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                                                 Anexa nr.1 la H.C.L. nr.  33 din 11.03.2010 
 
 
 
 

REGULAMENTUL 
 

DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A 
CIMITIRELOR UMANE DIN MUNICIPIUL ROMAN 

 
 
 

CAP. I  DISPOZIŢII GENERALE 
 

Art. 1. Prin cimitir, în accepţiunea prezentului regulament, se înţelege locul 
special amenajat şi dotat, destinat înhumării, exhumării, reînhumării persoanelor 
decedate, păstrării urnelor în nişe, cu respectarea dispoziţiilor sanitare şi 
antiepidemice legale.  
          Cimitirul “ETERNITATEA”, aflat în proprietatea municipiului Roman, a 
fost încredinţat în baza H.C.L. nr. 190 din 15.12.2008 privind delegarea de gestiune 
prin concesionarea Serviciului public de administrare a cimitirelor umane, către 
S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. 

Art. 2. Înfiinţarea, extinderea, desfiinţarea, organizarea şi administrarea 
cimitirelor, proprietate publică a municipiului Roman, se face în baza hotărârilor 
Consiliului Local. 

Art. 3. Cimitirele care aparţin domeniului public al municipiului vor fi 
administrate prin intermediul unor societăţi comerciale denumite operatori / 
prestatori de servicii de administrare. 

Art. 4. Realizarea serviciilor de administrare a cimitirelor se va face prin 
delegarea gestiunii acestor servicii către societatea (operatorul) desemnat de către 
Consiliul Local, cu respectarea prevederilor contractului de delegare a gestiunii şi a 
prezentului regulament. 

Art. 5. Operatorul de servicii va avea atribuţiuni pe linia administrării şi 
gestionării patrimoniului public existent în cimitir, conducerii întregii activităţi 
specifice cimitirului, asigurării funcţionalităţii şi întreţinerii dotărilor existente, 
asigurării ordinii interioare şi bunei desfăşurări a prestaţiilor. 

Art. 6. Din punct de vedere urbanistic, sanitar, mediu şi edilitar, cimitirele 
sunt supuse prevederilor legale în vigoare. 

Art. 7. Întreaga suprafaţă interioară a cimitirelor este structurată pe parcele, 
care sunt delimitate între ele prin alei de acces. 

Art. 8. Parcelele sunt structurate la rândul lor pe rânduri în cadrul cărora sunt 
stabilite locurile de înmormantare. 
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Parcelele şi fiecare rând în parte sunt numerotate la capetele lor dinspre alee. 
Art. 9. În cadrul rândurilor care compun fiecare parcelă în parte, fiecare loc 

de înmormantare este numerotat, pentru a se putea ţine o evidenţă clară a acestora. 
Art. 10. În cadrul administraţiei cimitirelor va funcţiona un birou specializat 

pentru problemele de registratură, evidenţă şi păstrare în arhivă a situaţiilor privind 
persoanele decedate care sunt înmormantate în cimitirele respective, a datelor de 
identificare şi locaţia topografică. 

Art. 11. Persoanele decedate sunt înregistrate în registrul de evidenţă cu 
următoarele specificaţii: 

- data înmormântării; 
- numele şi prenumele celui decedat; 
- datele personale ale decedatului; 
- numărul actului de deces; 
- locul înmormântării - rândul, locul (locaţia topografică); 
- aparţinatorul / concesionarul care a efectuat înmormântarea; 
- documentul care dovedeşte concesionarea locului; 
- numărul chitanţei care dovedeşte achitarea tarifului de întreţinere; 
- numărul chitanţei care dovedeşte achitarea tarifului servicului funerar 

prestat; 
Art. 12. Biroul specializat din cadrul administraţiei cimitirului va ţine, într-

un registru separat şi evidenţa parcelelor din structura cimitirului, cu următoarele 
specificaţii: 

- anul dării în folosinţă a parcelei; 
- numărul  de rânduri componente; 
- numărul de locuri de mormânt stabilite în cadrul parcelei; 
- anul ocupării complete a parcelei; 
Art. 13. În registrul de evidenţă se consemnează şi caracterul aparte al 

parcelei respective şi anume: 
- eroi din primul război mondial; 
- eroi din al doilea război mondial; 
- veterani de război; 
- eroi ai revoluţiei; 
- deportaţi şi victime ale oprimării comuniste; 
- destinaţie specială (personalităţi istorice, politice, culturale, sau cu merite 

deosebite, etc.). 
Deasemenea se va specifica dacă în parcela respectivă există sau nu un 

monument comemorativ. 
Art. 14. Se va ţine totodată o evidenţă cu privire la locul unde sunt 

înmormântate   (parcela, rândul, locul) personalităţi istorice, politice, culturale sau 
cu alte merite deosebite, de importanţă naţională sau locală. 
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Art. 15. Va exista un registru de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor 
cetăţenilor privind acte de profanare, furturi, degradări sau alte infracţiuni în incinta 
cimitirelor. 

Art. 16. Pe raza municipiului Roman, înhumarea în cimitirele proprietate 
publică, se face conform prezentului Regulament. 

Art. 17. Administraţia cimitirelor asigură întreaga gamă de servicii, lucrări şi 
bunuri necesare ceremoniilor funerare, precum şi alte servicii de întreţinere a 
lucrărilor funerare. 

Art. 18. Pentru atribuirea locurilor de înhumare prin concesiune, se vor 
percepe taxe, funcţie de perioada concesionată, precum şi tarife pentru serviciile de 
administrare, stabilite de către operatorul de servicii. 

Art. 19. Concesionarea de locuri de înhumare şi asigurarea de servicii de 
administrare în parcele cu destinaţie specială se va efectua cu plata taxelor şi 
tarifelor preferenţiale.  

 
CAP. II   CATEGORII DE LOCURI DE ÎNHUMARE 

 
Art. 20. Locurile de înhumare care se pot atribui cetăţenilor Municipiului 

Roman, se clasifică în următoarele categorii: 
A. Locurile de înhumare (mormânt simplu) ce se concesionează în cimitirul 

Eternitatea vor avea dimensiunile de 2,5 m x 1,2 m (3 mp), cu intervalele de 
acces între ele de min. 0,20 m necesar pentru circulaţie şi întreţinerea locului. 
  B. Locul de înhumare cu suprafaţa atribuită pentru amenajări din material 

durabil (împrejmuire, semene funerare, statui, etc ), are dimensiunile de 2,3 m x 
2,2 m (5 mp), cu interval de acces între ele de min 0,20 m necesar pentru 
circulaţie şi  întreţinerea locului. 

 C. Locul de înhumare familial (4 locuri) cu suprafaţa atribuită pentru 
amenajări  

        din material durabil (împrejmuire, semene funerare, statui, etc), are   
        dimensiunile de 2,8 m x 3,2 m (9 mp), cu păstrarea intervalului de acces la  
        locul vecin. 

D. Locul de înhumare pentru cavou familial, are dimensiunile multiplu de 2,5  
x 1,2 m , cu interval de acces de 0,2 m. 

 

   Adâncimea gropii pentru toate situaţiile enumerate mai sus, va fi de 2m. 
Depăşirea suprafeţei concesionate se sancţionează contravenţional, conform 

regulamentului şi cu aducerea la nivelul dimensiunilor aprobate pe cheltuiala 
beneficiarului. 

