PRIMARIA ORASULUI ROZNOV
COMPARTIMENTUL A.D.P

REGULAMENT
de organizare si functionare a cimitirelor
CAPITOLUL I . DISPOZITII GENERALE
Art.1. Cimitirele orasului Roznov fac parte din domeniul public al
orasului Roznov si vor fi date spre administrare Parohiilor de pe
raza Orasului Roznov.
Art.2. Infiintarea si extinderea cimitirelor se fac potrivit legii, cu
aprobarea Consiliului Local al orasu lui Roznov si cu respectarea
Planului urbanistic general.
Art.3. Organizarea, administrarea si intretinerea cimitirelor,
concesionarea sau dupa caz atribuirea in folosinta a locurilor de
mormant se fac potrivit dispozitiilor prezentului regulament prin
grija administratiei cimitirului. Administratia cimitirului asigura
intretinerea cimitirului in baza unei taxe, stabilita anual de catre
ConsiliuI·Local al orasului Roznov.
Art.4. Activitatea cimitirului se desfasoara pe baza normelor de
igiena si sanatate publica, stabilite de organele sanitare
competente si in conformitate cu dispozitiile prevazute de actele
normative in vigoare privind inhumarea, deshumarea si
transportul cadavrelor umane.
Art.5. In orasul Roznov inmormantarile se fac in cimitirele
apartinand orasului, respectiv:
Cimitirul Roznov………………………………………………….
Cimitirul Slobozia…………………………………………………
CAPITOLUL II ORGANIZARE
Art.6. Intr-un loc de mormant pot fi inhumati, prin suprapunere
doi morti, cu respectarea prescriptiilor sanitare in vigoare,

groapa pentru primul mort fiind de 2,00 m adancime,
permitandu-se astfel suprapunerea.
Art.7. Groapa simpla pentru inhumarea cadavrelor umane are
urmatoarele dimensiuni:
lungime
2.10 m
latime
1.00 m
adancime
2.00 m
Art.8. Aranjarea, impartirea si numerotarea locurilor de cripte
din morminte se face, acolo unde acesta permite, conform
planului de sistematizare a cimitirului, aprobat in conditiile legii.
Criptele si gropile simple vor avea o adancime de minim 2.00 m
cu exceptia cazurilor in care inmormantarea se face prin
suprapunere, in acest caz groapa se sapa pana la primul sicriu.
Art.9. Taxele si tarifele stabilite prin hotarari ale Consiliului Local
al orasului Roznov, vor fi percepute de catre Parohiile din orasul
Roznov eliberandu-se documente legale care sa ateste plata.
Art. I0. Mormintele simple pot fi imprejmuite cu borduri de
beton, piatra sau gard metalic, avand dimensiuni de 3.00 m x
1.50 m masurat la exterior. Mormintele duble vor avea
dimensiunile de 3.00 m x 3.00 m masurat la exterior. Intre
morminte se lasa un interval de 0,50 m necesar pentru circulatia
si ingrijirea mormintelor.
Art.11. Intretinerea mormintelor cade in sarcina titularului.
Administratorul Cimitirelor va retrage dreptul de folosinta a
locurilor de inhumare si instiinteaza in scris pe titulari, in
urmatoarele cazuri:
- la expirarea duratei de folosinta;
- cand titularul dreptului de folosinta renunta la acest
drept;
- in cazul in care titularului i se atribuie un alt loc de
inhumare;
- in caz de parasire sau de neingrijire pe o perioada mai
mare de 2 ani a locurilor de inhumare si a lucrarilor
funerare, dupa o notificare prestabilita.
Art.12. Intretinerea curateniei, cositul ierbii de pe alei,
dezapezirea si colectarea gunoaielor cade in competenta

