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PROIECT 

 

H O T Ă R Â R E  

privind actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al  

Cimitirului ortodox Techirghiol 

 

 

 Consiliul Local al oraşului Techirghiol, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

…………………., 

 Luând în dezbatere proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare prezentate de dl.primar – 

Soceanu Iulian-Constantin, avizul Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 3, 

 Având în vedere:  

− prevederile Legii nr. 102/2014  privind cimitirele, crematoriile umane și serviciilor 

funerare, 

− H.G nr.741/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice si sanitare privind serviciile 

funerare, inhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea si reinhumarea cadavrelor 

umane, cimitirele, crematoriile umane, precum si criteriile profesionale pe care trebuie sa 

le indeplineasca prestatorii de servicii funerare si nivelul fondului de garantare,  

− Legea nr. 180/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul 

juridic al contraventiilor,  

− O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, 

− H.C.L.nr.214/11.12.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurarea 

activitatilor comerciale si a serviciilor de piata in orasul Techirghiol,  

Văzând prevederile art. 129, alin. 1, alin.7 lit.p din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 

In temeiul prevederilor, art. 139, alin. 3 coroborat cu art.196 alin.1 lit.a din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ 

 

H O T Ă R Ă Ş T E:  

 

Art.1 – Se aprobă actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Cimitirului 

ortodox Techirghiol, conform anexei – parte integrantă la prezenta. 

Art.2 – Începând cu data prezentei îşi încetează aplicabilitatea H.C.L. nr. 48/2018, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 Art.3 – Secretarul general al oraşului va face publică prezenta hotărâre prin afişaj, o va 

comunica persoanelor şi instituţiilor interesate iar primarul o va duce la îndeplinire.  

 

 Hotărârea a fost adoptată cu un număr de …….. voturi pentru, …. voturi împotrivă,  ….. 

abţineri, din totalul de 15 consilieri în funcţie . 

Techirghiol, astăzi – ............................ 

 Nr. ........................ 

INIŢIATOR, 

PRIMAR, 

IULIAN-CONSTANTIN SOCEANU 

 

VIZAT PENTRU LEGALITATE, 

SECRETAR GENERAL, 

DR.JR. NICULINA PAROŞANU 
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REGULAMENTUL 

pentru organizarea și funcționarea cimitirului ortodox 

orașenesc Techirghiol 

 

 

CAPITOLUL I : DISPOZIŢII GENERALE 

Art.1. Prezentul regulament a fost elaborat în baza Legii nr. 102/ 2014 privind cimitirele, 

crematoriile umane și serviciilor funerare. 

 

Art.2. Pe raza orașului Techirghiol, serviciile funerare de religie ortodoxă se efectuează în 

cimitirul orașului, numai pe baza prezentului Regulament. 

 

Art.3. Înfiinţarea, extinderea, organizarea şi administrarea cimitirelor umane ale orașului se 

fac potrivit legii prin hotărîri ale Consiliului Local al Orașului Techirghiol. 

 

Art.4. Cimitirele umane existente pe teritoriul orașului Techirghiol sunt supuse, din punct de 

vedere urbanistic, sanitar şi edilitar, prevederilor legale. 

 

 Art.5. În cazul mormintelor și/sau al operelor comemorative de război sunt aplicabile 

prevederile Legii nr. 379/2003, cu modificările ulterioare. 

 

Art.6. Înmormantarea poate fi religioasă sau laică. Înmormantarea religioasă are loc cu 

respectarea canoanelor, obiceiurilor locului, tradițiilor și regulamentelor cultului ortodox. În 

cazul înmormântării laice, organizatorii stabilesc modul de desfășurare a procesiunii funebre. 

 

Art.7. Se vor atribui, fara plata taxei de concesionare, pe baza actelor doveditoare, un loc de veci 

in cimitire astfel: 

- veteranilor de razboi și vaduvelor de razboi in conformitate cu prevederile Legii nr.44/1994; 

- foștilor deținuți politici, deportaților, strpmutaţilor, in conformitate cu dispozițiile Legii nr. 

189/2000; 

- martirilor si urmașilor eroilor martiri ai Revoluției in conformitate cu prevederile art.4 și 5 din 

Legea nr. 341/2004.  

        Concesionarii unui astfel de loc nu vor fi scutiți de plata anuala a taxelor de intretinere 

aferente locului. 

       Concesionarii unui astfel de loc nu vor fi scutiți de plata anuala a taxelor de intretinere 

aferente locului. 

Se vor acorda locuri de înmormântare cu regim de gratuităţi numai în situații deosebite. 

Încadrarea în această categorie, se va face numai după verificarea situaţiei sociale a persoanelor 

decedate, de către comisia de asistenţă socială a Primăriei, în maximum 2 zile de la solicitare sau 

constatare. 
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 Art.8. Terenul aparţinând fiecărui cimitir va fi topografiat, i se vor  întocmi acte 

cadastrale şi va fi integrat într-un sistem informaţional geografic complex bazat pe 

actuala divizare în figuri şi rânduri.  

 

Art. 9.  Locurile de înmormântare, de regulă, vor avea dimensiunile de 2,50 x 1,20 m, cu 

intervale între acestea de 0,30 m, necesare pentru circulaţie şi îngrijirea locului. 

Locurile pentru reînhumarea osemintelor vor avea dimensiunile de 0,50 x 0,50 m. 

 

Art.10. Direcția publică de gospodărie comunală va întocmi o evidenţă scriptică şi grafică, ce 

va fi ţinută la zi, rândurile şi locurile de înmormântare vor avea un identificator alfanumeric unic 

pentru a fi cât mai facil de regăsit, consultat şi actualizat. 

 

Art.11.  La extinderea cimitirului se vor întocmi acte cadastrale și se vor lua măsuri de asigurare 

a unei zone de protecţie sanitară, se va întocmi un plan de sistematizare în care vor fi indicate 

parcelele (rândurile, locurile de înmormântare numerotate prin cifre şi litere) precum şi căile de 

acces, aleile dintre parcele, etc.   

 

Art.12. Întreținerea mormintelor cade în sarcina titularului locului concesionat.  

