
ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 

ORAŞUL MIERCUREA NIRAJULUI 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 

  HOTĂRÂREA NR. 19 

 
               din 27  martie  2013 

 
privind aprobarea Regulamentului de administrare şi funcţionare a cimitirului public  

al oraşului Miercurea Nirajului 

 

 
 

Consiliul Local al Oraşului Miercurea Nirajului, văzând, referatul dlui Primar Tóth Sándor, 

raportul compartimentului de resort, şi avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru 

administraţie publică, juridică, programe economico – sociale  - industriale, buget – finanţe, 

administrarea domeniului public şi privat al oraşului, investiţii locale, amenajarea teritoriului şi 

urbanism, 

 Raportul de specialitate al referentului cu probleme de urbanism şi amenajarea teritoriului; 

Văzând prevederile art. 5 alin. (1) lit.”g” şi art. 10 din O.G. nr.71/2002 privind  organizarea şi 

funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniul public şi privat de interes local, 

modificată şi completată, ale Cap X din Norma de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă 

al populaţiei aprobată prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 536/1997 ; 

Ţinând cont de prevederile art. 36 alin. (2) lit. ”d” şi alin. (6) lit. ”a” pct. 19 din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată; 

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată 
 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art.1.  Se aprobă Regulamentul de administrare şi funcţionare a cimitirului public al oraşului 

Miercurea Nirajului, conform ANEXEI care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Taxa de concesionare a unui loc de inhumare va fi de 500 lei, la care se adaugă plata 

unei taxe anuale de 15 lei pentru întreţinerea cimitirului, taxe care vor fi actualizate ori de câte ori 

este nevoie. 

Art.  3. Primarul, secretarul oraşului şi consilierul contabil vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

Art.  4. Prezenta hotărâre se va comunica: Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş, Primarului 

oraşului Miercurea Nirajului şi la cunoştinţă publică. 

 

 

Preşedinte de şedinţă       Contrasemnează 

          Keresztesi Ernő Barna          Secretar 

                              Nagy Zsigmond 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 

ORAŞUL MIERCUREA NIRAJULUI 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 

 
privind aprobarea Regulamentului de administrare şi funcţionare a cimitirului public  

al oraşului Miercurea Nirajului 

 

 
Consiliul Local al Oraşului Miercurea Nirajului, văzând, referatul dlui Primar Tóth Sándor, 

raportul compartimentului de resort, şi avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru 

administraţie publică, juridică, programe economico – sociale  - industriale, buget – finanţe, 

administrarea domeniului public şi privat al oraşului, investiţii locale, amenajarea teritoriului şi 

urbanism, 

 Raportul de specialitate al referentului cu probleme de urbanism şi amenajarea teritoriului; 

Văzând prevederile art. 5 alin. (1) lit.”g” şi art. 10 din O.G. nr.71/2002 privind  organizarea şi 

funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniul public şi privat de interes local, 

modificată şi completată, ale Cap X din Norma de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă 

al populaţiei aprobată prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 536/1997 ; 

Ţinând cont de prevederile art. 36 alin. (2) lit. ”d” şi alin. (6) lit. ”a” pct. 19 din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată; 

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată 
 

 

PROPUNE SPRE HOTĂRÂRE 

 

 Art.1.  Se aprobă Regulamentul de administrare şi funcţionare a cimitirului public al oraşului 

Miercurea Nirajului, conform ANEXEI care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Taxa de concesionare a unui loc de inhumare va fi de.................... lei, la care se 

adaugă plata unei taxe anuale de ........lei pentru întreţinerea cimitirului, taxe care vor fi actualizate 

ori de câte ori este nevoie. 

Art.  3. Primarul, secretarul oraşului şi consilierul contabil vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

Art.  4. Prezenta hotărâre se va comunica: Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş, Primarului 

oraşului Miercurea Nirajului şi la cunoştinţă publică. 
 