Administratorul Cimitirelor.
Art.13. Pentru cei care nu au respectat suprafetele din
contractul de concesiune incheiat, se va proceda la aducerea la
suprafetele contractate initial sau daca este cazul, la modificarea
contractului de concesiune prin adaugarea de suprafata la un
pret de 5 lei/mp, incheindu-se o anexa la contractul initial.
Art. 14. Pentru cei care nu au contract de concesiune si au un loc
de veci in cimitirele de pe raza orasului, se va proceda la intrarea
in legalitate a acestora, prin masurarea suprafetelor si
incheierea de contracte de concesiune in limita a doua locuri,
respectiv 3.00 x 3.00 m. Pentru suprafete mai mari se va aplica
taxa de 5 lei/mp pentru cripta si cavou, si 3 lei/mp pentru
mormant normal, si se va incheia anexa la contract cu suprafata.
Art.15. Pentru cei care vor incheia contracte de concesiune,
suprafetele sunt cele stabilite mai sus.
CAPITOLUL III. FUNCTIONAREA CIMITIRULUI
Art.16. Inhumarea cadavrelor umane se face nurnai in baza
adeverintei de inhumare, eliberata de Compartimentul Stare
Civila din cadrul SPCLEP al orasului Roznov. Locurile ocupate,
neconcesionate si neingrijite pot fi concesionate de apartinatori
ai familiei decedatului in termen de 2 ani de la intrarea in
vigoare a noului regulament si dupa instiintarea prealabila prin
orice mijloace. Dupa expirarea acestui termen, locurile
respective pot fi concesionate de administrarea cimitirelor si
altor persoane decat rudele difunctilor, cu respectarea normelor
care stau la baza adaptarii noului regulament si Legii 102/2014.
Art.17. Cadavrele umane pot fi inhumate de membrii familiei sau
in lipsa acestora, de autoritatile care au obligatia potrivit legii.
CAPITOLUL IV. CONCESIONAREA SI DAREA IN FOLOSINTA A
LOCURILOR DE MORMANT
Art.18. Locurile de inhumare in cimitire, pot fi concesionate, sau,
dupa caz, transmise in folosinta de catre Administratorul

Cimitirelor, in conditiile legii si prezentului Regulament.
Art. 19. Locurile de mormant se pot concesiona pe o perioada
limitata sau pe o perioada nedeterminata. Daca este cazul,
termenul contractului de concesionare poate fi prelungit prin
acordul partilor. Dreptul concesionarului poate fi preluat, la
cerere, de mostenitorii legali pana la gradul IV si de catre sotul
supravietuitor. Calitatea de mostenitor se dovedeste cu
certificat de mostenitor eliberat in conditiile legii. Este interzisa
transmiterea concesiuni (prin donatie sau vanzare).
Art.20. Concesionarea locurilor de inhumare inceteaza:
1. La expirarea termenului fixat:
- Cand titularul dreptului de folosinta renunta la acest drept in
favoarea Administratiei Cimitirelor.
- Cand concesionarul nu respecta dispozitiile prevazute in
prezentele norme.
- Cand nu mai sunt urmasi si persoane care sa revendice locul in
conditiile expirarii termenului.
2. Renuntarea din partea concesionarului;
Art.21. Locurile de mormant se pot transmite in folosinta, pe o
perioada minima de 7 ani.
Dreptul de folosinta poate fi prelungit, sau dupa caz, se
poate incheia un , contract de concesionare (reconcesionare), la
cererea persoanei indreptatite. Atribuirea in folosinta a locurilor
de inhumare se face in ordinea , numerica a acestora. La
solicitarea familiei poate fi transmis in folosinta si locul vecin.
Prin familie, in sensul prezentului articol se intelege sotul, sotia
si copilul minor . Pentru decedatii care nu au apartinatori, se vor
atribui in mod obligatoriu, locuri de folosinta pentru o perioada
de 7 ani.
,Art.22. Asigurarea locurilor de veci pentru veteranii de razboi
se va face gratuit, in conformitate cu prevederile Legii nr.44/
1994, actualizata prin legea 167/2002, Decretul Lege 118/ 1990
republicat si ai Legii nr.42/ 1990. Tot gratuit se va acorda loc de
veci si persoanelor cu probleme sociale ( in baza unei anchete
sociale facute de Compartimentul Asistenta Sociala)
Art.23. Atribuirea locurilor de veci urmasilor eroilor martiri ai

