ANEXA la HCL nr………………/…………………
REGULAMENT
de Organizare si Functionare a Cimitirelor de pe raza
comunei Sfantu Gheorghe
CAP. I- DISPOZITII GENERALE SI DE ORGANIZARE
Art.1. Prezentul regulament stabileste cadrul legal pentru organizarea si
functionarea cimitirelor de pe raza comunei Sfantu Gheorghe, dispozitii privind
inhumarile, exhumarile si reanhumarile.
Art.2. Cimitirele de pe raza comunei Sfantu Gheorghe sunt considerate institutii
de igienă publică având ca scop realizarea înhumărilor si a serviciilor religioase. Ele
trebuie să functioneze ca zone de liniste si respect pentru cei ce se odihnesc acolo.
Art.3. Pe raza comunei Sfantu Gheorghe, înhumările se fac în cimitirele comunei,
numaipe baza prezentului Regulament.
Art.4. Organizarea ,administrarea si intretinerea cimitirelor umane ale comunei,
concesionarea sau atribuirea in folosinta dupa caz a a locurilor de înhumare, asigurarea
lucrărilor si a unor servicii specifice, se vor face potrivit dispozitiilor prezentului
regulament si a prevederilor legale in vigoare.
Art.5. Cimitirele Umane existente sunt supuse, din punct de vedere urbanistic,
sanitar si edilitar, prevederilor legale.
Art.6. In comuna Sfantu Gheorghe inhumarile se fac in cimitirele
proprietete publica a comunei Sfantu Gheorghe sau in cimitirele amenajate, intretinute
de cultele religioase recunoscute prin lege.
Art.7. Cimitirele proprietate publica sunt:
- Cimitirul Sfantu Gheorghe situate in intravilanul satului Sfantu Gheorghe in T.73/7 cu
o suprafata de 13.000 m.p ;
- Cimitirul Butoiu ,situat in intravilanul satului Butoiu , in T 115/13 in partea de nord,cu
o suprafata de 9945 m.p;
- Cimitirul Malu ,situat in intravilanul satului Malu , strada Musetelului,nr.12, cu o
suprafata de 5429 m.p;
Art.8.(1) Realizarea si extinderea oricaror constructii sau a infrastructurii
cimitirelor se fac dupa obtinerea autorizatieide construire eliberata in conditiile legii .
(2) Nu este necesara obtinereaautorizatiei de construire pentru executarea
insemnelor, a bordurilor sau a imprejmuirilor locurilor de veci , pentru realizarea
obeliscurilor sau a altor lucrari de arta plastic din cimitir.
(3) Pentru desfiintarea cimitirului este necesara obtinerea autorizatiei de
desfiintare potrivit prevederilor Legii nr.50/1991, republicata , cu modificarile si
completarile ulterioare.

(4) In cazul cimitirelor infiintate dupa intrarea in vigoare a Legii nr.102/2014
privind cimitirele ,crematoriile umane si serviciile funerare, distanta minima admisa intre
zonele protejate si gardul care delimiteaza cimitirul este de 100 m.
(5) Cimitirele se imprejmuiesc cu gard.La cimitirele infiintate dupa dupa intrarea
in vigoare a Legii nr.102/2014 privind cimitirele ,crematoriile umane si serviciile
funerare, gardul se dubleaza cu o perdea de arbori.Intre morminte si gardul cimitirului
se va asigura o zona libera de 3m.
Art.9. Desfiintarea si schimbarea destinatiei unui cimitir se poate face numai
dupa 30 de ani de la ultima inhumare si dupa stramutarea tuturor osemintelor, pentru
motive temeinic justificate si cu avizul Secretariatului de Stat pentru Culte si a Cultului
respectiv.Desfiintarea cimitirelor inainte de acest termen se face cu avizul autoritatilor
de sanatate publica judetene.
Art.10. Desfiintarea cimiterului se va face dupa un an de la instiintarea
posesorilor de concesiuni prin afisare la cimitir si anunturi prin mass-media.Osemintele
deshumate in perioada mentionata se vor scoate,transporta si depune la alt cimitir prin
grija administratorului cimitirului.
Art.11. Realizarea infrastructurii si a zonelor verzi din interiorul cimitirului,
parcelarea ,imprejmuirea si dotarea acestuia reprezinta obligatii ale
proprietarului.Proprietarul cimitirului are obligatia intretinerii si mentinerii in functiune a
cimitirului .Aceasta obligatie a proprietarului poate fi indeplinita pe baza de contract si
de un operator economic.