Art. 21. În cazul în care există solicitări pentru concesionarea unor capele 
familiale sau colective, cavouri familiale pe suprafeţe mai mari de 9,00 mp, va fi 
necesară aprobarea specială a administratorului. 
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CAP. III  ATRIBUIREA LOCURILOR DE ÎNHUMARE 
 

Secţiunea I.  Condiţii de atribuire a locurilor de înhumare 
 
Art. 22. Terenurile destinate locurilor de înhumare şi construcţiilor funerare 

aparţin domeniului public al Municipiului Roman . 
Art. 23. Administrarea efectivă a acestor terenuri se execută de către 

operatorul de servicii de administrare a cimitirelor S.C. MUNICIPAL LOCATO 
SERV S.A. Roman. 

Art .24. Terenul fiecărui cimitir este sistematizat şi împărţit în parcele şi 
locuri de înhumare delimitate prin căi de acces. 

Art. 25. Locurile de înhumare din cimitirul Eternitatea pot fi concesionate pe 
bază de taxe sau atribuite gratuit, în condiţiile prezentului Regulament şi a 
prevederilor legale. 

Actul de concesionare (atribuire) încheiat cu această ocazie conferă 
titularului numai dreptul de folosinţă pe termen limitat conform Regulamentului, 
sau nelimitat (pe veci) potrivit unor legi speciale. 

Art. 26. Pot concesiona locuri în cimitire doar cetăţenii cu domiciliul în 
Roman, sau care înmormântează persoane decedate ce au avut domiciliul stabil pe 
raza municipiului Roman. 

Art. 27. Concesionarea locurilor de înhumare în cimitirele proprietate 
publică, se face pe baza cererii avizate de conducerea unităţii ce le administrează. 

Art. 28. Taxele  percepute pentru concesionare vor fi stabilite ulterior. 
Art. 29. Anual  pentru întreţinerea cimitirelor, titularii locurilor de înhumare 

vor achita la administratorul cimitirului tarifele aferente serviciilor prestate. 
Art. 30. Unei persoane i se poate concesiona pe termen limitat sau prin 

atribuire pe termen nelimitat, numai un singur loc de înhumare. 
Atribuirea  aceluiaşi titular a mai multor locuri de înhumare este nulă de 

drept şi atrage încetarea dreptului de folosinţă asupra mormintelor dobândite cu 
nerespectarea prevederilor alin. 1. 

Art. 31. Locurile de înhumare prevăzute la art. 20 se pot atribui în 
următoarele condiţii: 

a) locurile de înhumare prevăzute la lit. A,  se pot concesiona numai la 
moartea persoanei pentru care se atribuie; 

b) locul de înhumare prevăzut la lit. A, va putea fi atribuit cu titlu gratuit 
numai persoanelor beneficiare ale unor drepturi stipulate prin diverse 
acte normative; 

c) locurile de înhumare prevăzute la lit. B, C, D, se pot atribui şi 
anticipat, persoanelor peste 60 ani, cu condiţia achitării taxelor 
prevăzute pentru concesionare şi a avizării documentaţiei pentru 
construirea cavourilor sau a împrejmuirilor. 

Art. 32. Taxele pentru atribuirea locurilor de înhumare se stabilesc astfel: 
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a) pentru un loc de înhumare individual într-un cuantum stabilit ulterior, 
pentru locurile de înhumare duble, triple sau cvatdruple, taxa se 
multiplică direct proporţional cu cea percepută pentru un singur loc de 
înhumare individual; 

b) pentru cavouri familiale se calculează în funcţie de suprafaţa (mp.) 
raportat la numărul de locuri individuale echivalente. 

c) pentru locurile de înhumare în parcele cu destinaţie specială, se va 
percepe o taxă şi un tarif special (preferenţial).   

Art. 33. Cuantumul taxelor respective vor fi stabilite prin hotărâre a 
Consiliului Local şi vor fi aplicate de administraţia cimitirelor pentru prestaţiile sale 
specifice. Acestea vor fi ajustate în funcţie de modificările intervenite la nivelul 
costurilor de administrare / inflaţie  etc. 

Art. 34. Locurile de înhumare odată atribuite nu pot fi înstrăinate prin 
vânzare sau cedare, ele pot fi reatribuite (reconcesionate) spre folosinţă, numai 
familiei decedatului până la gradul al IV lea inclusiv şi numai cu avizul 
operatorului care administrează cimitirul. 

Orice alte acte de înstrăinare vor fi considerate nule de drept. 
Art. 35. Se vor atribui, fără plată, locuri de înhumare prevăzute la art. 20 lit. 

A,  după cum urmează: 
a) veteranilor de război şi văduvelor de război, în conformitate cu prevederile 

Legii nr. 44/1994;  
b) foştilor deţinuţi politici şi deportaţilor, în conformitate cu prevederile 

Legii nr. 189/2000; 
c) urmaşilor eroilor martiri ai Revoluţiei, în conformitate cu prevederile Legii 

nr. 341/2004. 
Pentru aceste categorii de persoane, solicitanţii vor anexa la cerere acte 

doveditoare. La cererea expresă a beneficiarului legii scutirea de plată şi respectiv 
atribuirea de locuri de veci se poate realiza şi prin transformarea locului 
concesionat în loc de veci în condiţiile Lg. 44, 189, 341, fără a mai avea dreptul la 
un alt loc în parcela specială. 

Locurile de înhumare concesionate pe termen nelimitat, ca urmare a aplicării 
unor legi speciale,  se vor transmite numai pe cale succesorală. 

Art. 36. Consiliul Local poate acorda pe o perioadă de 7 ani, locuri gratuite 
în cimitirele municipiului, persoanelor decedate neidentificate sau poate aproba 
concesionarea gratuită pentru 7 ani a locurilor de înhumare persoanelor lipsite de 
posibilitatea de a plăti taxa în vigoare la data concesiunii. 

După acest termen, în funcţie de necesităţile administraţiei cimitirelor, se va 
putea efectua exhumarea celui decedat. Osemintele celui exhumat vor fi îngropate 
la o adâncime de 2,5 m, iar acesta va rămâne în evidenţele administraţiei 
cimitirelor. 
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Secţiunea II.  Modalitatea de concesionare/atribuire a locurilor de înhumare 
 

Art. 37. Locurile de înhumare se atribuie solicitanţilor pentru o perioadă de 
concesiune, astfel: 

a) pentru 7 ani – numai în caz de deces; 
b) pentru 25 ani cu /sau fără caz de deces, cu condiţia executării de lucrări 

funerare subterane şi supraterane, în condiţiile prevăzute de art. 31, 91, 92, 
93; 

c) pe termen nelimitat atribuite în baza unor acte normative ; 
Art. 38. Reconcesionarea locurilor de înhumare se face în următoarele situaţii: 
a) locul de înhumare concesionat pentru 7 ani poate fi reconcesionat pentru 

