i urm�rirea execut�rii acestei opera�iuni, precum �i verificarea modului în care se închide 
�i se profileaz� mormîntul ; 
9 – r�spunde de personalul care execut� s�parea gropii pentru a se evita deteriorarea mormintelor �i 
lucr�rilor funerare învecinate ; 
10 – oprirea execu �iei oric�ror lucr�ri funerare în situa�ia în care constat� o înc�lcare a prezentului 
Regulament �i a dispozi�iilor prev�zute în autoriza�ia de construire ; 
11 – obligarea constructorilor s� repare prejudiciile cauzate de ace�tia pe cheltuiala acestora în cel mai 
scurt timp ; 
12 – urm�rirea unei exploat�ri �i func�ion�ri a utilit��ilor în cimitire ( energie electric�, ap�-canal etc. ) ; 
13 – urm�rirea st�rii de cur��enie �i luarea m�surilor pentru men�inerea acesteia ; 
14 – executarea în condi�ii corespunz�toare a ceremoniilor funerare, precum �i asigurarea conduitei �i 
�inutei personalului angajat ; 
15 – afi�area în locuri vizibile a Regulamentului de func�ionare �i administrare a cimitirelor �i urm�rirea 
respect�rii întocmai a acestuia ; 
16 – respectarea orarului de func�ionare a cimitirelor ; 
17 – �inerea eviden�ei înhum�rilor personalit��ilor importante ; 
18 – colaborarea cu reprezentan�ii tuturor confesiunilor religioase, legal recunoscute de lege, în vederea 
respect�rii cerin�elor legate de înhumare a acestora. 
Administratorului îi este interzis : 
1. s� permit� efectuarea de lucr�ri neautorizate ; 
2. t�ierea de pomi sau arbori f�r� aprobare ; 
3. efectuarea locurilor de înhumare la alte dimensiuni decât cele prev�zute în prezentul Regulament ; 
4. permiterea aplic�rii unor obiecte funerare care dep��esc limita locului de înhumare aprobat ; 
5. deschiderea mormintelor �i deshumarea cadavrelor f�r� aprobare ; 
6. executarea unor împrejmuiri, gropi zidite sau cavouri f�r� autoriza�ie de construire; 
7. aprobarea efectu�rii unor lucr�ri preg�titoare în alte locuri decât cele stabilite; 
8. s� aplice alte tarife decât cele aprobate ; 
9. s� îndep�rteze semnele funerare f�r� acceptul familiei apar�in�toare, cu excep �ia celor care �i-au 
pierdut dreptul de folosin��. 
 
CAPITO LUL VIII – PERSONALUL CIMITIRELOR 
 

Art. 37. Administratorul va asigura toate condi�iile necesare pentru a avea la dispozi�ie un num�r 
suficient de personal, cum ar fi : gropari, îngrijitori, vânz�tori, în func�ie de m�rimea fiec�rui cimitir.  
Art. 38. Tot personalul cimitirelor au obliga�ia s� supravegheze �i s� semnalizeze orice neregul� pe care 
o constat� în incinta cimitirelor. 
Art. 39. Personalul de gropari �i îngrijitori va avea urm�toarele obliga�ii : 
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1. s�parea gropilor, respectiv deschiderea cavourilor sau a ni�elor ; 
2. coborârea sicrielor în gropi sau cavouri ; 
3. în caz de deshumare, extragerea sicrielor, transferul sicrielor, reînhumarea, incinerarea resturilor de 
sicrie ; 
4. acoperirea gropilor, respectiv închiderea cavourilor sau ni�elor ; 
5. men�inerea în stare de între�inere a sculelor �i uneltelor necesare activit��ii în cimitire; 
6. purtarea unei �inute decente pe timpul ceremoniilor de înhumare ; 
7. men�inerea st�rii de cur��enie în cimitire ; 
8. men�inerea în stare curat� a locurilor de depozitare a resturilor, gunoaielor �i darea concursului la 
ridicarea acestora ; 
9. orice alte lucr�ri care ar fi necesare în opera�iunile de înhumare, exhumare sau igiena public� a 
cimitirelor ; 
Art. 40. Personalului cimitirelor le este interzis : 
1 – s� comercializeze orice obiect care este folosit pentru între�inerea sau ornamentarea mormintelor ; 
2 – s�-�i însu�easc� orice material sau obiect care provine de la locurile de înhumare a c�rui drept de 
folosin�� a expirat ; 
3 – s� solicite familiilor sau firmelor foloase necuvenite pentru efectuarea unor activit��i care nu intr� în 
atribu�iunile sale de serviciu ; 
4 – s� �in� vreo conversa�ie ori s� adopte o atitudine sau �inut� vestimentar� care s� d�uneze opera�iunilor 
funerare ce se desf��oar� în incinta cimitirelor ; 
5 – s� distrug� sau s� degradeze mobilierul �i obiectele funerare ; 
6 – s� degradeze sau s� rup� florile �i coroanele de pe morminte ; 
7 – s� scrie cuvinte obscene pe obiectele funerare ; 
8 – s� depoziteze resturi sau gunoaie în alte locuri decât cele prev�zute ; 
9 – s� depoziteze p�mânt, materiale sau alte obiecte pe mormintele vecine ; 
10 – s� consume alcool, s� cânte sau s� asculte muzica în incinta cimitirelor. 
 