Art.12. Administratorul cimitirului este proprietarul acestuia sau cel care detine
dreptul de administrare.Cimitirele apartinand comunei Sfantu Gheorghe pot fi
administrate direct de Consiliul local sau pot fi concesionate unor societati comerciale ,
potrivit legii .
Art.13.Administartorul cimitirului are urmatoarele obligatii:
- sa respecte regulamentul de organizare si functionare a cimitirelor;
- sa asigure corectitudinea concesionarilor si a atribuirii locurilor de
inhumare, cu respectarea conditiei ca locul sa fie ingrijit anual;
- sa incheie actele de concesiune sau, dupa caz, de atribuire in folobinta
gratuita a locurilor de inhumare, dupa aprobarea prealabila a cererilor de oatre
reprezentantul Primariei, urmata de plata redeventelor si a taxelor ;
- sa stabileasca regulile de acces in cimitir si orarul de functionare;
- sa organizeze preluarea persoanelor decedate, deschiderea si inchiderea
cimitirelor;
- sa asigure atunci cand este nevoie,renovarea cladirilor,intretinerea si mentinerea in
functiune a infrastructurii din cimitir , precum si intretinerea zonelor verzi a caror
suprafata initial stabilita nu poate fi miscorata pentru crearea de noi locuri de inhumare
- sa asigure efectuarea si pastrarea curateniei (imbunatatirea aspectului
cimitirelor), intretinerea drumurilor si aleilor, deszapezirea acestora, colectarea si
transportul gunoaielor, toaletarea si taierea arborilor;
- sa afiseze la Avizierul cimitirelor Regulamentul de organizare si
functionare a cimitirelor, orarul de functionare si planul cimitirului (care sa
cuprinda detalii de amplasament $i utilitati, inclusiv organizarea apararii

impotriva incendiilor);
- sa asigurare existenta pentru fiecare cimitir, a unui plan parcelar, avizat de
conducerea Primariei, care sa cuprinda locurile de inhumare si in baza carvia sa
poata fi identificate locurile concesionate sau atribuite in folosinta gratuita;
- sa asigurare paza si ordinea in perimetrul cimitirelor;
- sa afiseze la avizierul cimitirelor tarifele pentru serviciile funerare prestate;
- sa asigure paza si ordinea in perimetrul cimitirului
- sa intocmeasca sis a pastreze registrele de evidenta si arhiva
- sa stabileasca reguli privind prestarea serviciilor de inhumare si incinerare precum si
reguli privind prestarea altor servicii de catre operaori economici sau de persoane fizice
autorizate
- sa asigure relatiile cu publicul si informarea vizitatorilor.
Art.14. (1) Administratorul cimitirelor are obligaJia de a tine evidenta
inhumarilor intr-un registru in care se vor consemna urmatorele informatii/date:
-numarul curent,ziua,luna,anul inhumarii
- data inmormantarii;
- datele personale ale decedatului;
- nr. actului de deces si emitentul acestuia ;
- adeverinJa de inhumare ;
- locul inmormantarii parcela, rand si loc);
- concesionarul/persoana care a efectuat inmormantarea;
- urnele cu cenusa decedatului;
- nr. chitantei care dovedeste concesionarea locului;
- nr. chitantei care dovedeste achitarea tarifului de intretinere;
- nr. chitan|ei care dovedeste achitarea tarifului pentru serviciul funerar
prestat.
(2) In cazul inhumarii unei persoane decedate neidentificate, in registrul de
evidenta se mentioneaza denumirea autoritatii care a dispus inhumarea si numarul
dosarului cazului.
(3) Administratorul cimitirelor tine evidenta detaliata a mormintelor
eroilor de razboi, revolutionarilor si deportatilor, a monumentelor istorice preca cazurilor
sociale.
(4) Persoana care a solicitat inhumarea si concesionarul locului de inhumare au
acces la registrul de evidenta.
Art.15.Accesul in cimitire pentru vizitatori se face conform orarului.Este interzis
accesul in incinta cimitirelor a vizitatorilor cu biciclete,autoturisme si animale de
companie.