 

 

   Iniţiator        Avizat pentru legalitate, 

          Tót5h Sándor            Secretar 

                           Nagy Zsigmond 
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ANEXA nr. 1 

                                                                    la H.C.L. nr. 19/27.03.2013 

 

 

 

 

REGULAMENTUL DE ADMINISTRARE ŞI FUNCŢIONARE 

A CIMITIRULUI PUBLIC AL ORAŞULUI MIERCUREA NIRAJULUI 

 

 

 

 

 Cap.I. Dispoziţii generale 

 

 Art. 1. – În oraşul Miercurea Nirajului înhumările se fac în cimitirul public al oraşului 

sau în cimitirele amenajate şi întreţinute de cultele religioase recunoscute prin lege. 

 Art. 2. – Cimitirul proprietatea publică se află în C.F. nr. 1173/M Niraj, nr. cadastral 

183:  

           Art.3. – Administrarea cimitirului public se va asigura prin personalul propriu angajat, 

subordonat consilierului primarului care va avea următoarele atribuţii: 

- întreţinerea cimitirului (asigurarea stării de curăţenie), şi a căilor de acces; 

- îmbunătăţirea aspectului cimitirelor şi căilor de acces; 

- încheierea actelor de concesiune sau, după caz, atribuirea în  folosinţă gratuită a 

locurilor de înhumare, după aprobarea prealabilă a solicitărilor de către conducerea Primăriei 

şi plata redevenţelor în casieria primăriei; 

- afişarea în locuri vizibile a Regulamentului de funcţionare şi administrare a 

cimitirelor, a orarului de funcţionare a acestora şi a planului cimitirului (care să cuprindă 

detalii de amplasament şi utilităţi) 

- întocmirea pentru cimitir a unui plan parcelar care să cuprindă locurile de înhumare 

şi în baza căruia să poata fi identificate locurile concesionate sau atribuite în folosinţă; 

- asigurarea serviciilor de pază; 

- afişarea tarifelor pentru serviciile prestate, a taxelor de înhumare ; 

- efectuarea lucrărilor de întreţinere la casa mortuară şi la împrejmuirile acestuia; 

 Art. 4. (1) – În cimitir sunt aplicabile dispoziţiile legale din domeniul edilitar, 

urbanistic, sanitar şi de mediu, iar administratorul acestuia  este obligat să respecte legislaţia 

în vigoare la extinderea, cât şi în ceea ce priveşte organizarea şi administrarea acestuia. 

 Art. 5. – În oraşul Miercurea Nirajului cimitirul va fi delimitat de împrejmuiri şi gard 

cu respectarea reglementărilor privind arhitectura zonei în care sunt amplasate. 

 Art. 6. – (1) Terenul aparţinând cimitirului, destinat zonei de înhumare, se împarte în 

parcele delimitate de alei, iar în interiorul parcelelor se trasează şi se marchează rândurile şi 

locurile de înhumare.  

(2) Locurile de înhumare au dimensiunile de 3,00 m X 2,00 m pentru o înhumare 

simplă. Intervalele între locurile de înhumare sunt de 0,40  m, necesare pentru circulaţie şi 

îngrijirea acestora; 

(3) În cimitirul public nu se admit şi alte dimensiuni pentru locurile de înhumare decât 

cele stabilite prin acest regulament. 

           Art. 7. – Parcelele, rândurile şi locurile de înhumare se numerotează pentru a fi mai 

uşor de identificat. 

 Art. 8. – Parcelele şi rândurile se localizează prin plăcuţe indicatoare în scopul 

uşurării orientării cetăţenilor în cimitire. 
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           Art. 9. (1) – Persoana responsabilă cu administarea cimitirului are obligaţia de a ţine 

evidenţa înhumărilor într-un registru în care se vor consemna următorele informaţii/date : 

- data înmormântării ; 

- datele personale ale decedatului ; 

- nr. actului de deces şi emitentul acestuia ; 

- adeverinţa de înhumare ; 

- locul înmormântării (parcelă, rând şi loc) ; 