În cazul în care mormântul este neglijat, administartorul cimitirului va soma pe deținător să 

îngrijească mormântul în mod corespunzător. Dacă cei în cauză, în decurs de 1 an, nu au luat 

măsuri în consecință, Direcția publică de gospodărie comunală din Primăria orașului Techirghiol 

va dispune masuri legale asupra locului de veci respectiv.  

 

CAPITOLUL II : CONCESIONAREA LOCURILOR DE ÎNMORMÂNTARE 

 

Art.13. Locurile de veci/înhumare din cimitirul ortodox pot fi concesionate pe bază de taxa de 

concesiune achitată în condiţiile prezentului regulament. Contractul de concesiune încheiat cu 

această ocazie, conferă titularului numai dreptul de folosinţă. 

       Concesionarea locurilor de înhumare se face pentru perioadă de 7 ani sau pe termen 

nelimitat. Actele de concesionare întocmite anterior pe perioadă de 25 de ani își păstrează 

valabilitatea. 

 

 Art.14. La expirarea termenului de folosință a locului de înhumare, concesionarul are drept de 

preempțiune, iar în caz de deces al concesionarului, are drept de preempțiune moștenitorul legal 

sau, după caz, testamentar. 

 

       Administratorul cimitirului retrage dreptul de folosinta a locurilor de inhumare si il 

instiinteaza in scris pe titularii dreptului de folosinta in urmatoarele cazuri: 

   -titularului i se atribuie un alt loc de inhumare 

   -parasirea sau mentinerea in stare de neingrijire pe o perioada mai mare de 2 ani a locurilor de 

inhumare  si a lucrarilor funerare, dupa o notificare prealabila  

   -neplata taxelor in conditiile prevazute de contract 

                   

Art.15.  Se va asigura constituirea şi menţinerea unei rezerve de locuri de înhumare pentru 

calamităţi şi cazuri de forţă majoră. 

      

Art.16. În cazul în care la expirarea termenului de 25 de ani, nu au trecut 7 ani de la data ultimei 

înhumări, iar moștenitorii nu cer reconcesionarea locului pe un nou termen, se acordă o 
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prelungire a termenului de concesiune, care nu va depăși 7 ani de la 

data ultimei înhumări, după care locul de înhumare se va putea concesiona altui solicitant. 

 

Art.17. Cererile pentru concesionare pe perioadă de 7 ani cât și cele pe termen nelimitat, 

prelungirea contractelor de concesiune pentru locurile de înhumare pe 7 și a celor concesionate 

pe termen nelimitat, se vor soluționa de către Direcția publică de gospodărie comunală din 

Primăria Techirghiol cu respectarea strictă a prevederilor din prezentul regulament.  

 

      Art.18. Locurile de înhumare pe 7 ani se vor atribui de către administratorul cimitirului din 

cadrul Direcției publice de gospodărie comunală din Primăria Techirghiol, numai la decesul unei 

persoane. 

Dreptul de folosință poate fi prelungit prin act adițional, înainte de expirare sau contract de 

reconcesionare la cererea persoanei îndreptățite, cu plata taxelor de concesiune în vigoare. 

Pentru decedații care nu au aparținători ( cazuri sociale ) se vor atribui locuri de folosință pentru 

o perioadă de 7 ani, fapt care va fi evidențiat în registrul de evidență. 

         Persoanele care solicită transcrierea dreptului de concesiune în baza unui contract de 

donaţie sau a unei declaraţii notariale, vor achita contravaloarea taxei de concesionare a 

terenului. 

        a) În cazul preschimbării actului de concesiune în baza unei moșteniri, sentințe civile: 

- moştenitorul sau persoana interesată (persoana împuternicită) va formula o cerere care se 

găseşte la administraţia cimitirului; 

- pe cererea astfel formulată, administratorul cimitirului unde se află locul, va întocmi un referat 

de verificare a locului în teren, iar casierul un referat de achitare a tarifelor anuale de întreţinere; 

- la cerere, se vor ataşa următoarele acte: 

actul de concesiune a cărui preschimbare se cere, în original; 

BI/CI/Pasaport (original şi copie); 

certificatul de moştenitor legal sau testamentar (copie si original), sentinta civilă (original si 

copie legalizată de instantă); 

        b) În cazul preschimbării actului de concesiune în baza unei donaţii, declaraţii notariale, 

contract de partaj: 

- persoana interesată (persoana împuternicită) va formula o cerere care se găseşte la administraţia 

cimitirului; 

 

- pe cererea astfel formulată, administratorul cimitirului unde se află locul, va întocmi un referat 

de verificare a locului în teren, iar casierul un referat de achitare a tarifelor anuale de întreţinere; 

- la cerere, se vor ataşa următoarele acte: 

actul de concesiune a cărui preschimbare se cere, în original; 

BI/CI/Pasaport (copie şi original); 

contractul de donaţie în formă autentică, declaratia notarială, contractul de partaj în original; 

        Înscrisurile autentice care certifica schimbarea titularului dreptului de concesiune va fi 

depus la sediul institutiei in termen de 30 de zile de la data emiterii, in vederea luarii in evidenta 

si emiterii actului dc concesiune 

        In cazul in care sunt mai multi concesionari, iar suprafata pe care o detine fiecare nu are 

dimensiunea unui loc de veci, nici scriptic nici faptic, acestia vor ramane in indiviziune, iar la 

decesul unuia este necesar acordul scris al tuturor privind inhumarea. 

        În cazul în care se solicită eliberarea actului de concesiune pentru loc de veci achitat cu 

chitanțe din anii anteriori, dar nu a fost întocmit act de concesiune la momentul respectiv, 

concesionarul sau moștenitorul acestuia va formula o cerere, care se regăsește la inspectorul 

responsabil de administrare a cimitirului din cadrul Direcției Publice de Gospodărie Comunală. 
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         Pe cererea astfel formulată inspectorul responsabil va întocmi un 

referat de verificare a locului în teren. 