încă 7 ani, dacă la expirarea termenului de concesiune a intervenit un nou 
deces; 

b) locul de înhumare concesionat pentru 7 ani poate fi reconcesionat pentru 25 
ani, cu /sau fără caz de deces la expirarea termenului de concesiune, cu 
condiţia începerii lucrărilor subterane sau supraterane, pe bază de contract 
încheiat cu unitatea administratoare, la data reconcesionării; 

c) locul de înhumare concesionat pentru 25 ani poate fi reconcesionat pentru 7 
ani, în caz de deces survenit cu cel puţin 6 ani înaintea expirării 
concesiunii, termenul reconcesionarii curgând de la data expirării 
concesiunii iniţiale; 

d) locul de înhumare concesionat pentru 25 ani poate fi reconcesionat pentru 
25 ani, în caz de deces dacă acesta a survenit cu cel puţin 6 ani înaintea 
expirării concesiunii, iar construcţiile supraterane şi subterane sunt în stare 
bună. Dacă lucrarea funerară este deteriorată, reconcesionarea se va face cu 
condiţia reparării sau refacerii acestora pe bază de contract încheiat cu 
societatea care administrează cimitirul; 

e) locul de înhumare concesionat pentru 25 ani  poate fi reconcesionat pentru 
25 ani, fără caz de deces, cu cel mult 1 an înainte de  expirarea concesiunii, 
cu condiţia ca lucrările funerare supraterane şi subterane să fie în stare 
bună. Dacă lucrările sunt deteriorate, reconcesionarea se va face cu condiţia 
remedierii acestora pe bază de contract încheiat cu unitatea care 
administrează cimitirul. Reconcesionarea operează din momentul expirării 
concesiunii iniţiale; 

Art. 39. Ultima înhumare pe locurile concesionate pe 25 ani , se va putea face 
cu cel puţin 7 ani înainte de expirarea acesteia, cu excepţia cazurilor în care s-a 
aprobat prelungirea concesiunii cu minim 7 ani de către autoritatea care a aprobat 
concesiunea. 

Art. 40. Atribuirea locurilor de înhumare se face pe baza cererii înregistrate de 
solicitant, însoţită de copia actului de identitate şi de declaraţia pe propria 
răspundere, care să ateste că nu mai deţine un alt loc de înhumare  în cimitirele 
proprietate publică a municipiului Roman. 
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Pentru concesionarea locului de înhumare pe o perioadă de 7 ani, se va anexa 
dovada decesului. 

Aprobarea cererilor privind concesionarea sau reconcesionarea locurilor de 
înhumare are valabilitate 30 de zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă. După 
30 de zile, dacă solicitantul nu se prezintă pentru încheierea contractului şi pentru 
plata taxei aferente, locul va fi atribuit unei alte persoane. 

Art. 41. Asupra locurilor de înhumare, se creează, în favoarea persoanelor 
fizice, un drept de folosinţă pe o perioada de 7 - 25 ani. 

Dreptul de folosinţă ia naştere în baza unui act de concesionare, cu plata unei 
taxe de concesionare, sau cu titlu gratuit, în baza unui act de atribuire gratuită, 
încheiate între administraţia cimitirului şi beneficiar. 

Art. 42. Actul de concesionare asupra locului de înmormantare, trebuie să 
cuprindă următoarele menţiuni principale: 

a) unitatea care administrează cimitirul; 
b) denumirea cimitirului; 
c) numele şi prenumele titularului folosinţei; 
d) adresa şi datele de identificare ale titularului ; 
e) natura folosinţei; 
f) suprafaţa concesionată; 
g) termenul de concesionare; 
h) taxa şi/sau tariful stabilit şi modalitatea de plată; 
i) obligaţiile părţilor semnatare. 

Art. 43. Actul de concesionare (titlul de folosinţă) se întocmeşte în două   
exemplare, din care unul se predă beneficiarului, iar celălalt rămâne la administraţia 
cimitirului. 

Titlurile de folosinţă se înregistrează în evidenţele administraţiei şi în planul 
de parcelare a cimitirului. 

Art. 44. Titlul de folosinţă asupra locului de înmormântare, acordat pe o 
perioadă de 7 - 5 ani sau pe termen nelimitat, dă naştere la dreptul beneficiarului de 
a efectua construcţii funerare la suprafaţă sau subterane. 

Art. 45. Beneficiarii titlului de folosinţă au obligaţia: 
a) de a executa în termen lucrările la care s-au angajat la obţinerea titlului de 

folosinţă; 
b) să întreţină în perfectă stare construcţiile funerare şi amenajările realizate 

pe locul respectiv; 
c) să amenajeze locul în cauză şi să-l împodobească cu flori şi verdeaţă; 
d) să achite taxa prevăzută în act; 
e) să achite tariful anual de întreţinere; 
f) să comunice administraţiei cimitirului orice modificare survenită la adresa 

de domiciliu. 
Art. 46. Administraţia cimitirului are dreptul: 
a) de a încasa taxele stabilite pentru acordarea dreptului de folosinţă; 
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b) de a percepe tariful de întreţinere şi administrare a cimitirului. 
c) de a desfiinţa orice construcţie funerară executată fără avizul societăţii 

administratoare prin compartimentul său de specialitate; 
d) de a aplica la nevoie, sancţiunile prevăzute la art. 117. 
Art. 47. În anumite situaţii, cum ar fi cazul persoanelor lipsite de posibilităţi 

materiale, acordarea dreptului de folosinţă asupra locului de înhumare se poate face 
pe un termen de 7 ani, fără plată, dar numai cu avizul autorităţii locale. 

Art. 48. Unei persoane i se poate concesiona pe durata a 7 - 25 ani, numai un 
singur loc de înhumare, în baza unei declaraţii pe propria răspundere, că nu deţine 
un alt loc cu /sau fără taxă. 

În acest loc pot fi înmormântaţi titularii dreptului de folosinţă, soţul/soţia şi 
rudele acestuia până la gradul de rudenie IV, precum şi alte persoane cu 
consimţământul expres al titularului. 

Atribuirea aceluiaşi titular a unui alt loc de înhumare este nulă de drept şi 
atrage încetarea dreptului de concesiune asupra acestuia. 
 
Secţiunea III. Modalitatea de transmitere a dreptului de folosinţă 
 

Art. 49. Dreptul de folosinţă asupra locurilor de înhumare se poate transmite 
prin succesiune legală, testamentară.  

Art. 50. La transmiterea prin donaţie către moştenitorii legali, calitatea de soţ 
(soţie) sau rudă în grad succesibil, se stabileşte de către notariat, cu ocazia 
autentificării actului de donaţie, pe baza certificatului de stare civilă. 

Art. 51. În cazul transmiterii prin succesiune legală, calitatea moştenitorilor 
se stabileşte de către notariat, prin certificate de moştenitor. Aria moştenitorilor se 
referă la toate persoanele care au vocaţie la moştenirea defunctului – titular, în 
condiţiile prevăzute de Codul civil. 

Art. 52. În situaţii excepţionale (deces), transmiterea dreptului de folosinţă 
către un prezumtiv moştenitor al dobânditorului locului de înhumare, se va face în 
baza unei declaraţii notariale petentului, prin care să ateste calitatea de unic 
moştenitor. 

Art. 53. Succesorii testamentari, cu excepţia ascendenţilor şi descendenţilor 
de grad I, sunt obligate să plătească taxa stabilită pentru preluarea dreptului de 
concesiune asupra locului de înmormântare şi tariful de întreţinere aferent. 

Art. 54. Locul de înmormântare transmis prin succesiune nu poate fi divizat, 
transmiţându-se din generaţie în generaţie, potrivit ordinii succesorale stabilită de 
Codul civil. 