Art.16 Depozitarea gunoaielor/deseurilor este permisa numai in locuri
special amenajate in incinta cimitirelor (platforme containere/pubele, cos gunoi),
pastrandu-se curatenia si ordinea in jurul acestora (inclusiv spalarea dezinfectarea).

CAP.II. CONCESIONAREA LOCURILOR DE INHUMARE
Art.17.(1) Locurile de inhumare sunt proprietate publica a comunei Sfantu
Gheorghe si pot fi concesionate prin atribuire in folosinta la cererea cetatenilor, in
conditiile prezentului regulament.
(2) Locurile de inhumare pot fi concesionate dupa cum urmeaza:
- pe termen de 7 ani
- pe termen de 25 de ani, cu posibilitati de prelungire, in conditiile stabilite de
consiliul local al comunei Sfantu Gheorghe
Art.18.(1) Atribuirea locurilor de inhumare din cimitirele publice se face numai in
baza unui contractract de concesiune, incheiat intre Reprezentantul Primariei, sau
administratorul cimitirelor si persoana indreptatita.
(2) Unei familii(sot/sotie) i se poate concesiona numai un singur loc de
veci.Atribuirea aceluiasi titular/titulari a mai multor locuri de veci este nula de drept si
atrage incetarea dreptului de folosinta asupra mormintelor dobandite cu nerespectarea
acestor nereguli.
Art.19.(1|) Actele necesare pentru transmiterea locurilor concesionate sunt
urmatoarele:
- Cererea formulata de concesionar la sediul primariei
- Acte de stare civila
- Acte testamentare sau de succesiune
- Chitanta cu care s-a achitat locul de inhumare
(2) Administratorul cimitirului,pe baza cererii formulate va intocmi un referat
de verificare a locului atat in teren cat si in registrul de evidenta.
Art.20. Concesionarea se va acorda in limita locurilor disponibile.Atribuirea in
folosinta a locurilor de inhumare se face in ordinea numerica a acestora in parcelele nou
infiintate sau in locurile ramase libere prin neplata taxei de concesionare in termenul
prevazut de prezentul regulament.
Art.21. (1)Redeventa concesiunii se stabileste prin hotarare a Consiliului local, se
actualizeaza anual (luna februarie) cu indicele preturilor de consum comunicat de
Institutul National de Statistica (INS) pentru ,,alte servicii", a anului precedent sj se face
venit la bugetul local.sunt obligati la plata taxelor de intretinere cimitir.
(2) Concesionarii locurilor de inhumare sunt obligati la plata taxelor de intretinere
cimitir si a altor taxe de administrare a cimitirului,stabilite conform hotararii Consiliului
local Sfantu Gheorghe.
(3) Plata cu intarziere a taxelor atrage calculul majorarilor de intarziere prevazut
de legislatia in vigoare , iar recuperarea debitelor restante se face potrivit legislatiei in
vigoare prevazuta pentru taxele si impozitele locale .
Art.22. Pot concesiona locuri de inhumare in cimitire doar cetatenii cu domiciliul
stabil in comuna Sfantu Gheorghe sau in alta localitate, care inmormanteaza
persoane decedate ce au avut ultimul domiciliul stabil pe raza comunei Sfantu
Gheorghe.
Art.23. (1) Actul de concesiune se intocmeste in doua exemplare, din care

unul se preda beneficiarului, iar celalalt ramane la administratia cimitirului
flind semnate de catre persoanele precizate la art.18, alin.(l) si vor primi un numar
de inregistrare de la registratura Primariei. Imprimatele actelor de concesiune
se asigura de catre Primarie.
Art.24. (1) Beneficiarii titlului de folosinta (actului de concesiune) au urmatoarele
obligatii:
a) sa intretina in perfecta stare constructiile funerare si amenajarile realizate
pe locul respectiv; pentru eventualele deteriorari se vor efectua remedierile necesare in
maximum 6 luni de la notificare;
b) sa amenajeze locul in cauza plantand flori si /sau verdeata;
c) sa achite redeventa si tariful anual de intretinere;
d) sa comunice administratorului cimitirelor orice modificare survenita la
adresa de dorniciliu si/sau orice alte informatii care tin de validitatea actul
concesiune .
(2) Beneficiarul de concesiune pe termen de 25 de ani, poate executa constructii
pe terenurile primite , astfel:
-la suprafata : monumente , placi sau alte constructii si amenajari funerare special, care
nu vor depasi 60 cm inaltime.Exceptie fac crucile dar nici acestea nu vor depasi 2 m
inaltime.