CAPITO LUL IX – PRESTAREA DE SERVICII FUNERARE 
 

Art. 41. Administratorul asigur� întrega gam� de servicii, lucr�ri �i obiecte necesare ceremoniilor 
funerare, precum �i alte servicii �i lucr�ri de amenajare �i între�inere a locurilor de înhumare, astfel încât 
cerin�ele popula�iei în cazul decesului unei persoane s� poat� fi satisf�cut� într-un singur loc cu 
operativitate �i în condi�ii corespunz�toare. Administratorul va moderniza serviciile funerare la standarde 
europene prin modernizarea capelelor ( montare de tâmpl�rie nou�, podele noi, frigidere etc. ), sediului 
administrativ, refacerea instala�iilor de ap�,curent, alei �i garduri. Prestarea serviciilor funerare se va face 
în baza solicit�rilor celor interesa�i cu plata pre�urilor �i tarifelor aferente. Tarifele specifice serviciilor �i 
lucr�rilor funerare se stabilesc de c�tre administrator, cu justificarea legal� a modific�rilor de tarife. 
Art. 42. Toate persoanele fizice sau juridice care înhumeaz� deceda�i în cimitirele apar�inând  
Municipiului Roman vor achita contravaloarea serviciilor funerare obligatorii ( s�parea gropii,  
transportul deceda�ilor la groap� etc. ) administratorului. 
 