Aparţinând în indiviziune membrilor familiei, în cote ideale şi neputând 
forma obiect de partaj, aceste locuri nu pot intra în formarea loturilor ce cuprind 
bunurile care intră în masa succesorală şi nici nu pot fi atribuite unui singur 
moştenitor, pentru complinirea drepturilor succesorale. 
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Art. 55. În cazul în care un moştenitor renunţă la dreptul său, deoarece 
dreptul de folosinţă asupra locului de înmormântare are caracterul de bun de 
familie, acesta rămâne în continuare în favoarea moştenitorilor nerenunţători. 

Art. 56. Dobândirea locurilor de înhumare prin succesiune în favoarea 
rudelor de grad I, este scutită de plata taxei de concesiune, dacă termenul de 
reconcesionare nu este expirat. 
        Ceilalţi dobânditori vor achita taxele corespunzătoare unei noi concesionări. 

Art. 57. La expirarea dreptului de concesiune asupra locului de 
înmormântare, acesta poate fi reconcesionat, cu plată, pentru un nou termen, 
aceluiaşi beneficiar sau moştenitorilor lui legali. 

Nefiind obiect al dreptului de proprietate personală, locurile de înhumare nu 
pot fi înstrăinate prin acte de vânzare-cumpărare între vii. 
      
Secţiunea IV. Anularea sau încetarea dreptului de folosinţă 
             

Art. 58. Actul de concesiune asupra locului de înmormântare va putea fi 
anulat în cazul lăsării în părăsire a locului respectiv. 

Prin “lăsare în părăsire” se înţelege “menţinerea în stare de neîngrijire pe 
perioada ultimilor doi ani, a mormintelor, terenului, împrejmuirilor sau a 
construcţiilor funerare de către aparţinatori”. 

Art. 59. Starea de “lăsare în părăsire” se stabileşte de administraţia 
cimitirului, care are obligaţia ca anual să verifice starea locurilor date în folosinţă şi 
să încheie un proces verbal de constatare care se înscrie într-un registru special. 
Situaţia locurilor considerate “în părăsire” se va afişa la administraţia cimitirului. 

Art. 60. Administraţia cimitirului va afişa într-un loc vizibil, în primul 
trimestru al fiecărui an calendaristic o listă cu locurile de înmormântare la care 
termenul de concesionare a expirat sau expiră până la sfârşitul anului, precum şi o 
listă cu numele titularilor dreptului de folosinţă care nu-şi respectă obligaţiile ce 
decurg din acestea. 

Totodată se va atrage atenţia celor interesaţi ca în cazul în care nu se va face 
reînnoirea dreptului de folosinţă în termen de un an de la data afişării, aceste locuri 
de înmormântare revin în patrimoniul public al autorităţii locale, urmând a fi 
dispuse concesionării. 

Art. 61. La expirarea termenului de un an de la prima afişare, dacă situaţia a 
rămas neschimbată, lista locurilor de înmormantare “lăsate în părăsire”, cu 
indicarea numelui titularului dreptului de concesiune, se va afişa timp de 60 de zile 
la administraţia cimitirului. 

Odată cu procedura de afişare, administraţia cimitirului îl va înştiinţa şi pe  
titularul dreptului de folosinţă, prin scrisoare cu confirmare de primire, la ultimul 
său domiciliu cunoscut. 

Art. 62. În cazul în care titularul dreptului de concesiune nu se prezintă în 
termen de 30 de zile de la data afişării şi a notificării prin scrisoare recomandată, la 
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împlinirea termenului de 2 ani de la expirarea concesiunii, aceasta  va putea fi 
anulată pe cale administrativă. 

Art. 63. Dacă actul de concesiune a fost anulat, mormântul sau cavoul, cu 
toate amenajările existente, intră în patrimoniul public al Municipiului, cu 
respectarea dispoziţiilor legale în vigoare privind constatarea, evaluarea şi preluarea 
pe bază de inventar. 

Locurile respective vor putea fi atribuite pentru noi înhumări, concesionarii 
acestora vor suporta plata şi a construcţiilor şi amenajărilor existente, după ce 
acestea vor fi evaluate. 

Art. 64. Dreptul de folosinţă asupra locului de înhumare, încetează în 
următoarele condiţii: 

a) la expirarea duratei de concesiune şi dacă timp de 2 ani nu a fost 
solicitată reconcesionarea; 

b) când nu există moştenitori legali, testamentari; 
c) când titularul dreptului de folosinţă nu respectă prevederile prezentului 

Regulament; 
d) prin renunţarea expresă a titularului dreptului de concesiune; 
e) când titularul dreptului de concesiune a decedat şi este înhumat într-un 

alt loc, iar pe locul respectiv nu s-au făcut construcţii definitive; 
f) când titularul locului a fost deshumat, iar osemintele sale au fost depuse 

în alt loc; 
g) prin desfiinţarea cimitirului; 
h) în caz de părăsire sau de menţinere în stare de neîngrijire a locurilor de 

înhumare şi a lucrărilor funerare, pe o perioadă mai mare de 2 ani. 
Art. 65. Încetarea concesiunii în condiţiile art. 64, atrage după sine 

încheierea unei noi concesiuni. 
Reconcesionarea locurilor de înhumare altor persoane decât titularului 

concesiunii se va face numai după trecerea perioadei de 7 ani de la ultima 
înhumare. 

Art. 66.  În cazul în care concesiunea încetează în condiţiile art. 64 şi pe 
aceste locuri sunt executate lucrări funerare, titularii sunt obligaţi să desfiinţeze şi 
să ridice lucrarea în termen de 90 de zile de la primirea înştiinţării privind încetarea 
concesiunii. În caz contrar, aceste lucrări vor fi valorificate de societatea care 
administrează cimitirele. 

Art. 67. Locurile de înhumare atribuite în baza unor reglementări anterioare 
(locurile de veci) şi care sunt părăsite (locuri unde nu există însemne funerare) sau 
dacă la somaţia administraţiei cimitirului, titularul nu se prezintă în termen de 3 
luni, trec în proprietatea municipalităţii. 

Art. 68. Operatorul de servicii,  poate concesiona locuri de înhumare pentru 
7 ani sau 25 ani, amenajate cu cripte de înhumare. 
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Titularii dreptului de concesiune, în aceste condiţii vor suporta, în afara 
taxelor stabilite pentru concesiune şi contravaloarea criptelor. 

Art. 69. În cazul locurilor de înhumare abandonate, administraţia cimitirelor 
va înştiinţa în scris cu confirmare de primire sau prin presa locală pe titularii 
concesiunii sau pe succesorii acestora, după caz, asupra faptului că sunt obligaţi să 
se prezinte la administraţie, şi să ia măsuri de îngrijire a locului, respectiv să achite 
obligaţiile ce le revin prin concesiune. 

Dacă în termen de 3 (trei) luni de la comunicare titularii concesiunii sau 
succesorii acestora nu iau măsurile stabilite, administraţia cimitirului va putea 
concesiona locul altor persoane. 

Art. 70. În cazul neachitării tarifului de întreţinere, pe o perioadă mai mare 
de 2 ani consecutiv şi dacă după înaintarea somaţiei scrisă şi trimisă cu confirmare 
de primire, sau a anunţului în presă, concesionarul sau urmaşii săi nu se prezintă la 
administraţia cimitirului şi nu achită obligaţiile ce decurg din actul de concesiune, 
la valoarea anului în curs, unitatea poate dispune concesionarea locului altei 
persoane. 