- concesionarul/aparţinătorul care a efectuat înmormântarea ; 

- nr. chitanţei care dovedeşte concesionarea locului ; 

- nr. chitanţei care dovedeşte achitarea tarifului de întreţinere ; 

      Art. 10. – (1) Accesul în cimitir pentru vizitatori se face conform orarului pe o singură 

poartă de acces considerată “poarta principală” 

(2) Accesul persoanelor în cimitire este permis în costumaţie decentă, circulaţia 

făcându-se numai pe alei, fiind interzisă călcarea pe morminte, monumente, etc. Se interzice 

accesul în incinta cimitirelor a vizitatorilor cu biciclete, autoturisme şi animale de companie. 

 Art. 11. – Depozitarea gunoaielor/deşeurilor este permisă numai în locurile special 

amenajate, păstrându-se curăţenia şi ordinea în jurul acestora. 

 

 Cap.II. Concesionarea locurilor de înhumare 

 

 Art. 12. – (1) Atribuirea locurilor de înhumare din cimitirul public se va face numai în 

baza unui contract (act) de concesiune, încheiat între primări şi persoana îndreptăţită. 

Redevenţa concesiunii se stabileşte anual, prin hotărâre a Consiliului local şi se face venit la 

bugetul local. 

(2) Pot concesiona locuri de înhumare în cimitir doar cetăţenii cu domiciliul stabil în 

oraşul Miercurea Nirajului sau care înmormântează persoane decedate ce au avut ultimul 

domiciliul stabil pe raza oraşului Miercurea Nirajului. 

(3) În cazuri speciale, pe baza unei anchete sociale şi a unui referat aprobat de 

Primarul oraşului, se vor putea concesiona locuri de înhumare cu scutirea totală sau parţială a 

plăţii redevenţei şi a taxelor aferente. 

          Art. 13. (1) Actul de concesionare se întocmeşte în două exemplare, din care unul se 

predă beneficiarului, iar celălalt rămâne la primărie, fiind semnate de către primar şi titular.  

(2) Actul de concesiune va cuprinde următoarele menţiuni principale : 

- numele titularului cu toate datele de identificare ale acestuia ; 

- suprafaţa concesionată ; 

- termenul de concesionare ; 

- taxa şi/sau tariful stabilit şi modalitatea de plată ; 

- parcela, rândul şi locul atribuit ; 

- îndatoririle (obligaţiile) titularului. 

          Art. 14. Beneficiarii titlului de folosinţă (actului de concesiune) au următoarele 

obligaţii :  

a) - să întreţină în perfectă stare construcţiile funerare şi amenajările realizate pe locul 

respectiv; 

b) - să amenajeze locul în cauză plantând flori şi/sau verdeaţă; 

c) - să achite redevenţa şi tariful anual de întreţinere; 

d) - să comunice administraţiei cimitirelor orice modificare survenită la adresa de 

domiciliu. 

          Art.15. Persoana responsabilă cu administrarea cimitirului are următoarele drepturi şi 

obligaţii : 
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a) - de a încasa redevenţa stabilită pentru acordarea dreptului de folosinţă 

(concesionare) ; 

b) - de a percepe tariful anual de întreţinere a cimitirelor, aprobat de Consiliul Local ; 

c) - de a desfiinţa orice construcţie funerară executată fără avizul compartimentului 

de specialitate sau fără autorizaţie de construire valabilă ; 

d) - de a presta serviciile plătite în condiţii de calitate şi la termenele solicitate în 

scris;  

 Art. 16. – (1) Concesionarea locului de înhumare se face numai în caz de deces, iar 

termenul concesiunii este de 25 ani. La expirarea termenului, titularul dreptului de 

concesiune sau persoana îndreptăţită, conform prezentului Regulament, poate opta pentru 

încheierea unui nou contract de concesiune având acelaşi termen. 

(2) Pentru o persoană decedată se atribuie numai un singur loc de înhumare. 