(3) Pe locurile concesionate pe 7 ani se admite numai efectuarea unor amenajari
simple ca :bordure,garduri din lemn sau metal,insemne funerare.
(4) Beneficiarii de concesiune de 25 de ani sau pe termen de 7 ani, au obligatia
sa imprejmuiasca locul de inmormantare concesionat in termen de cel mult un an de la
data incheierii actului de concesiune .
Art.25. Administratorul cimitirelor are urmatoarele drepturi:
a) de a incasa redeventa stabilita pentru acordarea dreptului de folosinta
(concesionare);
b) de a percepe tariful anual de intretinere a cimitirelor, aprobat de Consiliul Local;
c) de a desfiinta orice constructie funerara executata fara avizul compartimentului de
specialitate din cadrul Primariei sau fara autorizatia de construire valabila ;
d) de a urmari debitele aferente contractelor de concesiune (redeventa/taxa de
intretinere) si de a intocmi instiintarile/somatiile pentru incasarea/stingerea acestora
(inclusiv aplicarea de penalita^i, dupa caz);

e) de a presta serviciile platite in conditii de calitate si la termenele solicitate in
scris
f) de a asigura intreaga gama de servicii, lucrari sau bunuri necesare
ceremonlilor funerare, precum si alte servicii de intretinere in cimitire, pe de
tarife aprobate sau contracost, dupa caz.
Art.26. Proprietarul cimitirelor poate aproba in cazuri deosebite,
atribuirea in folosinta gratuita , pe o perioada de sapte ani, a locurilor de
inhumare pentru persoanele lipsite de posibilitatea de a plati concesionarea , dar
nu inainte de producerea decesului si numai pe parcele special amenajate.In

functie de marimea cimitirului si de numarul solicitarilor de conceionare, vor
putea fi pastrate ca o rezerva pentru inhumarea eventualelor personae, victime
ale unor prezumtive calamitati naturale, dezastre ecologice sau epidemii.
Art.27. (1)Se pot atribui fara plata,pe termen nelimitat,locuri de inhumare
in cimitire , dupa cum urmeaza:
- Veteranilor de razboi si vaduvelor de razboi conform prevederilorLegii
nr.44/1994
- Fostilor detinuti politici si persoanelor deportate conform prevederilor Legii
nr.189/2000
- Urmasilor eroilor martiri ai Revolutiei din deecembrie 1989 si ranitilor,
conform prevederilor Legii nr.34/2004.
(2) Beneficiaza de prevederile alin.(1) persoanele care nu detin un loc de
veci pe timpul vietii in cimitirele din comuna Sfantu Gheorghe.
(3) Pentru aceste categorii de personae, solicitantii vor depune actele
doveditoare la cerere din care sa rezulte categoria in care se incadreaza si
declaratia pe propria rraspundere ca nu detin alt loc de veci in localitate.
(4) Concesionari beneficiari,conform legilor in vigoare, de locuri gratuite
in cimitire sunt scutiti de plata tarifelor anuale de intretinere si de administrare a
cimitirului.
Art.28.(1)Dreptul de concesiune a locurilor de inhumare va putea fi
transmis prin succesiune in conformitate cu dispozitiile legale in
vigoare.Calitatea de mostenitor va fi dovedita cu certificatul de mostenitor.
(2) Actul de concesiune se incheie cu succesorii la cererea
acestora.Acestia vor putea imputernici prin procura speciala autentificata de
notar , un reprezentant dintre ei , autorizat sa perfecteze actul de concesiune sis
a-I reprezinte in raporturile cu Primaria Sfantu Gheorghe.
(3) La reconcesionare , daca succesorii care nu doresc sa incheie act de
concesiune pentru locurile de veci, se va incheia act cu succesorul care isi
exprima vointa de a prelua actul de concesiune.In aceasta situatie ceilalti
mostenitori care nu doresc sa incheie act de concesiune a locului de inhumare
obtinut prin mostenire, vor da o declaratie despre acest fapt inregistrat la
Primaria Sfantu Gheorghe.
(4) Raspunderea succesorilor pentru obligatiile care decurg din actul de
concesiune este solidara.
