ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORASUL PLOPEi{I
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
privind aprobarea Regulamentului de Organ izare si Functionare al
Cimitirului din Orasul plopeni
In temeiul

ar1. 45

alin.(1), din Legea nr.21512001,republic ata, cumodificarile
si completarile ulterioare, privind administratia publica locala;
in baza prevederilor art.l4 , alin.(1) si ar1.15 din Legea nr.2l3lt99g,
modificata si completata, privind bunurile proprietate publica;
luand in considerare prevederile art.5 , alin.(1), lii.a) si art.2},alin.(1), lit.d) si
e) din Legea nt.27312006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare ;

in

conformitate

cu prevederile Legii nr.10212014 privind

crematoriile urbane si serviciile funerare;

cimitirele,

tinand cont de prevederile HG nr.74112016 pentru aprobarea Normelor
tehnice gi sanitare privind serviciile funerare, inhumarea, inciner area, transportul,
deshumarea qi reinhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile *urr.,
precum 9i criteriile profesionale pe care trebuie sd le indeplineascd prestatorii
de
servicii funerare qi nivelul fondului de garantare;
vazand:
a) expunerea de motive nr.7613l18.l0.2}l8 a primarului orasului plopeni;

b) raportul nr.438 din 17J02018 al Serviciului Public de Gospodarie

Comunala al Orasului Plopeni;
consiliul Local al orasului plopeni adopta prezenta hotarare.

Art.l.

Se aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al Cimitirului
din Orasul Plopeni, conform anexei la prezeita hotarare , careface parte integranta
din aceasta.
Art.2.Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, isi inceteaza
valabilitatea prevederile Hotararii nr.158/2008 a Consiliului Local al Orasului
Plopeni.
Art.3. Serviciul Public de Gospodarie Comunala al Orasului plopeni asigura
ducerea la indeplinire a prezentei hotarari.
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iZOTS

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIOI\ARE
AL
CIMITIRULUI DIN ORASUL PLOPENI

CAPITOLUL I. DISPO ZITII GENERALE

Art'l'Prezenlul Regulament stabileste cadrul

legal unitar

cu privire la
infiintarea, organizarea siadministrarea cimitirului
de pJraza orasului plopeni .
Art'2'Terenul avand destinatia de cimitir constituie proprietate
publica a
orasului Plopeni si este situat in Bulevardul Independentei
nr.2.
Art'3'cimitirul orasului Plopeni este administrat de
consiliul Local al
orasului Plopeni, prin Serviciur puLlic de corfoau.ie
comunala.
Art'4'Serviciul Public de Gospodarie comunala
va intocmi o evidenta
scriptica si grafica, ce va fi tinuta la zi, randurile
si locurile de inmormantare vor
avea un identificator alfanumeric unic pentru
a fi cat mai usor de
Art'S'In caz de deces al titularului concesiunii, dreptul regasit.
de folosinta asupra
locului de inhumare se transmite potrivit legilor
succesorale inscrise in codul
Civil, in intervalul duratei concesiunii.
Art'6'Titularii dreptului de de concesiune a locurilor
de inhumare au
obligatia de amenajare si de intretinere a acestor
locuri si a lucrariior funerare
aferente existente, asigurdndu-le un aspect cdt
mai irgri:it. Li situatia in care
titularii dreptului de folosinta a locului de inhumare
nu au posibilitatea intretinerii
acestor locuri, aceasta va putea fi efectuata
,la cererea lor, contra cost ,de cdtre
personalul angajat al administratorului cimitirului.Tarifele
aferente vor fi aprobate
prin hotdrdre a Consiliului Local.
CAPITOLUL II. ATRIBUIREA IN FOLOSINTA,
AMENAJAREA SI
II{TRETII{EREA LOCURILOR DE INHUMARE
Art'7 ' Locurile de inhumare pot fi atribuite in
folos inta,lacererea cetatenilor,
prin incheierea contractelor de concesiune, in
conditiile legii si ale prezentului
Regulament.