 Art. 17. – Persoanele îndreptăţite în baza prevederilor unor acte normative speciale 

pot beneficia, la cerere, de atribuirea fără plată a unui loc de veci, în timpul vieţii, dacă nu 

deţin un alt loc de veci în cimitirele din oraş. Atribuirea se va face prin dispoziţia Primarului, 

pe baza cererii scrise a solicitantului la care se va anexa obligatoriu dovada încadrării în 

categoria persoanelor îndreptăţite şi o declaraţie pe proprie răspundere privind nedeţinerea 

prin atribuire a unui alt loc de înhumare în cimitirele din oraşul Miercurea Nirajului.  

 Art. 18. – Dreptul de concesiune sau cel de atribuire în folosinţă gratuită nu se poate 

înstrăina, schimba sau dona. Acesta poate face obiectul succesiunii legale sau testamentare, 

dar numai în beneficiul soţului supravieţuitor sau al rudelor până la gradul IV inclusiv.( vezi 

Nota la prezentul Regulament)  

 Art. 19. – Atribuirea locurilor de înhumare se face în ordinea solicitărilor, după 

încheierea actului de concesiune sau emiterii Dispoziţiei Primarului si prezentarea dovezii 

achitării redevenţei anuale şi a taxelor aferente. 

 Art. 20. – Atribuirea locului de înhumare în cazul decesului se face de către persoana 

responsabilă, conform planului parcelar şi după achitarea contravalorii serviciilor prestate de 

către acesta. 

 Art. 21. – Dreptul de  concesiune sau de folosinţă gratuită al locurilor de înhumare 

încetează: 

a) la expirarea duratei de concesiune sau a celei de folosinţă gratuită sau în 

termen de 60 de zile de la notificarea făcută în acest sens concesionarului 

sau beneficiarului concesiunii; 

b) când titularul sau persoana îndreptăţită renunţă la locul său de veci, situaţie 

în care acesta revine administraţiei;  

c) când se constată că titularul sau persoana îndreptăţită deţine un alt loc de 

înhumare în cimitirele de pe raza oraşului Miercure Nirajului, contrar celor 

consemnate în declaraţia pe proprie raspundere dată în acest sens ; 

d) în cazul lăsării în părăsire a locului de înhumare atribuit; prin « lăsare în 

părăsire a locului de înhumare» se înţelege menţinerea în stare de neîngrijire 

de către concesionar/beneficiarii concesiunii, pe o perioadă mai mare de 2 

ani a mormântului, a terenului atribuit, a împrejmuirilor sau a construcţiilor 

funerare edificate pe acesta ; 

e) la stabilirea domiciliului în altă localitatesau ţară, în cazul locurilor de 

înhumare atribuite în timpul vieţii şi pe care nu s-au făcut înhumări. 

Art. 22. – (1) Primarul obligaţia constituirii unei comisii care va verifica anual starea 

de întreţinere a locurilor de înhumare/mormintelor. Se va încheia un proces – verbal de 

constatare, acesta fiind păstrat într-un registru special; în cazul în care se constată că unele 

locuri de înhumare sunt părăsite sau menţinute într-o stare de neîngrijire mai mult de 2 ani, 

titularii îşi pierd dreptul de concesionare a locului, care vor fi redistribuite 
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Art. 23. – În cazul în care dreptul de concesiune a locurilor de înhumare a încetat şi pe 

aceste locuri există lucrări funerare, foştii titulari sunt obligaţi să le desfiinţeze şi să elibereze 

terenul în termen de 60 de zile de la înştiinţare. În caz contrar, lucrările funerare trec în 

patrimoniul administraţiei urmând a fi valorificate conform prevederilor legale în vigoare. 

Art.24. – Titularii dreptului de concesionare şi cei ai dreptului de folosinţă gratuită a 

locurilor de înhumare au obligaţia de amenajare şi întreţinere a acestor locuri şi a lucrărilor 

funerare existente, asigurându-le un aspect cât mai îngrijit. 