revolutiei si ranitilor din timpul Revolutiei din Decembrie 1989,
se va face in conformitate cu prevederile Legii nr.341/2004 si a
prezentului regulament. Atribuirea locurilor de veci persoanelor
persecutate din motive politice si pentru persoanele deportate
din strainatate ori constituite in prizonieri, se va face in
conformitate cu prevederile Decretului Lege nr.118/ 1990 si ale
prezentului regulament.
Art.24. Locurile de mormant atribuite gratuit conform art.22 si
art.23 se pot transmite numai prin mostenire legala. ·
CAPITOLUL V. EXECUTAREA LUCRARILOR FUNERARE
Art.25. In cimitire se pot executa lucrari funerare numai cu avizul
Administratiei Cimitirelor conform art.11, lit. i din Legea nr.
50/1991 cu completarile si modificarile ulterioare.
Art.26. Beneficiarii concesiunii locurilor de veci, pot executa in
limitele suprafetelor detinute, lucrari de constructii dupa cum
urmeaza:
- Lucrari subterane insemne, borduri sau imprejmuiri,
monumente, constructii si amenajari funerare speciale
(lespezi, obeliscuri si ale lucrari de arta plastica);
- Lucrari subterane cripte, gropi zidite;
In cazul in care, dupa incheierea contractului de
concesiune, a locului de inhumare, se schimba destinatia (cripta,
cavou) se va incheia act aditional privind noua destinatie.
In cazul schimbarii destinatiei locului de inhumare,
proprietarul (mostenitorii acestuia), are/au obligatia de a
informa Administratiei Cimitirelor noua destinatie .
Art.27. Criptele se pot construi pe toata suprafata cimitirului, pe
locurile de inhumare concesionate, pe durata nelimitata si vor
trebui sa indeplineasca urmatoarele conditii:
- constructia subterana, cu exceptia crucii, sa nu
depaseasca inaltimea de 0.80 m.
- sa aiba antreu de coborare a sicriului pentru
introducerea lui in firida.
- firidele, dupa depunerea sicriului, sa fie in:chis cu zid de

caramida, tencuite cu mortar de ciment sau cu placi din
beton armat, etanse cu beton antreul va fi acoperit cu o
placa din beton armat de cel putin 15 cm grosime.
- in jurul criptei, la suprafata solului, se va lasa un loc de
0,50 m latime, necesar pentru circulatie si intretinere.
Art.28. Este interzisa orice lucrare in afara limitei terenului
concesionat, Administratia Cimitirelor este autorizata sa
impiedice executatea unor asemenea lucrari. Nerespectarea
aliniamentului si a locului de mormant concesionat confera
dreptul Administratiei Cimitirelor la demolarea constructiei
executate ilegal sau dupa ca alinierea lor.
Art..29. Pamantul rezultat prin sapatura, resturile de orice natura, ca
urmare a operatiilor de constructii, gunoiul de orice fel se va
transporta in fiecare zi, de catre constructorii lucrarilor sau de catre
beneficiar, in afara cimitirului, la gropile de gunoi special amenajate.
Aruncarea la intamplare a pamantului si gunoiului, ocuparea
terenului cu diferite materiale sau pamant rezultat din sapatura se
va sanctiona conform hotararilor Consiliului Local al orasului Roznov
Art.30. In incinta cimitirului este interzis accesul autovehiculelor cu
capacitatea mai mare de 2 tone, cu exceptia autovehiculelor care
asigura salubrizarea. In cazuri deosebite, accesul autovehiculelor cu
capacitate mai mare de 2 tone este permis cu aprobarea
Administratiei Cimitirelor. Dupa terminarea lucrarilor, terenul din
jurul mormantului va lasa in perfecta stare de ordine si curatenie.
Art.31. Constructorii vor putea folosii apa din incinta cimitirului,
numai cu acordul conducerii Administratiei Cimtirului, in conditiile
achitarii unei taxe de 30 lei/lucrare.
Art.32. Este interzisa plantarea si taierea
de arbori si arbusti care
pot afecta lucrarile si constructiile funerare.Nerespectarea celor de
mai sus se sanctioneaza conform hotararilor Consiliului Local al
Orasului Roznov.
Art.33. Se interzice ridicarea din incinta cimitirului a materialelor si
arborilor fara aprobarea conducerii Administratiei Cimitirelor .
Art.34. Este interzis accesul animalelor de tractiune si al vehiculelor
cu tractiune animala in incinta cimitirelor.
Art.35. Se interzice cu desavarsire pasunatul animalelor in incinta