Sunt exceptate de la prevederile mai sus menţionate monumentele funerare 
din patrimoniul naţional sau cele declarate de Consiliul Local, ca fiind de interes 
istoric sau artistic.        

 
CAP. III. ATRIBUIREA LOCURILOR DE ÎNHUMARE 

 ÎN PARCELE CU DESTINAŢIE  SPECIALĂ 
 

Secţiunea I-a. Modalitatea de atribuire 
 

Art. 71. Parcelele care sunt ocupate cu mormintele eroilor căzuţi în cele două 
războaie mondiale şi monumentele închinate acestora, se constituie în parcele cu 
destinaţie specială, fiind locuri de comemorare şi cinstire a eroilor neamului. 

Art. 72. Veteranilor de război, invalizilor şi văduvelor de război, li se vor 
atribui gratuit locuri de înmormântare, în parcele special destinate sau la cererea 
expresă în condiţiile art. 35. 

Art. 73. Eroilor revoluţiei din decembrie 1989, răniţilor şi urmaşilor eroilor 
martiri li se vor atribui, fără plată, locuri de înhumare, într-o parcelă special 
destinată, pe baza actelor doveditoare. 

Art. 74. Deportaţilor şi victimelor oprimării comuniste li se vor atribui locuri 
de înmormântare gratuite, într-o parcelă special destinată, pe baza actelor care 
dovedesc această calitate. 

Art. 75. De asemenea sunt considerate parcele cu destinaţie specială, cele 
ocupate de către personalităţi istorice, politice, culturale sau cu alte merite 
deosebite, de importanţă locală sau naţională, precum şi altor personae marcante 
din cadrul municipalităţii. 
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Art. 76. Locurile de înhumare desemnate în parcele prevăzute cu destinaţie 
specială, vor fi atribuite personalităţilor specificate la art. 71 - 75, cu plata taxelor 
speciale potrivit anexei. 

Art. 77. Întreţinerea parcelelor eroilor căzuţi în cele două războaie mondiale, 
se efectuează de către adminiatraţia cimitirului, cu aportul uman, material sau 
financiar al Garnizoanei Roman. 

Art. 78. Întreţinerea parcelelor prevăzute la art. 71 - 74, se efectuează de 
către asociaţiile respective sau, contra unui tarif de întreţinere perceput de la aceste 
asociaţii sau de la membrii lor, de către administraţia cimitirelor, cu excepţia în care 
acestea sunt scutite prin lege. 

Art. 79. Întreţinerea mormintelor personalităţilor istorice, politice, culturale 
sau cu alte merite deosebite, de importanţă locală sau naţională, existente în cimitir, 
se efectuează de către administraţia cimitirului, cu cooptarea unde există, a 
asociaţiilor care au ca scop cinstirea memoriei acestor personalităţi sau contra unui 
tarif de întreţinere perceput de la aceste asociaţii sau de la membrii lor. 

Art. 80. Pentru a acoperi întreaga gamă de solicitări operatorul poate 
amenaja parcele cu regim special, cu tarife care să asigure un nivel superior al 
serviciilor. 
 

CAP. IV EFECTUAREA SERVICIULUI FUNERAR ÎN CIMITIR         
 

Art. 81. Înhumarea în cimitirele proprietate publică, de pe raza municipiului 
Roman, se face conform prezentului Regulament, numai pe baza adeverinţei 
eliberate de Oficiul stării civile care a înregistrat decesul. 

Înmormantarea decedaţilor aduşi din alte localităţi, se face numai pe baza 
autorizaţiei sanitare pentru transport de cadavre umane, vizată de autoritatea 
sanitară competentă şi potrivit adeverinţei de înhumare. 

Înhumarea în alte locuri neautorizate este interzisă. 
Art. 82. Pe locul concesionat pot fi înhumaţi titularii locului, soţul/soţia 

acestora, ascendenţii şi descendenţii până la rude de gradul al IV lea, care vor face 
dovada gradului de rudenie prin acte şi declaraţie dată în faţa administratorului, 
precum şi dovada de înhumare. 

Deasemenea va putea fi înhumată orice altă persoană, pe baza acceptului dat 
în scris de titularul concesiunii, în faţa administratorului, sau de declaraţia 
autentificată a moştenitorilor, după caz. 

Art. 83. Pentru înhumările în locurile atribuite în folosinţă pe durata de 25 
ani, este necesar să se prezinte actul de atribuire în folosinţă, dovada gradului de 
rudenie sau titularul dreptului de folosinţă în cazul când urmează a fi înhumaţi 
rudele acestuia până la gradul al IV lea. 
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În cazul în care un loc de înhumare atribuit pe o perioada de 25 ani se află în 
folosinţa mai multor titulari, înhumarea membrilor de familie ascendenţi sau 
descendenţi se face cu acordul titularilor. 

Art. 84. Înmormântările se pot face direct sau prin depunerea prealabilă a 
decedaţilor la capela bisericii din cadrul cimitirului respectiv. 

Depunerea decedaţilor la capelă se poate face pentru cel mult 72 ore, numai 
cu autorizaţia organului sanitar competent, eliberată pe baza certificatului de 
îmbălsămare şi cu plata tarifelor legale. 

Nu pot fi depuşi la capelă cei decedaţi din cauza unei boli contagioase. 
Art. 85. Înmormântările se fac în gropi simple, gropi zidite şi cavouri. 

Gropile simple se sapă la o adâncime de minim 2 m. 
Art. 86. Deshumarea persoanelor decedate se poate face numai dupa 7 ani de 

la data înhumării, pe baza adeverinţei eliberate în acest scop de administraţia 
cimitirelor. 

În mod excepţional deshumarea se face şi înainte de expirarea termenului 
prevăzut la alineatul precedent, după cum urmează: 

a) după împlinirea termenului de 1 an de la data înhumarii şi numai în 
perioada 1 noiembrie - 31 martie, pe baza adeverinţei eliberate de poliţia 
sanitar veterinară, în scopul reînhumării persoanei decedate în alt loc de 
înhumare, pe baza dispoziţiei date potrivit legii, de Parchet sau de 
instanţele judecătoreşti şi cu încuviinţarea unui reprezentant al familiei 
decedatului, la data fixată de aceste organe. 

b) indiferent de data când a avut loc înhumarea pe baza dispoziţiei date 
potrivit legii, de Parchet sau de instanţele judecătoreşti şi cu 
încunoştiinţarea unui reprezentant al familiei decedatului, la data fixată 
de aceste organe. 

Art. 87. Deshumarea osemintelor persoanelor decedate în urmă cu 7 ani,  
precum şi reînhumarea lor se poate face în tot timpul anului pe baza adeverinţei 
eliberate în acest scop de administraţia cimitirelor. 

Art. 88. Deschiderea mormintelor şi reînhumarea se vor face în mod 
obligatoriu în prezenţa unui împuternicit cu procură specială a familiei decedatului 
şi sub supravegherea administratorului cimitirului, iar operaţiunile se vor consemna 
în registrul de înhumări în care semnează ambele părţi. 