(5) In cazul in care , prelungirea concesiunii este ceruta de mai multe rude
ale celui decedat,Primaria Sfantu Gheorghe va concesiona locul de inhumare pe
7 ani rudei de gradul cel mai apropiat.In cazul in care in gradul cel mai apropiat

sunt mai multi mostenitori, locul va fi concesionat prin intelegere intre acestia ,
in caz contrar prin decizia instantei competente.
Art.29. In cazul in care la expirarea termenului de 25 de ani nu au trecut
7 ani de la data ultimei inhumari, iar mostenitorii nu cer concesionarea locului
de veci pe un nou termen, se va acorda o prelungire a termenului care nu va
depasi 7 ani de la data ultimei inhumari.In acest caz , beneficiarul concesiunii va
fi obligat sa-si achite taxele anuale de ingrijire a locului de veci pentru perioada
pentru care s-a prelungit termenul.
Art.30. Locurile de inhumare nerevendicate , pentru care a incetat
concesiunea, pot fi concesionate de cetateni in urma solicitarilor scrise si
aprobate de catre primar si a unor verificari si dupa achitarea taxelor stabilite .
Art.31. Dreptul de concesiune va putea fi transmis prin donatie, cu plata
taxelor legale stabilite pentru concesiune.
Art.32. La expirarea termenului de folosinta a locului de inhumare,
concesionarul are drept de preemtiune, iar in caz de deces al concesionarului,
are drept de preemtiune mostenitorul legal, sau dupa caz,testamentar sau rudele
pana la gradul IV, cu conditia achitarii taxei de concesionare .
CAP.III. INCETAREA CONCESIUNII
Art.33. (1) Dreptul de concesiune sau de folosinta gratuita al
locurilor de inhumare inceteaza :
a) la expirarea duratei de concesiune sau a celei de folosimta gratuita, daca
titularul/persoana indreptatita nu a optat, prin cerere scrisa pentru reinnoirea
concesiunii, in termen de 30 de zile de la notificarea transmisa de administratia
cimitirelor;
b) cand titularul sau persoana indreptatita renunta la locul sau de veci, situatie in
care acesta revine administratiei locale;
c) cand se constata ca titularul sau persoana indreptatita detine un alt loc de
inhumare in cimitirele de pe raza comunei Sfantu Gheorghe, contrar celor
consemnate in declaratia pe proprie raspundere data in acest sens;
d) daca titularul nu a raspuns in termen de 60 de zile la Notificarea transmisa de
administratia cimitirului prin care i se imputa lipsa totala de interes si preocupare
in ultimii 3 ani consecutivi, pentru ingrijirea si intretinerea terenului atribuit, a
imprejmuirilor sau a construcftilor funerare aflate pe acest teren, chiar daca actul
de concesiune este inca in vigoare
e) la stabilirea domiciliului in alta localitate sau tara, in cazul locurilor de inhumare
atribuite in timpul vietii si pe care nu s-au facut inhumari ,

f) la momentul instrainarii sau donarii
g) cand nu exista mostenitori(la incheierea actului de concesiune se va insera o
clauza speciala cu privire la mostenitorii beneficiarului de concesiune)
h) cand cei ce au vocatie succesorala nu accepta mostenirea
i) in cazul neachitarii taxei anuale de intretinere timp de 5 ani consecutive si daca
beneficiarul concesiunii nu se prezinta pentru achitarea taxei nici dupa 7 zile de la
data cand s-a solicitat in scris sa procedeze la plata.
(2) La reconcesionare se vor plati taxele stabilite de consiliul local.
Art.34. La incetarea concesiunii,constructiile si amenajarile existente , vor
putea fi transmise de fostul concesionar catre noul concesionarsau vor putea fi
demolate si ridicate de catre fostul concesionar, cu avizul Primariei comunei
Sfantu Gheorghe.
Art.35. In cazul neprezentarii fostului concesionar sau mostenitorilor
acestuia in termen de 5 ani de la expirarea concesiunii constructiile si
amenajarile existente vor fi declarate parasite.
Art.36. Concesionarii de terenuri in cimitir au obligatia de a executa in
termen de un an lucrarile prevazute in regulament si sa intretina in perfecta stare
constructiile si amenajarile facute pe terenurile concesionate, sa amenajeze
mormintele si sa achite taxele anuale de ingrijire a cimitirului.