cimitirelor.
Art.36. Se interzice cositul ierbii si producerea fanului fara acceptul
Administratiei Cimitirelor .
Art.37. Deteriorarea din culpa a imprejmuirilor, a cailor de acces,
instalatiilor, monumentelor funerare, cladirilor etc. se sanctioneaza
conform legislatiei in vigoare.
Art.38. Luarea de coroane de pe morminte, inclusiv a
aranjamentelor florare sau a florilor
se
sanctioneaza in
conformtate cu prevederile legislatiei in vigoare.
Art.39. Pentru intretinerea cimitirelor, aleilor, imprejmuirilor,
instalatiilor, precum si pentru curatenie si evacuarea gunoiului etc.
fiecare detinator de loc de mormant va achita o taxa stabilita anual
in conformitate cu prevederile legale si care se vor afisa la cimitir.
Detinatorii locuri lor de mormant, care au restanta la plata taxelor
de salubrizare mai veche de 5 ani, vor plati taxa mentionata pe
ultimii 5 ani la nivelul stabilit prin hotarare ale Consiliului Local al
orasului Roznov, inclusiv taxa la zi. Detinatorii locuri lor de
mormant, obtinute conform legii nr. 341/2004, a legii nr.44/1994
si Decretului-lege nr. 118/1990 sunt scutiti de plata taxelor de
salubrizare.
Art.40. In cimitir se interzice aplicarea de afise sau anunturi
publicitare de orice fel.
Art. 41. Afisajul publicitar referitor la prestare de servicii funerare la
intrarea in cimitir, se poate face conform taxelor stabilite cu acordul
Administratiei Cimitirelor .
CAPITOLUL VI. INHUMARILE SI DESHUMARILE
Art.42. Inhumarile se fac numai in baza adeverintei de inhumare,
eliberata de Compartimentul Stare Civila, care a inregistrat decesul.
Art.43. Ofiterul Starii Civile care va inreistra decesul, va avea
oligativitatea de a nu elibera certificatul de deces inainte ca
solicitantul sa prezinte contractul de concesiune a unui loc de
inhumare .
Art.44. Intr-un loc de mormant concesionat pe durata nelimitata, vor
putea fi inhumati detinatorii dreptului de concesiune, sotii acestora

precum si ascendentii si descendentii lor. In cazul in care un loc de
mormant concesionat pe durata nelimitata se afla in folosinta mai
multor detinatori, inhumarea membrilor de familie se va face cu
acordul tuturor detinatorilor. Pentru inhumarile in locurile de
mormant concesionate pe durata nelimitata, concesionarul sau
mostenitorii legal ai acestuia, trebuie sa prezinte administratiei
cimitirului actul de concesiune.
Art.45. Inhumarile se pot face in gropi simple cu adancimea de 2 m si
dimemensiunile de 2, 10 m x 1.00 m sau in cripte si cavouri.
Art.46. Inhumarile in locurile date in folosnta pe timp de 7 ani se vor
face la rand, in ordinea cererilor.
Art.47. Exhumarea cadavrelor si transportul lor se va face numai
dupa 7 ani de la inhumare si nu necesita autorizatie sanitara.
Deschiderea mormintelor si deshumarea cadavrelor, inainte de
implinirea termenului de 7 ani, dar nu mai devreme de 1 an, se va
face numai cu avizul organelor sanitare si antiepidemice teritoriale si
cu respctarea urmatoarelor conditii:
- deshumarea se va face in perioada 1 noiembrie - 31 martie
- in cazul in care cadavrul exhumat urmeaza sa fie reinhumat in
cimitirele orasului Roznov, acesta va fi asezat in sicriu de lemn
si bine inchis.
In cazul in care cadavrul exhumat urrneaza a fi reinhumat in alta
localitate, acesta va fi asezat in sicriu captusit cu tabla si bine inchis.
Transportul cadavrului sa se faca in timpul cel mai scurt.
Art.48. Pentru cazurile prevazute de lege penala, exhumarea se va
putea face pe baza autorizatiei eliberata de procuror sau de instanta
de judecata, conform dispozitiilor legale.
Art.49. Deschiderea mormintelor pentru efectuarea deshumarilor si
reinhumare se poate face numai cu acordul concesionarului sau
mostenitorilor legali. Dezhumarile si reinhumarile se vor face
obligatoriu in prezenta unui reprezentant al familiei decedatului si
sub supravegherea unei persoane desemnate din partea conducerii
administratiei cimitirului, iar operatiunile se vor consemna intr-un
registru special unde vor semna ambele parti. In cazul in care, in
termen de 60 de zile de la expirarea termenului de 7 ani ,
reprezentantul familiei nu se prezinta pentru dehumare, desi a fost
anuntat scris cu confirrnare de primire, operatiunea de deshumare se