În cazul în care în termen de 2 ani de la expirarea termenului de 7 ani 
reprezentantul familiei nu se prezintă pentru deschiderea mormântului, deşi a fost 
anunţat în scris, cu confirmare de primire, operaţiunea se desfăşoara numai în 
prezenţa administratorului cimitirului, care consemnează în registrul de înhumare 
lipsa reprezentantului familiei şi operaţiunea de reînhumare a osemintelor în locul 
comun. 

La fel se va proceda şi în cazul în care nu mai este în viaţă o rudă a 
decedatului. 
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Operaţiunea se desfăşoară numai în prezenţa administratorului cimitirului, 
care consemnează în registrul de înhumări lipsa reprezentantului familiei şi 
operaţiunea de reînmormântare a osemintelor în locul comun. 

Excepţie de la prevederile susmenţionate o constituie locurile atribuite pe 
veci în baza unor reglementări anterioare sau a cultelor care prin natura religiei 
interzic deshumarea. 

Art. 89. Transportul persoanelor decedate în vederea înhumării în aceeaşi 
localitate sau în altă localitate se poate face de administraţia cimitirelor, după plata 
tarifelor în vigoare, numai cu vehicule mortuare, special amenajate, cu respectarea 
normelor sanitare – antiepidemice. 

Administraţia cimitirelor poate asigura în aceleaşi condiţii, transportul pe 
teritoriul ţării şi a persoanelor decedate în străinătate, care urmează să fie înhumate 
în ţără, precum şi a celor decedate în ţara care vor fi înhumate în străinătate. 

Efectuarea acestor transporturi se va asigura cu respectarea normelor din 
convenţiile internaţionale. 

Art. 90. Plata pentru transportul persoanelor decedate se face potrivit 
tarifelor în vigoare, elaborate de societatea administratoră, în cazul în care acesta 
asigură transportul.   
 

CAP.V  EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE 
CONSTRUCŢII FUNERARE  ÎN CIMITIR 

 
Secţiunea I. Autorizarea amenajărilor funerare 
 

Art. 91. Beneficiarii locurilor concesionate pot executa pe durata 
concesionării, următoarele lucrări funerare: 

a) pe locurile concesionate pe 7 ani: 
- lucrări supraterane constând în cruci, însemne, borduri, grilaje; 

        - lucrări subterane numai în situaţii deosebite; 
   b) pe locurile concesionate pe 25 ani sau a celor deţinute în prezent pentru 
49 ani ; 
        - lucrări supraterane pentru executarea de cruci, însemne, borduri, 
grilaje, lucrări de artă ( lespezi, obeliscuri, statuiete  etc.); 
        - lucrări subterane – cripte, cavouri, gropi zidite cu câte unul, două sau 
trei locuri suprapuse, astfel încât adâncimea dinspre partea superioară să fie 
de cel puţin 0,50 m sub nivelul solului. 
Lucrările se vor face pe baza autorizaţiei de construcţie şi sub controlul 

administratorului de cimitir. 
Art. 92. Autorizarea executării lucrărilor funerare la locurile de înhumare se 

va face, potrivit legii. 
Este scutită de autorizaţie montarea crucilor de orice fel cu înălţimea până la 

1,5 m şi fără bază betonată. 
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Art. 93. Lucrările funerare prevăzute la art. 91 vor putea fi începute numai 
după obţinerea autorizaţiei eliberate, conform Legii nr. 50/1990 republicată şi 
actualizată, şi vor fi executate în termen de cel mult 6 luni de la eliberarea acesteia.  
La expirarea termenului, autorizaţia îşi pierde valabilitatea. 

Construirea fără autorizaţie sau cu încălcarea acesteia atrage sancţiunile şi 
măsurile stabilite, potrivit legii, pentru asigurarea disciplinei în construcţii. 

Art. 94. Este interzisă orice lucrare în afara limitei locului concesionat, 
administatorul de cimitir având obligaţia să împiedice executarea unor asemenea 
lucrări şi să aplice sancţiuni contravenţionale stabilite prin lege. 

Art. 95. Lucrările funerare vor fi contractate de către concesionar numai cu 
societatea (operatorul) ce administrează cimitirul iar execuţia se va realiza cu  
formaţii proprii ale societaţii administratoare sau pe bază de contract de 
subantrepriză încheiat  de operator cu  societăţi comerciale de profil sau meseriaşi 
autorizaţi propuşi de concesionari şi agreaţi de operator. 

Art. 96. Responsabilitatea şi recepţia lucrărilor executate în cimitir revine  
operatorului ce administrează obiectivul; executanţii de orice fel vor prezenta 
administratorului de cimitir tabele avizate de conducerea unităţii care administrează 
cimitirul, cu formaţiile ce lucrează în cimitire în perioada în care se execută 
lucrările şi acte doveditoare pentru procurarea materialelor folosite. 
  Art. 97. Contractul de subantrepriză se va realiza în termenii solicitaţi de 
concesionar, la nivelul devizelor întocmite şi practicate de operator pentru 
formaţiile proprii. 

Cota ce revine operatorului este de 25% din valoarea contractului şi 
reprezintă c/v utilităţilor,  reparaţii şi întreţinere căi de acces, depozitarea şi 
eliminarea deşeurilor rezultate, alte cheltuieli de regie a operatorului. 

Art. 98. Este interzisă în cimitire depozitarea oricărui fel de materiale de 
construcţie, stingerea varului, cioplirea pietrelor, lemnelor şi a marmurei, precum şi 
efectuarea oricăror lucrări pregătitoare. 

La locul construcţiei se va aduce materialul pregătit şi numai în cantităţile 
necesare pentru îmbinarea pieselor şi finalizarea lucrării. 

Art. 99. Pământul rezultat din spartură, resturile de orice natură, ca urmare a 
operaţiilor de construcţie, gunoiul de orice fel se vor transporta în fiecare zi de către 
administratorul cimitirului, în afara cimitirului, în locuri special amenajate şi 
salubrizate. 

La executarea lucrărilor de construcţii în cimitire se vor proteja construcţiile 
şi mormintele învecinate, spaţiile verzi şi căile de acces. 

Art. 100.  Accesul în cimitire a mijloacelor de transport cu o capacitate mai 
mare de 2 tone este interzisă, cu excepţia firmelor autorizate să evacueze gunoiul şi 
a vehiculelor administratorului. 

Art. 101. Monumentele de artă nu pot fi reparate, modificate sau demontate 
decât cu avizul prealabil al Consiliului local al municipiului. 
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Art. 102. Pentru curăţare şi refacerea aleelor, clădirilor, împrejmuirilor şi 
repararea instalaţiilor (apă, canal, electricitate) precum şi consumul de apă, energie 
electrică, gaze, evacuarea gunoiului etc., fiecare concesionar va achita un tarif anual 
conform anexei,  la administratorul cimitirului. 

Art. 103. Accesul autovehiculelor în cimitir va fi permis numai cu ocazia 
procesiunilor funerare, manifestărilor jubiliare şi atunci când  transportă persoane 
cu handicap sau deficit motor sever certificat. 
 
Secţiunea II.  Autorizarea activităţii de prestări servicii  
 

Art. 104. Autorizarea de prestări servicii de către persoane juridice în incinta 
Cimitirelor municipale se poate efectua numai în baza contractului de prestări 
servicii pentru amenajări funerare. 

Art. 105. Pentru persoanele juridice, cărora li se acordă dreptul de a 
desfăşura activităţi de prestări servicii în incinta cimitirului, se vor încheia de către 
administraţia cimitirelor, contracte de prestări servicii. 