Art.37.(1)Prin lasare in parasire , in sensul prezentului regulament , se
intelege mentinerea in stare de neingrijire pe o perioada de 3 ani consecutivi a
constructiilor funerare , a imprejmuirilor , a terenurilor sau a mormintelor si
neplata taxelor de intretinere pe aceasta perioada .
(2) Primarul comunei are obligatia constituirii unei comisii care va
verifica anual starea de intretinere a locurilor de veci/ mormintelor. Se va
incheia un process verbal de constatare, insotit de fotografii, acesta fiind pastrat
intr-un registru special. In cazul in care se constata ca unele locuri de inhumare
sunt parasite, titularii isi pierd dreptul de concesionare asupra locului.Numele
concesionarilor ce nu isi respecta obligatiile prevazute in actul de concesiune se
vor afisa la sediul primariei, pe site-ul primariei si la cimitir.
(3) La expirarea termenului de 3 ani ,lista locurilor de inmormantare
parasite si degradate, cu indicarea numelui concesionarului se va afisa timp de
90 de zile la cimitir si la sediul primariei, operatiune ce se va consemna intr-un
proces- verbal intr-un registru special.
(4) Odata cu procedura de afisare va fi instiintat prin scrisoare si
concesionarul , la ultimul domiciliu cunoscut.
(5) In cazul in care concesioanrul nu se va prezenta la primarie in termen
de 60 de zile de la data notificarii, concesiunea va inceta.

CAP.IV.DISPOZITII PRIVIND CONSTRUCTIILE SI
ALTE LUCRARI
Art.38. (1)Orice constructie in cimitir se poate executa cu avizul prealabil al
Primariei comunei Sfantu Gheorghe.
(2) Avizul nu este necesar pentru asezarea placilor simple si a oricaror semne
funerare din lemn, asezate pe mormant.
(3) Pentru eliberarea avizului , titularul drreptului de concesiune va depune la
primarie urmatoarele documente:
- copie act concesiune
- memoriu justificativ privind coonstructia ce se va edifice
(4) Societatile care presteaza si executa lucrari specific in cimitir, vor achita o
taxa stabilita de consiliul local pentru fiecare lucrare sau obiectiv in parte.
Art.39. Cu ocazia executarii constructiilor pe morminte,concesionarii au obligatia
sa protejeze mormintele invecinate, spatiile verzi si drumurile de acces.
Art.40. Primaria comunei Sfantu Gheorghe , va desfiinta orice lucrare funerara
executata fara aviz , concesionarul fiind obligat la plata cheltuielilor de demolare.
CAP.V.DISPOZITII PRIVIND INHUMARILE
Art.41.(1) Inhumarile se fac pe baza adeverintei de inhumare eliberata de catre
autoritatea locala care a inregistrat decesul.
(2) Inhumarea persoanelor neidentificate se va face pe baza actelor eliberate de
organele competente.
(3) In cazul in care se dispun cercetari de catre Parchet cu privire la decesul
persoanelor pentru care s-a emis adeverinta de inhumare si care se gasesc depuse la
capela , inmormantarea se va face numai pe baza dispozitiilor date de aceste organe.
(4) Inmormantarea decedatilor adusi din alte localitati, se va face pe baza
autorizatiei sanitare de transport si a adeverintei de inhumare.
Art.42. Inmormantarile se pot face direct sau prin depunerea prealabila la capela
, dupa caz.In cazul existentei capelelor , depunerea decedatilor la capela se poate face
pentru cel mult 72 de ore cu plata tarifelor legale.
Art.43. Inmormantarile se pot face in gropi simple, suprapuse, zidite sau in
cavouri.Gropile simple se executa la cel putin 2 m adancime.Gropile zidite si cavourile se
vor executa potrivit dispozitiilor prezentului regulament cu respectarea conditiilor privind
avizul Primariei comunei Sfantu Gheorghe.

CAP.VI. DISPOZITII PRIVIND DESHUMARILE
Art.44.(1) Mormintele nu se pot deschide decat dupa 7 ani de la data
inhumarii.Deschiderea mormintelor inaintea implinirii termenului de 7 ani, se va face
numai in cazurile expres prevazute de lege.
(2) Deshumarea se va putea face ,indiferent de data cand a vut loc
inmormantarea , numai pe baza dispozitiei date de procuror sau de instanta
judecatoreasca si dupa instiintarea unui reprezentan al familiei decedatului , la data
fixata de aceste organe.