        La cerere se vor anexa următoarele documente: 

-  dovada plății integrale a taxei de concesiune pe durată limitată/nelimitată, 

- dovada plății diferenței pentru concesiune, în valoare de 200.00 lei în situația în care s-a achitat 

concesiunea pe termen limitat, 

- B.I, C.I, 

- declaratie notarială prin care își asumă pierderea/lipsa actului de concesiune în original. 

       Duplicatul actului de concesiune se va elibera în termen de 30 de zile calendaristice de la 

data depunerii cererii.  

        Se vor atribui, fara plata taxei de concesionare, pe baza actelor doveditoare, un loc de veci 

in cimitire astfel: 

- veteranilor de razboi și vaduvelor de razboi in conformitate cu prevederile Legii nr.44/1994; 

- foștilor deținuți politici și deportaților in conformitate cu dispozițiile Legii nr. 189/2000; 

- martirilor si urmașilor eroilor martiri ai Revoluției in conformitate cu prevederile art.4 și 5 din 

Legea nr. 341/2004.  

        Concesionarii unui astfel de loc nu vor fi scutiți de plata anuala a taxelor de intretinere 

aferente locului. 

       Titular al concesiunii va fi: soțul (in cazul decesului soției), soția (in cazul decesului 

soțului), iar in lipsa acestora cea mai apropiata ruda fața de decedat, respectiv: ascendent in linie 

dreapta (parinte), descendent in linie dreapta pana la gradul II (copil, nepot) in baza actelor de 

stare civila. 

 

Art.19. Dobândirea locurilor de veci/înhumare prin succesiune este scutită de plata taxelor de 

concesionare. Ceilalţi dobânditori vor achita taxele corespunzătoare unei noi concesionări. 

Art.20. În termen de treizeci de zile de la obținerea contractului de concesiune, titularul este 

obligat să marcheze locul respectiv conform indicațiilor administratorului cimitirului. Tăblița 

respectivă trebuie să conțină numele și prenumele concesionarului, nr. actului/contractului de 

concesiune, rândul și numărul locului, precum și dimensiunile acestuia. 

Art.21.  Concesionarea şi dreptul de folosinţă încetează: 

a) la expirarea termenului de concesionare (7 sau 25 de ani); 

b) In caz de parasire sau mentinere in stare de neingrijire pe o perioada mai mare de 2 ani a 

locurilor de inhumare si a lucrarilor funerare, dupa o notificare prealabila. 

   Se consideră părăsire, menținerea în stare de neîngrijire a construcțiilor funerare, 

împrejmuirilor și mormintelor unde nu există nici un semn funerar (cruce, gard, candelă, etc.) și 

dacă timp de 6 luni de la anunțul din presă și pe site-ul Primăriei concesionaru nu se prezintă la 

Direcția publică de gospodărie comunală din Primăria Techirghiol pentru clarificarea situației 

juridice a concesiunii; 

c) prin renunţarea concesionarului, în scris, în favoarea Primăria Techirghiol, fără a avea 

pretenţia la despăgubiri; 

d) neplata achitării taxelor în condițiile prevăzute de contract; 

e) când concesionarul nu respectă prevederile prevăzute în prezentul regulament și în contractul 

de concesiune.  

Se exceptează de la prevederile prezentului articol monumentele funerare din patrimoniul 

naţional şi monumentele declarate de interes istoric şi artistic. 
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În cazul în care, se pierde dreptul de folosință al concesiunii, locul 

de înmormîntare va fi refolosit.Construcţiile executate de către concesionar sunt proprietatea 

acestuia, urmând ca  la încetarea dreptului de  folosinţă, acesta să  elibereze terenul. 

În lipsa titularului sau a eventualilor moștenitori legali sau testamentari, concesiunea va trece 

în proprietatea Primăriei Techirghiol. 

Părţile indivize de concesiune care nu răspund anunțului în presă și site-ul Primăriei în 

condițiile stabilite, în cazul părăsirii și în cazul neachitării tarifului de întreținere, expiră și pot fi 

reconcesionate părților indivize interesate care solicită acest lucru, cu plata taxelor unei noi 

concesionări. 

O dată pe an o comisie numită de Primarul Orașului Techirghiol va constata la fața locului 

care morminte nu corespund din punct de vedere al întreținerii și va încheia un proces verbal, iar 

numele concesionarilor care nu-și respectă obligațiile ce decurg din actul de concesiune vor fi 

afișate la Primărie și  pe site-ul acesteia. 

 

  

CAPITOLUL III : ÎNMORMÂNTĂRILE ȘI REÎNMORMÂNTĂRILE 

 

Art.22. Înmormântările se fac numai pe bază de adeverinţă de înhumare eliberată de 

Serviciul/Compartimentul Stării Civile din cadrul Unității Administartiv Teritoriale care a 

înregistrat decesul. 

În cazul în care se dispun cercetări de către organele îndreptăţite, cu 

privire la cauzele decesului, înmormântarea se va face numai pe baza dispoziţiilor date de 

organele respective. 

Înmormântarea decedaţilor aduşi din alte localităţi se face pe baza avizului sanitar pentru 

transportul de cadavre umane eliberat de autoritatea locala de sanatate publica şi adeverinţa de 

înhumare. 

 

Art.23.  Înmormântările se pot face direct sau prin depunerea prealabilă a decedaţilor la capelă. 

Nu pot fi depuşi la capelă cei decedaţi din cauza unei boli contagioase. 

 

Art.24. Cadavrele umane pot fi înhumate de membrii familiei. Dacă nu exista nicio persoană 

obligată să dispună în legătură cu înmormantarea sau persoana obligată se găsește într-un loc 

necunoscut ori nu își îndeplinște obligația, Primarul Orașului Techirghiol dispune cu privire la 

înmormântare. 

 

Art.25. Înhumarea  persoanelor decedate se face numai pe baza certificatului de deces, eliberat 

de ofițerul stării civile care a înregistrat decesul. Certificatul de deces se prezintă 

administratorului cimitirului, care păstreaza o copie de pe acesta. 

 

Art.26. Este interzisa inhumarea persoanelor neidentificate, respectiv a persoanelor carora 

nu li s-a emis certificat de deces si adeverinta de inhumare/incinerare. 