Art. 106. Cota ce revine operatorului este de 25% din valoarea contractului 
şi reprezintă c/v utilităţilor, reparaţii şi întreţinere căi de acces, depozitarea şi 
eliminarea deşeurilor rezultate, alte cheltuieli de regie a operatorului. 

Art. 107. Nerespectarea obligaţiilor prevăzute în contract, sau în aviz, 
precum şi a prevederilor prezentului regulament se va sancţiona conform legii. 

Sancţiunea se va aplica fie agentului economic care a executat lucrarea de 
amenajare a locului de înmormântare, fie beneficiarului, funcţie de 
responsabilitatea fiecăruia.                
   

CAP.VI OBLIGAŢIILE TITULARILOR DREPTULUI DE 
FOLOSINŢĂ A LOCURILOR DE ÎNHUMARE ŞI OBLIGAŢIILE 

ADMINISTRAŢIEI CIMITIRELOR 
 

 Art. 108. Titularii dreptului de folosinţă a locurilor de înhumare sau moştenitorii 
acestora  au următoarele obligaţii: 

a)  instalarea unui însemn care să conţină numele şi prenumele decedatului 
sau a concesionarului – după caz, parcela şi numărul locului de 
mormânt, instalare care se face de la data luării în folosinţă; 

b) îngrijirea permanentă a locului de mormânt, întreţinerea construcţiilor 
de orice fel existente la locul de veci precum şi întreţinerea cărărilor 
dintre morminte şi a aleilor secundare de acces în parcele; 

c) respectarea suprafeţelor atribuite spre folosinţă, fiind interzisă orice 
extindere în cărări sau alei, afară de situaţiile în care acest lucru a fost 
aprobat de administraţia cimitirelor; 

d) la locurile de mormânt se vor admite, în principiu, numai plantaţii 
dendrofloricole de talie mică; 
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e) plantarea unor arbori de talie mare se va face numai cu aprobarea 
anticipată a administraţiei cimitirelor; 

f) resturile vegetale rezultate din întreţinerea locurilor de înhumare, 
resturile de materiale rezultate în urma lucrărilor de reparaţii ce se 
efectuează la părţile de construcţie a mormintelor se vor depozita de 
către titulari numai în locurile special amenajate; 

g) titularii dreptului de folosinţă au obligaţia ocrotirii tuturor arborilor de 
talie mare aflaţi în incinta cimitirelor, tăierea acestor arbori se va face 
numai în cazuri excepţionale şi cu aprobarea administraţiei  cimitirelor; 

h) titularilor dreptului de folosinţă, ca de altfel tuturor cetăţenilor le revine 
obligaţia utilizării cu simţ gospodăresc a bunurilor din cimitire; 

i) titularii dreptului de folosinţă a locurilor de înhumare au îndatorirea de a 
se interesa periodic asupra datei când li se expiră termenul de folosinţă a 
mormintelor şi au obligaţia de a comunica, în scris, în termen de 30 de 
zile, orice schimbare survenită cu privire la persoana titularului şi 
domiciliul acesteia; 

j) în cazul prăbuşirii arborilor de talie mare din cauze de forţe majore, care 
prin cădere distrug mormintele învecinate, refacerea acestora se execută 
de către administraţia cimitirelor pe cheltuiala sa; 

k)  să achite anual tariful pentru serviciile prestate. 
Art. 109.  Administraţia cimitirelor asigură următoarele servicii: 
- concesionarea locurilor de veci şi predarea acestora; 
- efectuarea transcrierilor dreptului de concesiune; 
- acordarea de consultanţă referitoare la concesiuni; 

           -    încasarea taxelor de concesionare şi închirieri; 
 

Administraţia cimitirelor are următoarele obligaţii : 
a) asigură respectarea de către persoanele fizice şi juridice a prevederilor 

prezentului regulament; 
b) ţine evidenţa înhumărilor conform prevederilor art. 10 – 14; 
c) întocmeşte planul de organizare a cimitirului; 
d) inventarierea lucrărilor de arhitectură deosebită şi a monumentelor 

istorice; 
e) inventarierea anuală a locurilor de înhumare goale; 
f) oprirea oricărei lucrări de construcţii neautorizate; 
g) menţinerea curăţeniei, ordinii şi liniştii publice; 
h) afişarea la loc vizibil a regulamentului de funcţionare şi a registrului de 

propuneri şi reclamaţii; 
i) respectarea orarului de funcţionare; 
j) colaborarea cu reprezentanţii tuturor confesiunilor religioase, legal 

recunoscute de lege, în vederea respectării cerinţelor legate de 
înhumare specifice; 
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k) asigură prestaţiile necesare înmormântării sau deshumării; 
l) asigură întreţinerea aleilor, capelelor, împrejmuirilor, instalaţiilor 

edilitare(apă, canalizare, energie electrică, gaze, etc.), evacuarea 
gunoiului; 

m) asigură paza cimitirelor; 
n) în funcţie de posibilităţi asigură concesionarilor şi constructorilor 

contra cost energie electrică, apă şi alte servicii. 
Art. 110. Pentru serviciile prestate, concesionarii trebuie să plăteasca la 

administraţia cimitirelor un tarif anual de întretinere până la 31 decembrie anul în 
curs. 
              În caz de neplată se vor percepe majorări de întârziere. 
 

CAP.VII   DISPOZIŢII FINALE 
 
Art. 111. Accesul  persoanelor în cimitire se face în ţinută decentă, circulaţia 

persoanelor este permisă numai pe alei, fiind interzisă călcarea pe morminte, etc., 
comportarea fiind în limita pioşeniei locului sacru. 
                Accesul în cimitir este permis zilnic conform următorului program: 
                  01 apr. – 15 nov. între orele 08,00 – 20,00 
                 16 nov. – 31 mar. între orele 08,00 – 17,00 

Art. 112. Pentru mormintele şi operele comemorative de război ale eroilor 
patriei, şi pentru cele din parcele cu destinaţie specială, aflate în cimitirele 
administrate de operatorul de servicii, întreţinerea şi îngrijirea se va face de 
administraţia cimitirului pe bază de contract de prestări servicii, încheiat cu 
Consiliul Local. 

Art. 113. Se interzice în incinta cimitirelor: 
a) distrugerea mormintelor, monumentelor funerare şi a construcţiilor de 

orice fel; 
b) formarea de grupuri zgomotoase şi care practică diferite ritualuri ce 

contravin religiei creştine; 
c) intrarea în cimitire a persoanelor în stare de ebrietate, a cerşetorilor şi a 

vânzătorilor ambulanţi; consumul de băuturi alcoolice în exces; 
d) plantarea de pomi fructiferi; 
e) tăierea de arbori şi arbuşti, distrugerea vegetaţiei ornamentale; 
f) punerea de afişe sau anunţuri; 
g) montarea de bănci, ornamente sau alte lucrări auxiliare pe trotuarul 

dintre locurile de înhumare fără aprobarea expresă a administratorului; 
h) efectuarea serviciilor funerare de către persoane ce nu fac parte din 

echipele specializate ale societăţii care administrează cimitirele sau 
agreate de aceasta; 

i) sustragerea sau împrăştierea osemintelor din osuar (grohniţa). 
j) efectuarea de lucrări funerare fără acordul administraţiei cimitirelor 
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k) aruncarea gunoiului sau materialelor rezultate în urma lucrărilor de 
întreţinere a mormintelor în alte locuri decât cele stabilite în acest 
scop; 

l) depozitarea materialelor de construcţii funerare pe aleile de acces şi pe 
mormintele din vecinătatea celui pe care se execută lucrarea; 

m) circulaţia şi transportul de materiale cu mijloace de transport de tonaj 
mare; 

n) nerespectarea suprafeţei atribuite spre folosinţă prin extinderea în 
cărări, alei sau în perimetrul locurilor de înhumare învecinate precum 
şi lăsarea în stare de neîntreţinere a mormintelor; 

o) intrarea cu motociclete, circulaţia vehicolelor de orice fel cu viteza mai 
mare de 5 km/ora; 

p) parcarea autovehicolelor în incinta cimitirului. 
 