Art.45. Deshumarile si inhumarile se vor face in mod obligatoriu in prezenta unui
reprezentant al familiei decedatului si sub supravegherea administratorului cimitirului iar
operatiunile se consemneaza intr-un registru special,unde semneaza ambele parti.
Art.46.(1) In cazul in care in termen de maximum 60 de zile de la expirarea
termenului de sapte ani, reprezentantul familiei nu se prezinta pentru deshumare, desi
a fost anuntat in acest scop, atunci operatiunea se executa numai in prezenta
administratorului cimitirului care consemneaza in registrul speificat la aliniatul precedent
lipsa reprezentantului familiei si operatiunea de reinhumare a osemintelor la locul de
inmormantare.
(2) Pentru bunurile de valoare(verighete, cercei ,dinti de aur si altele asemenea)
gasite cu ocazia deshumarii,se intocmeste un process –verbal de predare –primire intre
administratorul cimitirului si membrul de familie care a asistat la operatiune .Daca la
operatiunea de deshumare nu este prezent un membru al familiei , bunurile gasite se
predau pe proces verbal administratiei locale cu consemnarea in registrul de evidenta al
inhumarilor/deshumarilor.
Art.47. In cazul in care la expirarea termenului de concesiune se pierde dreptul
de folosinta si locul de inhumare va fi refolosit de alt concesionar, osemintele vechi vor
fi puse intr –un saculet la picioarele noului inmormantat.
CAP.VII. DISPOZITII TRANZITORII
Art.48. Consiliul local va adduce la cunostinta celor interesati prezentul
Regulament prin afisare la cimitire , pe site-ul primariei comunei Sfantu Gheorghe si
afisare la avizierul primariei.
Art.49. Tarifele pentru concesionarea locurilor de inhumare se vor stabili prin
hotarare a consiliului local Sfantu Gheorghe.
Art.50.(1) Accesul in incinta cimitirelor este permis dupa cum urmeaza:
-in perioada 1 octombrie -31 martie intre orele 7,00-18,00
-in perioada 1 aprilie – 30 septembrie intre orele 6,00-21,00
(2) Este interzis accesul in incinta cimitirului a oricaror vehicule cu exceptia
masinilor mortuare,ale preotilor,pompierilor,ambulantelor si celor care transporta
materiale de constructii cavouri si insemne funerare .Accesul cu vehicule se va face

numai pe aleile care permit accesul vehicolului cu permisiunea administratorului
cimitirului.
(3) Persoanele care intra in cimitir au obligatia de a folosi in mod corespunzator
dotarile existente si de a pastra curatenia.Cei vinovati vor fi obligati la plata tuturor
stricaciunilor provocate.
(4) Resturile vegetale,excedentul de pamant rezultat din intretinerea mormintelor
precum si alte material rezultate in urma diverselor oficieri religioase , vor fi
indepartate si depozitate in locuri special stabilite de administratie.
(5) Se interzice cu desavarsire orice fel de manifestare cu muzica in cimitir
precum si organizarea de mese de pomenire sau de alt gen .
Art.51. Administratorul cimitirului are obligatia de a tine evidenta concesionarilor
de locuri de inmormantare.Pentru aceasta concesionarii au obligatia sa comunice
administratorului cimitirului orice modificare survenita la adresa de domiciliu a acestora.
CAP.VIII. CONSTATAREA SI SANCTIONAREA CONTRAVENTIILOR

Art.52. Contraventiile la prevederile prezentului Regulament sunt cele prevazute
de Legea nr.102/2014 precum si de alte acte normative cu incidenta in materie.
Art.53. (1) Constatarea si aplicarea sanctiunilor se vor face de catre angajatii
Politiei Locale a comunei Sfantu Gheorghe , la solicitarea administratorului cimitirului .
CAP.IX.DISPOZITII FINALE
Art.54. Primaria comunei Sfantu Gheorghe va asigura dotarea cimitirelor cu
utilitatile necesare functionarii in conditii corespunzatoare,imprejmuirea acestora
precum si sistematizarea lor ,tinand seama de dimensiunile locurilor de inhumare si a
celorlalte prevederi din prezentul regulament.
Art.55.Modificarea sau completarea prezentului Regulament, se va face prin
hotarare a Consiliului local Sfantu Gheorghe.