 

Cap.III. Înhumările şi deshumările 

 

Art. 25. – Locurile de înhumare libere vor fi inventariate anual şi vor fi anunţate de 

către comisia de inventariere administraţiei locale. 

Art. 26. – Se interzice accesul persoanelor fizice sau juridice în cimitire pentru 

efectuarea unor lucrări funerare, prestări de alte servicii funerare sau a înhumărilor propriu-

zise fără aprobarea prealabilă a acestora de către persoana responsabilă a cimitirului. 

Art. 27. – (1) Înhumările se fac numai pe baza adeverinţelor de înhumare eliberate de 

Serviciul comunitar local de evidenţa persoanelor care a înregistrat decesul, administratorul 

cimitirelor fiind obligat să ţină o evidenţa clară a  acestora. 

Art. 28. – Înhumările se fac în gropi simple numai pe baza actului de concesionare şi a 

adeverinţei de deces, sau în gropi zidite sau cavou, edificate potrivit prevederilor prezentului 

regulament. 

Art. 29. (1) – Deshumarea persoanelor decedate se poate face numai după  7 ani de la 

înhumare, în orice perioadă a anului, numai cu acordul administratorului cimitirelor. 

(2) În mod excepţional, deshumările se pot face şi înaintea expirării termenului 

prevăzut anterior, astfel: 

a) - după minimum un an de la data înhumării şi numai în perioada 01 noiembrie – 31 

martie, pe baza avizului eliberat de organul sanitar (compartimentul funcţional din structura 

Direcţiei judeţene de Sănătate Publică), în scopul reînhumării persoanei decedate în alt loc 

autorizat, potrivit dispoziţiei date conform legii de Parchet sau de instanţa judecătorească şi 

cu încuviinţarea unui reprezentant al familiei decedatului, la data fixată de aceste organe;  

b) – indiferent de data la care a avut loc înhumarea, pe baza dispoziţiei date conform 

legii, de Parchet sau de instanţa judecătorească şi cu încunoştiinţarea unui reprezentant al 

familiei decedatului, la data fixată de aceste organe.  

Art. 30. – (1) Deshumările şi reînhumările se fac numai în prezenţa obligatorie a  unui 

membru al familiei şi a unui delegat din partea administratorului cimitirelor, iar operaţiunile 

vor fi  consemnate în registrul de evidenţă. 

(2) În cazul în care în termen de 60 de zile de la înştiinţare, reprezentantul familiei 

decedatului nu se prezintă pentru deshumare, deşi a fost anunţat în scris cu confirmare de 

primire, operatiunea de deshumare se desfăşoara numai în prezenţa reprezentantului 

administratorului care consemnează în registrul de evidenţă operaţiunea de reînhumare a 

osemintelor. La fel se procedează şi în cazul în care nu mai există în viaţă nici o rudă a 

decedatului. 

Art. 31. – Dacă la expirarea termenului de concesionare, persoana îndreptăţită nu 

prelungeşte contractul, acesta pierde dreptul de concesiune şi locul de înhumare se 

reatribuie/reconcesionează. Osemintele rezultate din deshumare, se depun alături de noul 

înhumat. Operaţiunea de deshumare a osemintelor este suportată de noul concesionar. 

Art. 32. – (1) Transportul persoanelor decedate spre cimitir se va face numai cu 

respectarea normelor sanitaro – antiepidemice în vigoare. 

(2) Plata pentru transportul persoanelor decedate va fi suportată de către membrii 

familiei decedatului. 
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Cap.IV. Executarea de lucrări funerare în cimitire 

 

Art. 33. - (1) Lucrările funerare se pot executa de persoane fizice autorizate sau de 

persoane juridice specializate în domeniu şi agreate de către Primăria oraşului Miercurea 

Nirajului. 

(2) Executarea şi repararea lucrărilor funerare vor putea fi realizate şi de titularii 

dreptului de folosinţă a locurilor de înhumare sau de membrii familiei acestora, menţionaţi la 

art. 18 din prezentul regulament, dacă au calificarea corespunzătoare profilului acestor 

lucrări. 