CAPITO LUL X – EXECUTAREA DE CONSTRUC�II FUNERARE ÎN CIMITIRE 
 

Art. 43. În cimitirele apar�inând  Municipiului Roman se pot executa construc�ii funerare numai de c�tre 
administrator sau de c�tre firme specializate numai cu acordul Consiliului Local Roman.  
Art. 44. Se pot executa urm�toarele construc�ii funerare: 
a – la suprafa�� : borduri sau împrejmuiri, capele, mausolee, monumente, obeliscuri, capace, alte lucr�ri 
de art� plastic� ; 
b – în subteran : cripte, bolte, cavouri, gropi zidite. Construc�iile funerare supraterane care nu dep��esc 
în�l�imea de 1,80 m (capele, mausolee) se autorizeaz� de c�tre Serviciul Urbanism din cadrul Prim�riei 
Municipiului Roman. În cazuri deosebite (personalit��i marcante), se pot autoriza construc�ii funerare 
supraterane cu în�l�ime mai mare de 1,80 m cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Roman. 
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Art. 45. Executarea construc�iilor funerare la suprafa�� se face în baza unei autoriza�ii emis� de 
administrator. Executarea s�p�turilor pentru lucr�rile funerare în subteran (gropi zidite, bolte, cavouri 
etc.) se face de catre societatea administrator în termen de maxim 3 zile de la plata serviciului respectiv. 
Art. 46. Eliberarea documentelor pentru construc�iile funerare se face dup� plata tarifelor, în func�ie de 
suprafa�a pe care se execut� construc�ia. 
Art. 47. Personalul de paz� are obliga�ia s� nu permit� participarea la executarea construc�iilor funerare a 
nici unei persoane care nu are rela�ii juridice de munc� cu executantul. 
 Art. 48. Actele necesare pentru avizarea, respectiv autorizarea construirii de monumente funerare sunt : 
1 – cerere în numele persoanei care solicit� executarea lucr�rii � i care cuprinde : 
- numele, prenumele, adresa ; 
- cimitirul, parcela, rândul, mormântul unde urmeaz� s� se execute lucrarea ; 
2 – document eliberat de administratorul cimitirului din care s� rezulte : 
- numele pl�titorului ; 
- parcela, rândul, mormântul unde se execut� lucrarea ; 
- dovada achit�rii dreptului de folosin�� al fiec�rui loc de înhumare. 
4 – pentru construire de capele, pe lâng� actele men�ionate mai sus, mai sunt necesare : 
- avizul sanitar : 
- proiectul de construc�ie a capelei executat de firme autorizate. 
Actele men�ionate mai sus se prezint� pentru verificare, avizare �i aprobare,  
Autoriza�ia se elibereaz� numai dup� plata taxelor legale.  
Art. 49. Este interzis� orice construc�ie funerar� în afara limitei suprafe�ei locului aflat în folosin ��.  
Societ��ile comerciale care presteaz� construc�ii funerare în cimitire, cât �i persoanele fizice care execut� 
lucr�ri în regie proprie, au obliga�ia respect�rii dimensiunilor locurilor de înhumare concesionate. 
Trotuarele turnate nu pot dep��i 0,20 m între lucr�ri. 
Art. 50. S�p�turile f�cute pentru construirea cavourilor �i a monumentelor funerare vor trebui, prin grija 
constructorilor, s� fie înconjurate cu bariere sau protejate cu obstacole vizibile pentru rezisten�a �i pentru 
a se evita orice pericol. Lucr�rile vor fi executate în a�a fel încât s� nu compromit� cu nimic securitatea 
�i integritatea publicului. 
Art. 51. Constructorii nu vor putea depozita nici m�car temporar p�mânt, materiale �i alte obiecte pe 
mormintele vecine. Ace�tia vor trebui s� ia toate m�surile necesare pentru a nu murd�ri sau deteriora 
mormintele înconjur�toare pe timpul execu �iei lucr�rilor. 
Art. 52. Este interzis sub orice form�, sub pretextul facilit�rii execu �iei lucr�rilor: deplasarea sau 
îndep�rtarea semnelor funerare ce exist� pe marginea construc�iilor, f�r� acordul scris al familiilor 
apar�in�toare. 
Art. 53. Materialele necesare pentru construc�ie nu vor fi aduse la locul de executare decât pe m�sura 
nevoilor. 
Art. 54. P�mântul rezultat din s�p�tur�, resturile de orice natur� rezultate din opera�iile de construc�ie,  
de�eurile de orice fel se transport� în fiecare zi de c�tre constructorii lucr�rilor la locurile special 
amenajate din incinta cimitirelor. 
Art. 55. Este interzis� montarea de b�nci, de ornamente �i alte lucr�ri auxiliare pe trotuarul dintre 
locurile de înhumare, iar cele existente care împiedic� circula�ia �i ocup� spa�iul dintre mormintele 
vecine, vor fi desfiin �ate. 
Art. 56. Este interzis� t�ierea de pomi �i arbori, precum �i desfiin �area vegeta�iei,  excep �ie f�când arborii 
care pericliteaz� siguran�a lucr�rilor funerare sau cei care împiedic� concesionarea de teren pentru 
înhumare. 
Art. 57. Dac� o construc�ie funerar� prezint� o stare de degradare avansat� care ar pune în pericol 
securitatea public� sau mormintele vecine etc.administratorul  va proceda la o soma�ie adresat� familiei 
apar�in�toare prin care i se va pune în vedere remedierea monumentului. În situa�ia în care familia 
apar�in�toare ( titularul locului de veci) nu dore�te, nu poate fi g�sit� sau nu are posibilitatea s� suporte 
costurile de remediere a construc�iei funerare locul de veci va fi atribuit altui solicitant care va pl�ti 
lucr�rile de remediere ce vor fi executate de c�tre administrator. 
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Art. 58. Obiectele declarate monumente de art� nu pot fi reparate, modificate sau demolate decât cu 
avizele legale. 
Art. 59. Monumentele de art� �i arhitectur� �i operele comemorative ale eroilor �i mormintele 
personalit��ilor, �i monumentele nefunerare aflate în cimitirele apar�ind Municipiului Roman sunt 
între�inute �i îngrijite de administrator. 
 