Art. 114. Titularii locurilor de înhumare sau moştenitorii acestora au 
obligaţia: 

a) să comunice administraţiei cimitirului în termen de 30 de zile orice 
modificare intervenită în situaţia juridică a locului; 

b) să efectueze în permanenţă lucrări de întreţinere a mormintelor sau 
reparaţii a lucrărilor funerare, să planteze flori, să facă periodic 
curăţenie la morminte, astfel încât acestea să aibă aspect îngrijit; 

c) să achite anual tariful pentru serviciile prestate. 
Art. 115. Toate lucrările funerare din incinta cimitirelor, indiferent de 

proprietatea acestora, sunt ocrotite de lege. 
Art. 116. Persoanele care comit infracţiuni sau contravenţii în cimitire, vor fi 

pedepsite conform legilor penale sau administrative. 
Art. 117. Pentru abaterile constatate privind nerespectarea prevederilor 

prezentului regulament, administratorul cimitirelor este împuternicit să aplice 
următoarele sancţiuni: 

a) executarea de prestaţii (înhumări, lucrări, amenajări etc.) de către 
persoane fizice sau juridice neautorizate, nerespectarea 
avizelor/vizelor, precum şi fără a se întocmi actele legale prevăzute, 
în acest scop sau fără a se achita tarifele stabilite, constituie 
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei – 2000 lei; 

b) neîtreţinerea mormintelor şi a acceselor la morminte în condiţii de 
igiena, salubritate, precum şi blocarea circulaţiei cu diferite 
amenajări, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 
500 lei – 1000 lei; 

c) efectuarea de deshumări, strămutări de morminte sau înhumări peste 
alte morminte fără a se respecta termenele şi măsurile legale, 
constituie contravenţie şi se sancţionează cu o amendă de la 2000 lei 
– 3000 lei; 
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d) înstrăinarea sau valorificarea locurilor de înmormântare se 
sancţionează cu o amendă de la 3000 lei – 4000 lei; 

e) efectuarea de înregistrări foto, audio – video în scopuri care contravin 
moralei se sancţionează cu o amendă de la 1500 – 2500 lei; 

f) nerespectarea prevederilor privind accesul, circulaţia, ordinea 
interioară în cimitir, deterioararea, mutarea sau răsturnarea băncilor 
coşurilor, indicatoarelor, distrugerea tăbliţelor cu poziţionarea 
locurilor, cerşetoria, comerţul ambulant, producerea de zgomot prin 
orice mijloace sonore, introducerea şi lăsarea liberă a animalelor în 
incinta cimitirului, nereactualizarea autorizaţiilor după expirarea 
perioadei de 6 luni: 

             - disciplinar, material, după caz, pentru personalul cimitirului; 
             - contravenţional pentru alte persoane fizice sau juridice,  
                      amenzile în acest caz pot fi de la 300 lei – 1000 lei; 
       f)  blocarea aleeilor cimitirului, a căilor de acces, depozitarea de gunoaie,       
           resturi şi materiale de construcţii în alte locuri decât cele stabilite de  
           administraţia cimitirului, se va sancţiona cu amendă de la 500 lei –  
           1500 lei; 
        g)  urcarea pe monumente, statui, bănci, constituie contravenţie şi se  
            sancţioneză cu amendă de la 200 lei la 500 lei; 
        h)  Constituie contravenţie şi se sancţioneză cu amendă de la 500 lei  
           la 1.000 lei următoarele fapte:  

- stingerea varului, cioplirea pietrelor şi a lemnelor, precum şi 
efectuarea oricăror lucrări funerare fără autorizaţie;  

- introducerea  în cimitir de materiale de construcţii în vederea 
executării de lucrări funerare fără autorizaţie; 

- executarea de lucrări funerare montări de grilaje în afara 
limitei locului concesionat; 

- executarea de amenajări morminte de către alte persoane decât 
cele prevăzute în prezentul regulament. 

Art. 118. Contravenţiile constatate se vor sancţiona pe loc de către 
administraţia cimitirului pe bază de proces – verbal de constatare şi chitanţă. 
Contravenţiilor prevăzute în prezentul regulament li se aplică O.G. 2 / 2001 privind  
regimul juridic al contravenţiilor. Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen 
de cel mult  48 de ore de la data încheierii procesului verbal, ori după data 
comunicării acestuia, jumătate din cuantumul amenzii. 

Cuantumul amenzilor se va reactualiza anual conform indicelui de inflaţie. 
  Art. 119. În cazul că anumite stări de fapt îi împiedică sau nu au posibilitatea 
personală de oprire, înlăturare sau prevenire a unor nereguli sau pagube, angajaţii 
cimitirului sunt obligaţi să sesizeze organele de pază şi ordine (Poliţia Comunitară) 
şi conducerea operatorului de servicii. 
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Art. 120. Toţi angajaţii cimitirelor sunt obligaţi să cunoască prevederile 
prezentului regulament şi să ia măsuri de prevenire, stopare sau înlăturare a oricăror 
nereguli sau abateri. 

Art. 121. Angajaţii serviciului administrativ şi administratorii  cimitirelor 
care emit acte şi materiale scrise, poartă răspunderea personală pentru conţinutul, 
forma şi legalitatea acestora, în cadrul competenţei lor. 

Art. 122. Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage după sine 
răspunderea celor vinovaţi conform prevederilor legale.   

Cercetarea abaterilor disciplinare, contravenţionale şi materiale se va efectua 
de către conducerea societăţii care administrează cimitirele. 

Art. 123. Aplicarea sancţiunilor contravenţionale se completează cu 
prevederile legale în vigoare. 

Art. 124. Dacă prin încălcarea prevederilor prezentului regulament s-a cauzat 
un prejudiciu , acesta va fi recuperat conform prevederilor legale în vigoare. 

Art. 125. Prevederile prezentului regulament se aplică oricărei persoane 
care intră în incinta cimitirelor, indiferent de cultul sau orientarea religioasă căruia 
aparţine. 

La solicitarea expresă a reprezentanţilor cultelor religioase şi cu aprobarea 
Consiliului local, se pot aduce completări sau modificări la regulament. 

Art. 126. Actele de concesionare sau cele încheiate pe veci  a locurilor de 
înhumare eliberate până la data intrării în vigoare a prezentului regulament, rămân 
valabile. 

Art. 127. Prezentul Regulament se aplică începând cu data aprobării acestuia 
de Consiliul Local al municipiului Roman . 
 
 
 
 
 