 

Art.27. În Primărie, la biroul de întocmire a formalităților pentru persoanele decedate,  se poate 

afișa lista alfabetică a firmelor furnizoare de servicii funerare, cu adresa și numărul de telefon. 

 

Art.28. Titularii dreptului de concesiune sau de folosință a locurilor de înhumare au obligația de 

amenajare și de întreținere a acestor locuri și a lucrărilor funerare aferente existente, asigurându-

le un aspect cât mai îngrijit. 
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 La expirarea termenului de folosință a locului de înhumare, 

concesionarul are drept de preempțiune, iar în caz de deces al concesionarului, are drept de 

preempțiune moștenitorul legal sau, dupa caz, testamentar. 

 

Art.29.  Într-un mormânt concesionat pe durata de 25 ani sau pe termen nelimitat vor putea fi 

înhumați deținătorii dreptului de concesiune, soții acestora precum și ascendenții și descendenții 

lor. 

Pentru înhumările în locurile de înhumare concesionate pe durata a 25 de ani sau pe 

termen nelimitat, concesionarul sau moștenitorii legali ai acestuia, trebuie să prezinte 

administratorului cimitirului actul/contractul de concesiune.  

 

Art.30. Înmormântările pe locurile de 7 ani se vor face în gropi cu pod, iar 

pe cele de 25 de ani   sau pe termen nelimitat, în gropi cu pod, gropi zidite (cripte) sau cavouri. 

Gropile simple se execută la cel puţin 2 m adâncime, iar cele cu pod se vor face la minim 

2,50 m. 

Gropile zidite şi cavourile se execută, potrivit dispoziţiilor prezentului Regulament, pe baza 

avizului de lucrări şi sub controlul administratorului cimitirului. 

Înhumările pentru persoanele asistate social sau fără aparținători se vor face în gropi simple. 

 

Art.31. Atribuirea locurilor de înmormântare pe 7 ani se face în ordinea stabilită prin planul 

fiecărui cimitir, conform numerotării. 

 

Art.32.  Mormintele nu pot fi deschise decât după 7 ani de la data înhumării. Deschiderea 

mormintelor înainte de împlinirea termenului de 7 ani, dar nu mai devreme de 1 an, se va putea 

face numai cu autorizaţia organului sanitar competent şi numai în perioada 1.11 - 31.03, dar nu 

mai târziu de al doilea an.  Deschiderea mormintelor se va putea face, indiferent de data când a 

avut loc înmormântarea, potrivit legii, pe baza autorizaţiei dată de procuror sau de instanţa 

judecătorească şi cu încunoştiinţarea unui reprezentant al familiei decedatului, la data fixată de 

aceste organe. 

Art.33. Deschiderea mormintelor şi reînmormântările se vor face în mod obligatoriu în prezenţa, 

cu acordul titularului și sub supravegherea administratorului cimitirului, iar operaţiunile se 

consemnează în registrul de înhumări în care semnează ambele părţi.Osemintele vor fi 

reînhumate intr-un saculet in aceeasi groapa/loc de veci din care au provenit, aceasta 

facandu-se odata cu noua inhumare.    Mutarea în afara cimitirului a osemintelor se va face pe 

bază de autorizaţie de deshumare şi aviz de transport. 

În cazul când, în termen de 60 de zile de la expirarea termenului de 7 ani, reprezentantul 

familiei nu se prezintă pentru deschiderea mormântului, deşi s-a anunţat prin intermediul presei 

și site-ul Primăriei, operaţiunea se desfăşoară numai în prezenţa administratorului cimitirului, 

care consemnează în registrul de înhumări, lipsa reprezentantului familiei şi operaţiunea de 

reînmormântare a osemintelor la   picioarele noului înmormântat. 

       La expirarea celor 7 ani, neidentificaţii, vor fi deshumaţi numai în prezenţa administratorului 

şi vor fi reînhumate osemintele la picioarele noului decedat asigurându-se în mod gratuit slujbele 

religioase. 

 

Art.34.  În cazul în care la expirarea termenului de concesionare, se pierde dreptul de folosinţă, 

locul de înmormântare va fi refolosit, iar osemintele rezultate vor fi depuse într-un săculeţ la 
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picioarele noului înmormântat sau în alt loc desemnat acestui scop. 

Costul acestor operaţiuni va fi suportat de noul concesionar. 

 

Art.35.  Administratorul cimitirului retrage dreptul de folosință a locurilor de înhumare și îi 

înștiințează în scris pe titularii dreptului de folosință în următoarele cazuri: 

- când titularul dreptului de folosință renunță la acest drept în favoarea administrației cimitirului; 

-în cazul în care titularului i se atribuie un alt loc de înhumare;   

- în cazul de părăsire sau de menținere în stare de neîngrijire pe o perioada mai mare de 2 ani a 

locurilor de înhumare și a lucrărilor funerare, dupa o notificare prealabilă; 

- neplata taxelor in conditiile prevazute in contract 

- cand titularul concesiunii a decedat, nu s-a dezbatut succesiunea și nu a fost achitata 

taxa de intreținere timp de 2 ani consecutiv. 

 

Art.36.  În cazul mormintelor și/sau al operelor comemorative de război sunt aplicabile 

prevederile Legii nr. 379/2003, cu modificările ulterioare. 

 

 CAPITOLUL IV :  EXECUTAREA DE LUCRĂRI FUNERARE 

  

 Art.37. În cimitirul ortodox, lucrarile funerare care se pot executa sunt : 

-  insemne, borduri sau imprejmuiri pentru locurile de inhumare atribuite in folosinta 

pentru o perioada de 7 ani. 

- lucrari subterane - cripte si lucrari supraterane- lespezi, obeliscuri si alte lucrari de arta 

plastica- pentru locurile de inhumare atribuite pe o perioada mai mare de 7 ani, cu plata taxelor 

legale. 

