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                                                                    Anexa nr.2_21 la HCL nr___/____.      .       
 

TARIFE PENTRU CONCESIONĂRI ȘI SERVICII FUNERARE PRACTICATE 
ÎN CIMITIRUL „ETERNITATEA” 

 
NR. 
CRT
. 

DENUMIREA SERVICIULUI FUNERAR  TARIFE LEI (FĂRĂ TVA)  
valabile de la 01.01.2022 

  
1 Concesionare loc de  înhumare, cu suprafața de 

3 mp, pentru 7 ani   
 

 
150 

2 Concesionare loc de  înhumare, cu suprafața de 

5 mp, pentru  pe 7 ani 
 

252 

3 Concesionare loc de înhumare, cu suprafața 

mai mare de 5 mp, pentru 7 ani  
252 lei + 50lei/pentru 
 fiecare mp ce  
depășește suprafața de 5mp 

4 Concesionare loc de înhumare, cu suprafața de 
3mp, pentru 25 ani 

 
541 

5 Concesionare loc de  înhumare, cu suprafața de 

5 mp, pentru  25 ani 
 

907 

6 Concesionare loc de  înhumare, cu suprafața 

mai mare de de 5 mp, pentru  25 ani 
 907 lei + 181 lei pentru fiecare mp ce 

depășește suprafața de 5 mp 
7 Înhumare în criptă  159 
8 Deshumare din criptă  182 
9 Deshumare și înhumare în cripată  227 

10 Înhumare în cavou cu boltă prin capete  120 
11 Deshumare din cavou cu boltă prin capete  120 
12 Înhumare în cavou  106 
13 Deshumare din cavou  106 
14 Înhumare adult în pământ  302 
15 Înhumare copil în pământ  150 
16 Deshumare adult din pământ  302 
17 Deshumare copil din pământ  150 
18 Deshumare și înhumare adult în pământ  454 
19 Deshumare și înhumare copil în pământ  227 
20 Identificare loc înhumare ( numai la atribuirea 

locului) 
 24 

21 Montat pod lemn cu materialul clientului  37 
22 Transport pământ în exces  75 
23 Eliberare adeverință stare loc înhumare   61 
24 Transport decedat din capelă la mormânt  29 
25 Strâns oseminte  90 
26 Spălat oseminte  113 
27 Depus oseminte în capelă, pentru o zi  5 
28 Tras clopote pentru o zi                                                  14 
29 Închiriat un loc, în capelă, pentru o  zi   24 
30 Igienizare criptă și chituit dale  37 
31 Taxa agrement execuție lucrări funerare  124 
32 Eliberare aviz de execuție lucrare funerară  25% din valoarea devizului  

minim aprobat prin HCL 
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33 Taxa anuală întreținere cimitir pentru locurile 
de înhumare cu suprafața de maxim 5mp 

 37 

34 Taxa anuală întreținere cimitir pentru locurile 

de înhumare cu suprafața mai mare de 5mp 
 37 lei +12 lei pentru fiecare 

 mp ce depășește  
suprafața de 5mp 

35 Taxa acces mașini funerare cu ocazia unei 

înmormântări 
 61 

36 Întreținere anuală loc de înhumare  cu suprafața 

de maxim 5mp 
 37 

37 Întreținere anuală loc de înhumare cu suprafața 

mai mare de 5mp 
 37 lei +12 lei pentru fiecare 

 mp ce depășește 
 suprafața de 5mp 

 
NOTE: 

1. Pentru plata anticipată, pe 3 ani, a  taxei anuale de întreținere a cimitirului se aplică o bonificație 

de 5% ; 
2. Pentru plata anticipată, pe 7 ani, a  taxei anuale de întreținere a cimitirului se aplică o bonificație 

de 10%; 
3. Pentru zilele de sambătă, duminică și sărbători legale, tarifele practicate se majorează cu  50% . 