CAPITO LUL XI – CONTRAVEN�II 
 

Art. 60. Contraven�ii care se aplic� administratorului : 
A. Constituie contraven�ie �i se sanc�ioneaz� cu amend� cuprins� între 500 lei �i 1000 lei urm�toarele 
fapte : 
1 – func�ionarea cimitirelor f�r� autoriza�ie eliberat� de Prim�ria Municipiului Roman ; 
2 – neîmprejmuirea cimitirelor cu garduri din materiale de construc�ii ; 
3 – executarea acestora f�r� autoriza�ie de construc�ie ; 
4– neamenajarea aleilor din cimitire 
B. Constituie contraven�ie �i se sanc�ioneaz� cu amend� cuprins� între 200 lei �i 300 lei urm�toarele 
fapte : 
1 – neefectuarea inventarierii anuale a locurilor de înhumare libere ; 
2 – neaplicarea la loc vizibil a Regulamentului de func�ionare a cimitirelor �i a orarului de func�ionare ; 
3 – neîntocmirea eviden�ei înhum�rilor personalit��ilor importante ;  
C. Constituie contraven�ie �i se sanc�ioneaz� cu amend� cuprins� între 500 lei �i 700 lei urm�toarele 
fapte : 
1 – neasigurarea întregii game de servicii, lucr�ri �i obiecte necesare ceremoniei funerare; 
2 – nestabilirea locurilor special amenajate pentru efectuarea lucr�rilor preg�titoare pentru construc�ii în 
cimitir ; 
3 – neamenajarea, nemarcarea vizibil� a locurilor de depozitare a gunoaielor.  
D. Constituie contraven�ie �i se sanc�ioneaz� cu amend� cuprins� între 700 lei �i 900 lei urm�toarele 
fapte : 
1 – efectuarea locurilor de înhumare la alte dimensiuni decât cele prev�zute în Regulamentul de 
func�ionare ; 
2 – nerespectarea spa�iilor dintre locurile de veci ; 
3 – permiterea aplic�rii unor obiecte funerare care dep��esc limita locului de înhumare aprobat. 
E. Constituie contraven�ie �i se sanc�ioneaz� cu amend� cuprins� între 500 lei �i 1000 lei urm�toarele 
fapte : 
1 – deschiderea mormintelor �i deshumarea cadavrelor f�r� aprobare ; 
2 – executarea de construc�ii funerare f�r� respeactarea prevederilor prezentului regulament; 
F. Constituie contraven�ie �i se sanc�ioneaz� cu amend� cuprins� între 200 lei �i 500 lei urm�toarele fapte 
: 
1 – nerespectarea orarului de func�ionare a cimitirului ; 
2 – nerespectarea obliga�iei de p�strare a crucilor �i pl�cilor funerare ; 
3 – neefectuarea lucr�rilor de între�inere la locurile de veci încredin�ate ; 
4 – nemen�inerea st�rii de cur��enie �i ordine în cimitir ; 
5 – neîntocmirea documentelor de eviden�� �i a planului de organizare a cimitirelor. 
 G. Constituie contraven�ie �i se sanc�ioneaz� cu amend� cuprins� între 300 lei �i 500 lei urm�toarele 
fapte : 
1 – aplicarea altor tarife pentru activit��ile din cimitire decât cele aprobate  
2 – îndep�rtarea semnelor funerare f�r� acordul familiei apar�in�toare, cu excep �ia pierderii dreptului de 
folosin�� a locului de veci. 
Art. 61. Contraven�ii care se aplic� vizitatorilor: 
A. Constituie contraven�ie �i se sanc�ioneaz� cu amend� cuprins� între 500 lei �i 700 lei urm�toarele 
fapte : 
1 – practicarea unor activit��i care aduc atingere intimit��ii locului de veci ; 
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2 – c�lcarea peste morminte ; 
3 – distrugerea �i degradarea obiectelor funerare ; 
4 – t�ierea de pomi �i arbori f�r� aprobare. 
5 – degradarea gardului de împrejmuire ; 
6 – degradarea mobilierului dispus în cimitir ; 
7 – degradarea sau ruperea florilor �i a coroanelor de pe mormânt ; 
8 – înscrierea unor cuvinte obscene pe obiectele funerare. 
B. Constituie contraven�ie �i se sanc�ioneaz� cu amend� cuprins� între 200 lei �i 300 lei urm�toarele 
fapte : 
1 – accesul în cimitir prin alte locuri decât pe por�ile de acces ; 
2 – accesul autovehiculelor �i vehiculelor în cimitir f�r� aprobare ; 