   Lucrarile publice se vor realiza doar dupa obtinerea avizului de la Primaria Orasului 

Techirghiol si in termen de 2 ani de la eliberarea acesteia si se pot executa de catre : 

-  societăţi comerciale de profil autorizate în acest sens 

 

-  lucrarile funerare vor fi executate si de titularii dreptului de folosinta a locurilor de 

inhumare sau de membrii familiei acestora daca au o calificare corespunzatoare profilului acestor 

lucrari.  

 

 Art.38. Autorizarea societatilor comerciale se face anual, la sediul Primariei Oras 

Techirghiol.In scopul autorizarii, solicitantii vor depune un dosar care sa contina : 

-cerere tip, 

-copie C.I, 

-certificat de inregistarare emis de oficiu Registrului Comertului, 

-certificat constatator (care sa ateste cod CAEN pentru lucrari subterane :4399), 

-contract deseuri rezultate din activitatea de lucrari de constructii subterane, 

-talonul masinii care va transporta materiale. 

 

 Art.39. Avizarea executării lucrărilor funerare la locurile concesionate, se face de către Primarul 

Orașului Techirghiol la propunerea Direcției publice de gospodărie comunală pentru: cruci, 

borduri, cripte cu câte unul, două sau maxim trei locuri suprapuse, iar pentru lucrările funerare 

executate la suprafaţă, respectiv capele, mausolee, monumente, obeliscuri, lucrări de artă 

construcţii şi amenajări funerare, autorizarea se face conf. Legii 50/1991 cu modificările și 

completrile ulterioare. 
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 Art.40. Concesionarii/beneficiarii care execută lucrări în regie proprie 

cât și firmele de construcții funerare autorizate, vor achita pentru obținerea avizului de 

construcție, la Primăria Techirghiol, o taxă fixa, diferentiata pe tipuri de lucrari, stabilita prin 

H.C.L, dupa cum urmeaza: 

 

 -CRIPTA 1 NIVEL – 200 LEI, 

- CRIPTA 2 NIVELURI – 250 LEI, 

- CRIPTA 3 NIVELURI – 300 LEI, 

- SEMICRIPTA – 100 LEI, 

- IMPREJMUIRE 1 LOC -100 LEI, 

- IMPREJMUIRE 2 LOCURI -150 LEI, 

- IMPREJMUIRE 3 LOCURI-200 LEI, 

- MONTAT CRUCE CU POSTAMENT – 50 LEI. 

 

Taxa fixa  stabilita prin prezentul regulament, aferenta fiecarui tip de lucrari se va achita 

de catre firma autorizata care presteaza lucrarile sau de catre concesionar in cazul 

executarii lucrarilor in regie proprie. 

 

Avizul se va solicita de catre firma autorizata sa presteze lucrari pe raza UAT Techirghiol, 

care va pune la dispozitie contractul de prestare servicii semnat cu concesionarul locului de 

veci, copie a contractului de concesiune pusa la dispozitie de solicitant si declaratia pe 

proprie raspundere privind prelucrarea datelor cu caracter personal. 

 

 Acest aviz se va elibera de către Direcția publică de gospodărie comunală. 

 

    În cazul lucrărilor executate de către concesionari în regie proprie, se va elibera avizul pentru 

executarea lucrărilor în urma unei declarații date de către concesionar cu tipul de lucrare care 

urmeaza a fi executata. 

 

 Art.41. Beneficiarii concesiunilor pe termen nelimitat, sau a celor pe 7 ani pot executa în 

limitele suprafeţelor deţinute următoarele construcţii în condiţiile legii: 

a) la suprafaţă:insemne, borduri sau imprejmuiri pentru locurile de inhumare atribuite in 

folosinta pentru o perioada mai mare de 7 ani. 

b) lucrari subterane: cripte si lucrari supraterane- lespezi, obeliscuri, alte lucrari, cavouri şi gropi 

zidite cu câte unul, două sau maxim trei locuri suprapuse pentru locurile de inhumare atribuite in 

folosinta pentru o perioada mai mare de 7 ani. 

 

Pentru construcţiile în care se fac înmormântări supraterane este obligatoriu şi avizul sanitar. 

    Nu este necesar avizul de lucrări în cazul montării crucilor de orice fel cu înălţimea până la 1,5 

m şi fără bază betonată. 

 

 Art.42. Pe locurile cu înhumări de 7ani pot fi construite numai cruci și borduri. 

 

 Art.43. Este interzisă orice lucrare în afara limitei locului concesionat, administratorul 

cimitirului având obligaţia să împiedice executarea unor asemenea lucrări. Nerespectarea 

aliniamentului și a locului de mormânt concesionat conferă dreptul Primăriei Techioghiol de 

demolare a construcției executate incorect sau ilegal. 
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Diferenţe de teren, în vederea executării de cripte, nu se pot acorda 

decât numai pentru cei care au un singur loc, iar pe actul/contractul de concesiune este trecută o 

dimensiune mai mică decât cea prevăzută, în limita posibilităţilor de teren. 

 

 Art.44. Lucrările funerare vor putea fi începute numai după obținerea avizului de lucrări și vor fi 

executate în termen de maxim 2 ani de la emiterea autorizatiei. La expirarea acestui termen 

valabilitatea avizului poate fi prelungită  la cerere. 

       Înaintea începerii lucrărilor, societatea care a fost angajată să execute lucrările va înainta 

administratorului cimitirului lista cu persoanele care execută lucrările.  

 

 Art.45.Sunt interzise depozitarea în cimitire de materiale de construcţie peste necesarul zilnic. 

  

Pregătirea materialelor (stingerea varului, prepararea mortarului şi a betonului) se vor face în 

tărgi, asigurăndu-se zilnic curăţenia locului. 

La executarea lucrărilor de construcţii în cimitire, se vor proteja mormintele şi construcţiile 

învecinate, spaţiile verzi şi căile de acces. Orice stricăciune va fi suportată de beneficiarul 

lucrării. 

 

 Art.46. Pământul rezultat prin săpătură, resturile de orice natură, ca urmare a operațiilor de 

construcții, gunoiul de orice fel se va transporta în fiecare zi de către constructorii lucrărilor, în 

afara cimitirului. Aruncarea la întâmplare a pământului și gunoiului, ocuparea terenului cu 

diferite materiale  sau pământ rezultat din săpătură se va sancționa conform prezentului 

regulament. 