desfasoara numai in prezenta delegatului administratiei cimitirului,
care consemneaza in registru mentionat la aliniatul precedent, lipsa
reprezentantului familiei si locul de reinhumare a osemintelor.
Art.50. Actele ncesare pentru 'deshumare dupa 7 ani sunt:
- Copie certificat deces;
- Copie dupa contractul de concesiune a locului unde se
deshumeaza;
- Copie dupa contractul de concesiune a locului unde se
inhumeaza;
- Copie dupa taxa anuala pentru ambele locuri;
- Copie carte de idntitate (BI) titular;
- Copie carte de identitate solicitant;
- Acordul titularilor ambelor locuri;
Art.51. Cheltuiele ocazionate de intretinerea.mormintelor eroilor
martiri ai Revolutiei dln Decembrie 1989 vor fi suportate din bugetul
Consiliului Local al orasului Roznov prin Administratorul Cimitirelor
CAPITOLUL VII. RASPUNDERI SI SANCTIUNI
Art.52. Nerespectarea prevederilor prezentului regulament se
sanctioneaza conform legislatiei in vigoare si hotararilor emise de
Consiliul local al orasului Roznov
Art.53. Constatarea incalcarilor prevederilbr prezentului regµlament
se face de catre Administratorul Cimitirelor .
CAPITOLUL VIII. DISPOZITII FINALE
Art.,54. Administratorul Cimitirelor asigura dotarea cimitirelor cu
utilitatile necesare functionarii in
conditii corespunzatoare,
imprjmuirea acestora, precum si sistematizarea locurilor, acolo
unde acesta permite, tinand seama de dimensiunile locurilor de
mormant si a celorlalte prevederi din prezentul regulament.
Art.55. Litigiile ivite de pe urma transmiterii dreptului de
concesionarii sau de olosinta asupra locului de mormant, se vor
rezolva pe cale amiabila sau, de la caz la caz, pe cale
judecatoareasca.
Art.56. Actele de concesionare a locurilor de inhumare eliberate de
administratia cimitirului, raman valabile pana la intrarea in vigoiare

a prezentului Regulament.
Art. 57. Locurile d e mormant ale caror termene de folosinta au
expirat si nu au fost reconcesinate pana la aceasta data, sunt
disponibile si se pot folosi imediat, incepand cu data aprobarii
prezentului regulament. Osemintele gasite gropa se vor aduna in
ladite sau saculete si se vor reinhuma in aceeasi groapa odata cu
inhumarea noului decedat. Procesiunea de reinhumare se suporta
de noul concesionar.
Art.58. Accesul vizitatorilor este liber, acestia avand comportare
adecvata locului, fara animale de companie. Circulatia se va face
numai pe drumurile si aleile de acces, fiind interzisa calcarea pe
morminte si iarba.
Art.59. Prevederile prezentului regulament vor fi aduse la
cunostinta sub semnatura , celui care incheie contractul de
concesiune in momentul incheierii contractului.
Art.60. In situati aparitiei unor acte normative cuprinzand dispozitii
imperative, prezentul regulament se modifica in functie de
problemele aparute.
CAPITOLUL IX. CONTRAVENTII SI SANCTIUNI

I

Art.61. Constitue contraventie , daca fapta nu este savarsita in
astfel de conditii, incat potrivit legii sa fie considerata infractiune si
se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
1. Amenda de la 50 lei la 100 lei sau avertisment:
- intrarea in cimitir a persoanelor in stare de ebrietate, a
cersetorilor si vanzatorilor ambulanti;
- introducerea in cimitir a oricaror animale sau lasarea lor
libera in spatiu cimitirelor;
- neanuntarea Administratorul Cimitirelor cu privinta la
schimbarea destinatiei;
2. Amenda de la I 00 lei la 1200 lei sau avertisment:
- ruperea, calcare sau scoaterea din cimitir !a florilor;
- distrugerea si degradarea in orice mod a aborilor
ornamentali;
- plantarea fara aprobare a arborilor si arbutilor in cimitir
3. Amenda de la 800 lei la 1200 lei sau avertisment:

- profanarea prin orice mijloace a mormintelor .
:.
- aruncarea deseurilor rezultate in urma lucrarilor de
intretinere a mormintelor, in a1te locuri decat in cele
stabilite in acest scop;
- depozitarea materialelor de constructii funerare pe alei1e
de acces si morminte
- circulatia si transportul de material cu mijloace de transport
cu tonaj mai mare de 3 tone;
4. Amenda de la 600 lei la 1000 lei sau avertisment:
- depasirea suprafetei atribuite spre folosinta, pruin
extinderea de carari, alei sau in perimetrul locurilor de
inhumare invecinate, precum si lasarea in stare dev
neingrijire a mormintelor;
Art.62. Sanctiunile vor fi puse in aplicare de catre reprezentantii
desemnati de Primarul orasului Roznov;
Art.63. Prezentul Regulament intra in vigoare de la data aprobarii in
sedinta Consiliului local si aprobat prin H.C.L.;
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