 (3) Administraţia cimitirelor are obligaţia să permită accesul persoanelor sus 

menţionate la lucrările funerare numai pe bază de tabel nominal pentru a se putea cunoaşte 

exact ce persoane execută lucrări de construcţii sau reparaţii. 

Art. 34. -  Lucrările funerare care se pot executa sunt: 

(1) – cruci, însemne, borduri, împrejmuiri, cripte sau lespezi;  

(2) – lucrări subterane sau supraterane: obeliscuri, cavouri, capele, alte lucrări de artă 

plastică.  

Art. 35. - (1) Executarea lucrărilor funerare în cimitire este permisă numai după 

obţinerea autorizaţiei de construcţie şi în baza avizul obţinute de la primărie. 

(2) Eliberarea autorizaţiei de construire pentru  lucrările funerare din categoria celor 

menţionate la art. 35, alin. (1), se va face în baza unei cereri a solicitantului, care va purta 

viza primăriei, nr. parcelei, rândul, locul şi dimensiunile impuse) şi a unei taxe de 1 % din 

valoarea lucrării funerare declarate de către solicitant,  achitată anticipat la casieria Primăriei 

Câmpina; 

(3) Eliberarea autorizaţiei de construire pentru  lucrările funerare din categoria celor 

menţionate la art. 35, alin.(2), se va face în baza unui proiect întocmit în conformitate cu 

Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a unei taxe de 1 

% din valoarea lucrării funerare declarate de către solicitant în baza unui deviz, achitată 

anticipat la casieria Primărei 

(4) Construirea fără autorizaţie sau încălcarea acesteia atrage sancţiunile şi măsurile 

stabilite, în conformitate cu prevederile prezentului regulament; 

(5) Lucrările de construire vor putea fi începute în termen de maximum 3 luni de la 

obţinerea autorizaţiei de construire ; 

(6) Durata execuării lucrărilor nu va depăşi 60 de zile, excepţie fac lucrările de la al. 

(3) al acestui articol, care vor avea o durată de execuţie prevăzută în autorizaţia de construire.   

Art. 36. - Executantul oricărei lucrări funerare în cimitir are obligaţia să anunţe 

administraţia cimitirului, când lucrarea s-a terminat şi că mormântul şi spaţiul înconjurător au 

fost curăţate. 

Art. 37. – (1) Este interzisă edificarea oricărei lucrări în afara terenului concesionat, 

de acest lucru fiind direct răspunzător administratorul cimitirului, care este autorizat să 

împiedice executarea unor asemenea lucrări; 

(2) Nerespectarea aliniamentelor terenului concesionat conferă dreptul administraţiei 

cimitirelor de a demola/desfiinţa construcţiile executate ilegal. 

Art. 38. - (1) Este interzisă depozitarea în cimitire a materialelor de construcţii, altele 

decât cele necesare pentru execuţia lucrărilor autorizate, peste necesarul zilnic. Pregătirea 

materialelor (prepararea mortarului şi a betonului ) se vor face în tărgi, asigurându-se zilnic 

curăţenia locului ; 

(2) La executarea lucrărilor de construcţii în cimitire, se vor proteja mormintele şi 

construcţiile învecinate, spaţiile verzi şi căile de acces ; 

(3) Orice stricăciune va fi suportată de beneficiarul lucrării; 
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(4) Pâmântul rezultat din săpătură, resturile de orice natură,  gunoiul de orice fel rămas 

în urma lucrărilor se vor transporta în fiecare zi de către constructorii lucrărilor, la locurile 

special amenajate în interiorul cimitirelor. Este interzisă amestecarea deseurilor menajere sau 

cele asimilate lor cu deşeuri de construcţii/demolări. 