 

 Art.47.  La finalizarea lucrărilor executantul oricărei lucrări funerare în cimitir are obligația de a 

anunța și solicita Direcției publie de gospodărie comunală din Primăria Techirghiol, confirmarea 

că lucrarea s-a terminat la timp și că mormântul și spațiul înconjurător au fost curățate și puse în 

ordine. 

 
 Art.48. Intrarea în incinta cimitirelor cu maşini şi utilaje se poate face numai cu scopul 

realizării unor lucrări funerare. Transportul materialelor se va  face prin purtare 

directă, cu  roaba,  sau  prin mijloace de transport cu capacitate de maximum 1,5 tone. 

Se interzice staţionarea maşinilor şi utilajelor constructorilor în cimitire mai mult de 2 ore. 

Sâmbăta şi duminica este interzis accesul în cimitir al maşinilor de orice fel, cu excepţia 

celor ce transportă decedaţii. 

 

 Art.49. Este interzis accesul animalelor de tracțiune și vehiculelor cu tracțiune animală în incinta 

cimitirului orășenesc. Este interzis ca pe aleile din cimitir să fie plantate cruci, postamente sau 

scaune. 

 

 Art.50. Societăţile şi personalul calificat ce execută lucrări funerare concesionarilor vor putea 

folosi energia electrică şi apa cu acordul Direcției publice de gospodărie comunală din Primăria 

Techirghiol, în condițiile achitării contravalorii consumului real. 

 

 Art.51. Este interzisă sub orice formă, sub pretextul facilitării execuţiei lucrărilor, 

deplasarea sau îndepărtarea semnelor funerare existente pe marginea construcţiilor, fără 

acordul scris al familiilor aparţinătoare. 
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Art.52. Materialele necesare pentru constructive vor fi aduse la 

locul de executare pe masura nevoilor.Este interzisa depozitarea in cimitir a oricaror 

materiale de constructii, stingerea varului, cioplirea pietrelor, a lemnelor, prepararea 

betonului, precum si efectuarea oricaror lucrari pregatitoare. 

La locul constructiei, se va aduce materialul pregatit si numai in cantitatile necesare pentru 

imbinarea pieselor sau pentru turnare. 

Transportul materialelor in incinta cimitirelor se va face numai cu autovehicule cu 

greutate autorizata mai mica de 3.5 t si care au inspectia tehnica la zi. In caz de 

nerespectare, conducerea administaratiei este autorizata sa interzica accesul in incinta 

cimitirului. 

 

Art.53. 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, in afara cimitirului, la gropile de gunoi special amenajate, in baza contractelor 

de depozitare deseuri semnate cu operatori de salurizare autorizati. 

 

CAPITOLUL V :  OBLIGAŢIILE DIRECTIEI  PUBLICE DE GOSPODĂRIE 

COMUNALĂ 

 

 Art.54. Administratorul cimitirului Techirghiol are următoarele obligaţii: 

- să asigure corectitudinea concesionărilor şi atribuirilor locurilor din cimitir; 

- sa stabileasca regulile de acces in cimitir si orarul de functionare; 

- să asigure respectarea de către persoanele fizice şi juridice a prevederilor prezentului 

regulament; 

 

- să întocmească și să păstreze registrele de evidență si arhiva în care se înscriu în mod 

obligatoriu urmatoarele date: numărul curent, ziua, luna, anul înhumării, datele de identificare a 

defunctului, adresa de la ultimul domiciliu, data decesului, numărul parcelei, al rândului și al 

locului de înhumare, numele și adresa persoanei care a comandat înhumarea și observații cu 

privire la tipul și lucrările locului de înhumare. În cazul înhumării unei persoane decedate 

neidentificate, în registrul de evidentă se mentionează denumirea autorității care a dispus 

înhumarea și numarul dosarului cazului. Persoana care a solicitat înhumarea și concesionarul 

locului de înhumare au acces la registrul de evidentă; 

- să asigure întreţinerea aleilor, împrejmuirilor, instalaţiilor edilitare (apă, energie electrică, etc.), 

evacuarea gunoiului (excepţie cel rezultat din lucrările executate de concesionari); 

- să asigure întreținerea curățeniei, cositul ierbii, toaletarea și tăierea arborilor uscați. 

- să asigure paza si ordinea in perimetrul cimitirului sau al crematoriului, intretinerea 

imprejmuirilor 

- să asigure servicii de relatii cu publicul si informarea vizitatorilor 

       Proprietarul cimitirului este obligat sa elaboreze regulamentul de organizare si functionare a 

cimitirului. 

       Taxele vor fi calculate și actualizate anual de catre Consiliu Local al Orașului Techirghiol. 

Acestea   nu pot fi modificate pe parcursul concesionării decât în funcție de rata inflației sau dacă 

modificările legislative impun cheltuieli suplimentare; 

 

 Art.55. Pentru serviciile de întreținere a cimitirului, curățenie și evacuarea 

gunoiului, concesionarii au obligaţia să plătească Primăriei Techirghiol o taxa anuală de 

întreţinere stabilită prin hotărâre a Consiliului Local. 
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          Concesionarii/ beneficiari, conform legilor actuale în vigoare, de 

locuri gratuite în cimitir nu sunt scutiţi de plata taxei anuale de întreţinere.  

 

 Art.56. Accesul persoanelor în cimitire se va face în costumaţie decentă. Circulaţia se va face 

numai pe alei, fiind interzisă călcarea pe monumente şi morminte, comportarea 

fiind în limita pioşeniei locului sacru. 

Accesul în cimitir este permis: 

           - în perioada 01.10 - 31.03, între orele 8.00 - 17.00; 

           - în perioada 01.04 - 31.09 între orele 7.00 - 20.00 

Solicitările justificate ale concesionarilor, în afara acestui program, vor fi soluţionate de 

Direcția publică de gospodărie comunală. 