3 – depozitarea resturilor �i gunoaielor în alte locuri decât cele prev�zute. 
C. Constituie contraven�ie �i se sanc�ioneaz� cu amend� cuprins� între 500 lei �i 1000 lei urm�toarele 
fapte : 
1 – însu�irea oric�rui material sau obiect care provine de la locul de înhumare ; 
2 – comercializarea unor obiecte folosite pentru ornamentarea mormintelor ; 
3 – adoptarea unei �inute sau atitudini care s� d�uneze ceremoniilor funerare. 
4 – executarea de construc�ii funerare neautorizate sau f�r� permis de lucru. 
D. Constituie contraven�ie �i se sanc�ioneaz� cu amend� cuprins� între 200 lei �i 400 lei urm�toarele 
fapte : 
1 – nesemnalizarea s�p�turilor pentru cavouri �i gropi zidite ; 
2 - depozitarea de p�mânt, a materialelor sau a altor obiecte pe mormintele vecine ; 
3 – montarea de b�nci, ornamente sau alte obiecte funerare pe trotuarele de lâng� locurile de înhumare ; 
4 – distrugerea, degradarea sau desfiin�area spa�iilor verzi. 
5 – crearea de stocuri de materiale la locurile de construc�ii în cimitire ; 
E. Constituie contraven�ie �i se sanc�ioneaz� cu amend� cuprins� între 100 lei �i 200 lei urm�toarele fapte 
: 
1 – participarea direct� sau indirect� la construc�iile funerare efectuate "de c�tre persoane ce nu au rela�ii 
juridice de munc� cu firmele respective.". 
F. Constituie contraven�ie �i se sanc�ioneaz� cu amend� cuprins� între 200 lei �i 400 lei urm�toarele 
fapte: 
– accesul în cimitire a persoanelor : 
1. în stare de ebrietate 
2. f�r� o îmbr�c�minte decent� 
3. înso�ite de câini sau alte animale domestice 
4. care practic� comer�ul ambulant 
5. care practic� cer�itul 
G. Constituie contraven�ie �i se sanc�ioneaz� cu amend� cuprins� între 100 lei �i 200 lei urm�toarele 
fapte : 
- consumul de alcool 
- aruncarea de de�euri, resturi sau gunoi în alte locuri decât pubelele amplasate ; 
- fumatul 
- cântatul, în afara muzicii aprobate de eveniment 
- folosirea unor instrumente muzicale izolate 
- audierea zgomotoas� a aparatelor de radio �i casetofoanelor ; 
- introducerea oric�ror animale sau l�sarea lor liber� în spa�iul cimitirelor; 
- producerea de zgomot sau scandal. 
H. Constituie contraven�ie �i se sanc�ioneaz� cu amend� între 1000 lei –2000 lei efectuarea de înregistr�ri 
foto,audio-video în scopuri care contravin moralei. Constatarea �i aplicare sanc�iunilor pentru  
contraven�iile enumerate se face de persoane împuternicite de Primarul municioiului Roman. 
Contraven�iilor prev�zute de prezentul regulament li se aplic� prevederile OG 2/2001 privind regimul 



 10 

juridic al contraven�iilor. Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la 
data încheierii procesului-verbal ori, dup� caz, de la data comunic�rii acestuia, jum�tate din minimul 
amenzii. 
 
CAPITO LUL XII – DISPOZI�II FINALE 
 

Art. 62. Administratorul are obliga�ia asigur�rii pazei 24 de ore din 24. Aceasta se face prin angaja�ii 
proprii sau de o societate comercial� sau institu�ie de profil în baza unui contract. Acestea r�spund de 
toate bunurile mobile sau imobile aflate în incinta cimitirelor, inclusiv de controlul obiectelor ce intr� �i 
ies din cimitir. 
Art. 63. Administratorul poate înfiin�a în cimitire puncte mobile de vânzare a florilor, lumân�rilor etc. 
Administratorul cimitirelor nu r�spunde de semnele �i obiectele funerare acceptate cum ar fi cruci �i pl�ci 
funerare 
Art. 64. Administratorul r�spunde de aplicarea �i respectarea prezentului Regulament în cimitirele la 
care se refer� acesta. 
Art. 65. Actele de concesionare a locurilor de înhumare eliberate  pân� la intrarea în vigoare a 
prezentului Regulament r�mân valabile. 
 