(5) Aruncarea la întâmplare a pământului şi a  gunoiului, ocuparea terenului cu diferite 

materiale sau pământ rezultat din săpătură, se vor sancţiona conform prevederilor prezentului 

regulament ; 

(6) Constructorii vor putea folosi energia electrică şi apa din incinta cimitirului numai 

cu acordul conducerii administraţiei cimitirului, în condiţiile achitării contravalorii 

consumurilor aferente; 

(7) În incinta cimitirului accesul auto este interzis autovehiculelor cu capacitate mai 

mare de 2 tone, cu excepţia autovehiculelor care asigură salubrizarea, a celor care transportă 

persoanele decedate şi a celor aferente intervenţiilor în situaţii de urgenţă. 

Art. 39. - În cimitire se plantează arbori şi arbuşti de talie mică şi mijlocie (exclusiv 

pomi fructiferi), dar numai cu avizul primăriei, aviz necesar şi în cazul tăierii acestora.                                                                                                                                                                                               

Art. 40. - Obiectivele declarate monumente de artă nu pot fi reparate, modificate sau 

demolate decât cu avizul prealabil al Comisiei Judeţene a Monumentelor Istorice. 

Art. 41. - (1) Crearea infrastructurii cimitirelor constând în platforme, drumuri de  

acces, alimentare cu apă, clădirile administraţiei cimitirului etc., este în sarcina autorităţilor 

administraţiei publice locale; 

(2) Administratorul cimitirelor răspunde de  îngrijirea şi paza cimitirelor, având şi 

obligaţia întreţinerii în bună stare a împrejmuirilor, căilor de acces, spaţiilor verzi, 

instalaţiilor de alimentare cu apă, energie electrică şi a celorlalte dotări aferente acestora. 

 

Cap. V. Contravenţii 

 

Art. 42. Contravenţii care se aplică administratorului : 

A. Constituie  contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă  între  200 lei şi 300 

lei următoarele fapte : 

1 – neefectuarea inventarierii anuale a locurilor de înhumare libere ; 

2 – neafişarea la loc vizibil a Regulamentului de funcţionare a cimitirelor şi a orarului 

de funcţionare ; 

3 – neîntocmirea evidenţei înhumărilor. 

B. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 200 lei şi 500 

lei următoarele fapte: 

1 – nerespectarea orarului de funcţionare a cimitirului; 

2 – nerespectarea obligaţiei de păstrare a crucilor şi plăcilor funerare rezultate în urma 

desfiinţării legale a acestora, pe perioada de 60 de zile de la data desfiinţării; 

3 – neefectuarea lucrărilor de întreţinere la locurile de veci, în situaţia în care, conform 

prevederilor prevederilor prezentului Regulament, obligaţia de efectuare a acestora revine 

administratorului; 

4 – nemenţinerea stării de curăţenie şi ordine în cimitire ; 

5 – neîntocmirea documentelor de evidenţă şi a planului de organizare a cimitirelor. 

C. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă  între 300 lei şi 500 

lei următoarele fapte : 

1 – aplicarea altor tarife pentru activităţile din cimitire decât cele aprobate; 

2 – îndepărtarea semnelor funerare fără acordul concesionarului sau al beneficiarului 

concesiunii, cu excepţia pierderii dreptului de folosinţă a locului de veci. 

D. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă  între 500 lei şi 700 

lei următoarele fapte : 
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1 – neasigurarea întregii game de servicii, lucrări şi obiecte necesare ceremoniei 

funerare; 

2 – nestabilirea locurilor special amenajate pentru efectuarea lucrărilor pregătitoare 

pentru construcţii în cimitir ; 

3 – neamenajarea, nemarcarea vizibilă a locurilor de depozitare a gunoaielor. 

E. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă  700 lei şi 900 lei 

următoarele fapte : 

1 – aprobarea unor locuri de înhumare la alte dimensiuni decât cele prevăzute în 

prezentul Regulament; 

2 – nerespectarea dimensiunii spaţiilor dintre locurile de veci : (cu excepţia situaţiilor 

existente în cimitirul „Eroilor” la data aprobării regulamentului). 

3 – permiterea montării unor obiecte funerare care depăşesc limita locului de înhumare 

aprobat. 