Accesul în cimitire pentru cei ce execută lucrări de construcții funerare: 

-     indiferent de perioada anului, accesul se face între orele 7,00 - 16,00 numai în zilele 

lucrătoare; 

-     sâmbata, duminica și în zilele de sărbătoari legale accesul este interzis; 

-     excepție fac situațiile în care se execută lucrări pentru cazurile de deces. 

 

 

 

CAPITOLUL  VI   PRESTATORUL DE SERVICII FUNERARE 

   

 Art.57. Pot presta servicii funerare operatorii care îndeplinesc criteriile prevăzute de 

Legea cimitirelor nr. 102/2014 si de H.G.741/2016 ( Hotărârea Guvernului adoptată 

potrivit prevederilor art. 40 din Legea 102/2014) si care obtin avizul Consiliului Local 

Techirghiol. 

 

Art.58. Prestatorii de servicii funerare vor efectua activitatile specifice dupa obtinerea 

avizului consiliului local al unitatii administrativ – teritoriale si a autorizatiei sanitare de 

functionare emisa de catre directia de sanatate publica judeteana, conform anexei 1 din 

HG 741/2016. 

 

Art.59.(1)În vederea obtinerii avizului consiliului local al unitatii administrativ-teritoriale 

în care îsi desfasoara activitatea, prestatorul de servicii funerare întocmeste un dosar care 

sa contina: 

a) documentele care atesta faptul ca personalul angajat cu atributii în prestarea de 

servicii funerare, pregatirea cadavrului si efectuarea de îngrijiri mortuare are 

competentele specifice necesare, conform prezentelor norme. Se excepteaza de la 

cerinta de competenta specifica persoanele care lucreaza în contabilitate, agenti de 

marketing, soferi, persoane care executa/decoreaza monumente funerare sau 

comercializeaza obiecte funerare; 

 

   b) dovada ca prestatorul de servicii funerare are cel putin 3 angajati, astfel: 

      - un tanatopractor cu diploma de absolvire a programului de formare teoretica si 

practica în urma caruia a obtinut dreptul de libera practica, în conformitate cu prezentele 

norme, angajat cu contract de munca, cu dreptul de a completa si semna certificatul de 

îmbalsamare, conform formularului din anexa nr. 3, din HG. Nr.741/2016. 

 

      - minimum 2 persoane angajate cu norma întreaga, cu atributii în efectuarea 

transportului decedatului; 
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   c) nu are datorii restante la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul 

local si are constituit fondul de garantare; 

 

   d) dovada detinerii spatiului corespunzator pentru desfasurarea obiectului de activitate, 

respectiv copie a autorizatiei sanitare de functionare emise de directia de sanatate publica 

judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti. 

 

   (2) Avizul consiliului local poate fi retras în cazul în care se constata nerespectarea 

conditiilor initiale care au stat la baza obtinerii avizului consiliului local al unitatii 

administrativ-teritoriale. 

 

Art.60. Prestatorii de servicii funerare vor efectua activitatile specifice dupa obtinerea 

avizului Consiliului Local al unitatii administarativ teritoriale si a autorizatiei sanitare de 

functionare emisa de catre directiile de sanatate publica judetene. 

 

 

 

CAPITOLUL VII : CONSTATAREA ŞI SANCŢIONAREA CONTRAVENŢIILOR 

 

 Art.61. Nereactualizarea avizelor sau autorizaţiilor după expirarea perioadei de 2 ani, constituie  

contravenţie şi se sancţioneză cu amendă de la  500 lei la  1000 lei,  pentru  persoane  fizice  şi  

de  la 1000 lei la 2000 lei, pentru persoane juridice. 

  

 Art.62. Aruncarea de pământ, ţigări, ambalaje, moloz, diverse resturi vegetale obţinute de la 

amenajarea mormintelor, precum și luarea coroanelor, aranjamentelor florale sau a florilor de pe 

morminte,  

 

constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 1000 lei pentru persoane 

fizice, şi de la 1.000 lei la 2.000 lei pentru persoane juridice. 

 

 Art.63. Depozitarea de deşeuri vegetale şi sau menajere, ambalaje combustibile de orice fel, pe 

morminte sau pe aleile de acces, lângă gardul cimitirului, precum şi încălcarea prevederilor 

privind accesul auto în cimitir, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei 

la 1000 lei, pentru persoane fizice şi de la 1000 lei la 2.000 lei pentru persoane juridice. 

 

 Art.64. Deteriorarea aleilor, a căilor de acces, a stâlpilor de iluminat, a robineților de apă, a 

reţelelor electrice şi de  udat, a  gurilor de canal şi a  capacelor acestora, a monumentelor, a 

împrejmuirilor, a grilajelor, a crucilor, a gardurilor şi a oricăror altor dotări din cimitir cu corpuri 

străine, substanţe inflamabile şi / sau toxice constituie contravenţie  şi se sancţionează cu amendă 

de la 500 lei la 1.000 lei, pentru persoane fizice şi de la 1.000 lei la 2.000 lei pentru persoane 

juridice. 

 

 Art.65. Constituie contravenţie şi se sancţioneză cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei pentru 

persoanele fizice și de la 1.000 lei la 2.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte: 

a) comercializarea fără autorizaţie a oricăror produse în incinta cimitirului; 

b) stingerea varului, cioplirea pietrelor şi a lemnelor, precum şi efectuarea oricăror lucrări 

funerare fără aviz de lucrări;   
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c) introducerea în cimitir de materiale de construcţii în vederea 

executării de lucrări funerare fără aviz de lucrări; 

d) executarea de lucrări de construcții funerare fără aviz de lucrări eliberat de Primăria Orașului 

Techirghiol; 

e) executarea de lucrări funerare în afara limitei locului concesionat; 

f) executarea de amenajări morminte de către alte persoane decât cele prevăzute. 

 

 Art.66. Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000lei la 10.000 lei 

prezenta oricarei forme de publicitare pe teritoriul cimitirelor, cu exceptia locului destinat 

acestui scop (conform H.G 741/2016). 

 

  Art.67.Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei 

inhumarea persoanelor neidentificate, respectiv a persoanelor carora nu li s-a emis 

certificat de deces si adeverinta de inhumare/incinerare (conform H.G 741/2016). 

 

 

 Art.68. Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei 

prestatorii de servicii funerare care vor efectua activitatile specifice fara obtinerea avizului 

Consiliului Local al unitatii administarativ teritoriale si a autorizatiei sanitare de 

functionare emisa de catre directiile de sanatate publica judetene (conform H.G 741/2016). 

 

 Art.69. Sumele încasate din venituri extrabugetare (taxe) se colectează la dispoziţia Primăriei 

Techirghiol. 

 

 Art.70. Constatarea savarsirii contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de catre Autoritatea 

Nationala pentru Protectia Consumatorilor pentru nerespectarea sau neaplicarea obligatiilor de 

catre proprietarul sau administratorul cimitirului. 

 

 Art.71. Prevederile Legii nr.102/2014  se completeaza cu cele ale Ordonantei Guvernului 

nr.2/2001 privind regimul general al contraventiilor, aprobata cu modoficari si completari prin 

Legea nr.180/2002, cu modificaril si completarile ulterioare. 

 

 Art.72. Contraventiile prevazute la cap.VII. din prezentul regulament le sunt aplicabile 

dispozitiile Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, 

aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.180/2002, cu modificarile si 

completarile ulterioare, precum si dispozitiile cap.IV din cadrul titlului I ˶Sanatatea 

publica ̋ din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare 

 

 Art.73. Prin hotarari ale autoritatilor administratiei publice locale sau judetene se stabilesc si se 

sanctioneaza contraventii in toate domeniile de activitate pentru care le sunt stabilite atributii 

prin lege. 

        Punerea în aplicare se face de către Poliția Locală a orașului Techirghiol și împuterniciții 

Primarului, în baza atribuțiilor stabilite prin lege sau prin Hotărâri ale autorității publice locale. 

        In cazul hotararilor consiliilor locale sau judetene punerea in aplicare se face si cu 

respectarea conditiilor prevazute la art.50 alin.2 din Legea administratiei publice locale 

nr.215/2001. 
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       Hotararile autoritatilor administratiei publice locale sau judetene 

prin care se stabilesc si se sanctioneaza contraventii, pot fi aduse la cunostinta publica prin 

afisare sau prin orice alta forma de publicitate in conditiile Legii nr.215/2001.  

 

Art.74. Prezentele prevederi se completeaza cu cele ale Ordonantei Guvernului nr. 

2/2001 privind regimul general al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin 

Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Director DPGC, 

Dumitrache Mihaela 

                                                                                                         Intocmit,  

                                           Bogoi  Cherața 
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NUMĂR EMITENT: 

6275 DIRECTIA P.G.C 

DATA DESTINATAR: 

18.03.2021 PRIMAR/CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERAT DE SPECIALITATE 

 privind actualizarea ’’Regulamentului de organizare si functionare a Cimitirului 

Ortodox din orasul TECHIRGHIOL’’ 
 

 

        

    I.TEMEIUL DE DREPT          

     In conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenta decizionala in 
administratia publica locala, Legea nr.102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane si 
serviciile funerare, OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, H.G nr.741/2016 pentru 
aprobarea Normelor tehnice si sanitare privind serviciile funerare, inhumarea, incinerarea, 
transportul, deshumarea si reinhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, 
precum si criteriile profesionale pe care trebuie sa le indeplineasca prestatorii de servicii 
funerare si nivelul fondului de garantare, Legea nr.180/2002 pentru aprobarea Ordonantei 
Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, H.C.L.nr.214/11.12.2019 
privind aprobarea Regulamentului  de organizare si desfasurarea activitatilor comerciale si 
a serviciilor de piata in orasul Techirghiol, H.C.L. nr.281/19.12.2018 privind modificarea si 
completarea  Regulamentului de organizare si functionare a Cimitirului Ortodox din orasul 
Techirghiol, Directia Publica de Gospodarire Comunala a analizat si elaborat prezentul 
raport in temeiul prevazut de lege. 
 
   II.ARGUMENTE DE OPORTUNITATE 
   Proiectul de hotarare are ca obiect modificarea si completarea ’’Regulamentului de 
organizare si functionare a Cimitirului Ortodox din orasul TECHIRGHIOL’’ in vederea 
respectarii legislatiei mai sus mentionata. 
 
  III.REGLEMENTARI LEGALE INCIDENTE 
  Proiectul de hotarare are ca temei special prevederile Legii nr.102/2014 privind cimitirele, 
crematoriile umane si serviciile funerare, Legea nr.60/2012 privind aprobarea OUG 
79/2011 pentru reglementarea unor masuri necesare intrarii in vigoare a Legii 287/2009 
privind Codul Civil si H.G nr.741/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice si sanitare 
privind serviciile funerare, inhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea si 
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.............................................................................
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.............................................................................
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reinhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum si criteriile 
profesionale pe care trebuie sa le îndeplinească prestatorii de servicii funerare si nivelul 
fondului de garantare,. 
 
  IV.CONCLUZII SI PROPUNERI 
   Proiectul de hotarare intruneste conditiile legale si de oportunitate si se propune 
dezbaterea si aprobarea sa in sedinta Consiliului Local. 
   Mentionez faptul ca prin H.C.L. nr.281/19.12.2018 a fost modificat si completat 
 
  Regulamentul de organizare si functionare a Cimitirului Ortodox din orasul 
TECHIRGHIOL si ca urmare a faptului ca acesta nu contine toate reglementarile legale in 
vigoare, propun modificarea si completarea  Regulamentului de organizare si 
functionare a Cimitirului Ortodox din orasul TECHIRGHIOL in forma prezenta, 
conform anexei la prezentul si ca urmare, H.C.L. nr.281/19.12.2018 isi inceteaza 
aplicabilitatea. 
 
 

 

AVIZAT, 

SECRETAR/JURIST 

AVIZAT , 

DIRECTOR DPGC. 

ÎNTOCMIT, 

Sef formatie. 

DR.JR.PAROȘANU  

NICULINA 

DUMITRACHE  MIHAELA BOGOI CHERAȚA 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