 F. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă  500 lei şi 1000 lei 

următoarele fapte : 

1 - funcţionarea cimitirelor fără autorizaţie eliberată de Primăria Municipiului 

Câmpina;                      

2 -  neamenajarea aleilor din cimitire; 

3 – deshumarea cadavrelor fără aprobare ; 

4 – executarea de construcţii funerare fără respectarea prevederilor prezentului 

regulament. 

 

Art. 43. Contravenţii care se aplică vizitatorilor: 

A. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 100 lei şi 200 

lei următoarele fapte: 

- consumul de alcool în cimitire; 

- aruncarea sau depozitarea de deşeuri, resturi sau gunoi în alte locuri decât cele 

special amenajate în acest scop  ; 

- fumatul în cimitire; 

- cântatul, în afara muzicii adaptate la eveniment; 

- folosirea unor instrumente muzicale izolate; 

- audierea zgomotoasă a aparatelor de radio , casetofoanelor şi a altor asemenea 

aparate ; 

- introducerea oricăror animale sau lăsarea lor liberă în interiorul cimitirelor; 

- producerea de zgomot sau scandal. 

 B. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 200 lei şi 300 

lei următoarele fapte : 

1 – accesul în cimitir prin alte locuri decât pe porţile de acces ; 

2 – accesul autovehiculelor şi vehiculelor în cimitir fără aprobare ; 

C. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 200 lei şi 400 

lei următoarele fapte : 

1 – nesemnalizarea săpăturilor pentru cavouri şi gropi zidite, pe tot timpul edificării 

acestora; 

2 - depozitarea de pământ, a materialelor sau a altor obiecte pe mormintele vecine ; 

3 – montarea de bănci, ornamente sau alte obiecte funerare pe trotuarele de lângă 

locurile de înhumare; 

4 – distrugerea, degradarea sau desfiinţarea spaţiilor verzi; 

5 – crearea de stocuri de materiale la locurile de construcţii funerare; 

6 – accesul în cimitire a persoanelor : 

a. aflate în stare de ebrietate; 
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b. fără o îmbrăcăminte decentă; 

c. însoţite de câini sau alte animale domestice; 

d. care practică comerţul ambulant; 

e. care practică cerşitul. 

D. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 500 lei şi 700 

lei următoarele fapte : 

1 – practicarea unor activităţi care aduc atingere intimităţii locului de veci ; 

2 – călcarea peste morminte ; 

3 – distrugerea şi degradarea obiectelor funerare ; 

4 – tăierea de pomi şi arbori fără aprobare. 

5 – degradarea gardului de împrejmuire ; 

6 – degradarea mobilierului dispus în cimitir ; 

7 – degradarea sau ruperea florilor şi a coroanelor de pe morminte ; 

8 – înscrierea unor cuvinte obscene pe obiectele funerare. 

E. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă între 1.000 lei –2.000 lei 

efectuarea de înregistrări foto, audio-video în scopuri care contravin moralei.  

Art. 44. –(1) Constatarea şi aplicarea sancţiunilor pentru contravenţiile enumerate se 

face de persoane împuternicite de Primarul oraşului Miercurea Nirajului. 

           (2) Contravenţiilor prevăzute de prezentul regulament li se aplică prevederile O.G. 

nr.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  caz, de la 

data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii. 

 

     Capitolul VI – Dispoziţii finale 

 

Art. 45. – Persoana împuternicită de primar are obligaţia asigurării pazei 24 de ore din 

24. Aceasta se face prin angajaţii proprii. 

Art. 46. – Persoana împuternicită de primar răspunde de aplicarea şi respectarea 

prezentului regulament în cimitirul public. 

 

Notă: Grad de rudenie în linie dreaptă - IV -  străstrănepot;  

 Grad de rudenie în linie colaterală - IV -  veri primari; 

  

                                                                                      
 

Preşedinte de şedinţă       Contrasemnează 

         Keresztesi Ernő Barna          Secretar 

                              Nagy Zsigmond 

 

 