Art'8' Pot beneficia de concesiunea unui loc de inhumare
anticipat cetatenii
sau. rudele acestora,cu
probleme de sanatate sau care au varsta
de cel putin 75 de

Art'9' unei familii i se poate atribui in folosinta un singur
loc de inhumare.In
acest loc vor putea fi inhumati numai titularii
dreptului de folosinta si rudele
acestora pana la gradul IV de rudenie, cu acordul
titularului.
Art'10' Atribuirea locurilor de inhumare se face in
ordinea numerica a

acestora in parcelele nou infiintate sau
in locurile ramase libere ca urnare a
incetarii contractuiui de concesiune in conditiile
prezentului Regulament.
Art'l1' Locurile de veci vor avea, de regula, dimensiunile"de
2,50x1.20 m cu
intervale intre acestea de 0,30m, necesare pentru
circulatie ,i ingriji.ea locurilor.
Locurile pentru reinhumarea osernintelor vor
avea dimensiunil;; 0,50 x 0,50 m.

Art' 12' Locurile de inhumare se atribuie numai in folosinta pe o durata
de 7
ani , cu posibilitatea prelungirii pe un nou termen. Prelungirea
folosinlei locurilor
de inhumare se poate face de catre titular
,iar in cazul in care acesta a decedat, de
catre soti, rudele pAna la gradul IV sau dupd caz, mostenitorul
testamentar.
Art'13' Actul de concesiune confeia titularului numai dreptul de
folosinta
asupra locului de inhumare care nu poate fi instrainat ori gr"uuiprintr-un
act cu

titlu oneros sau donatie.
Art'14' Locurile de inhumare pot fi atribuite numai cu conditia platii
integrale

si anticipate a taxei , coform anexei la prezentul Regulament.
Art'15. Sunt scutiti de plata pretului concesiunii unui loc de inhumare,
(p.
baza actelor doveditoare) beneficiarii in viara ai :
a) Legii nr.4411994, cu modificarile si completarile ulterioare, privind
veteranii de razboi,precum si unele drepturi ale invalizilor si
vaduvelor de-razboi;
b) Decretului-lege nr.11Bl19g0, republicat, cu modificarile si completarile
ulterioare, privind acordarea unor drepiuri persoanelor persecutate
din motive
politice de dictatura instaurata cu incepere Ae ta 6 martie
1945, precum si celor
deportate in straindtate ori constituite in prizonieri;
c) Legii nr'34112004 a recunostintei pentru victoria Revolutiei
Romane din
Decembrie 1989;
d) oricarei alte situatii reglementate printr-o lege adoptata
ulterior intrarii in
vigoare a prezenlului Regulament.
De asemenea, vor primi fara plata, un loc de inhumare gratuit
persoanele fara
apartinatori care vor fi inhumate prin grija compartimentulu]
asistenta sociala din
cadrul Primariei orasului plopeni.
Art'16' Lucrarile funerare parasite, neingrijite, degradate sau ale celor
care nu
mai au urmasi de drept, pot fi desfiintateinbiziunui act
de constatare, intocmit de
o comisie numita de conducerea Serviciului Public de
Gospodarie Comunala
Plopeni.

CAPITOLUL ilI.

OBLIGATIILE

ADMINISTRATORULUI

CIMITIRULUI SI ALE BENEFICIARILOR LOCURILOR DB
II{HUMARE
Art.l7. Administratorul cimitirului are urmdtoarele obiigatii:
a) sa respecte Regulamentul de organizare si functionare-a cimitirului;
b) sa asigure corectitudinea concesiondrilor si a atribuirii locurilor
de

inhumare, cu respectareaconditiei ca locul sa fie ingrijit;
c) sa asigure functionarea si intretinerea salii de
ce.emonii funerare, ;
d) sa intocmeasca si sa pastreze registrele de evidenta si arhiva.
e) sa asigure efectuarea si pastrarea curateniei, intretiner.u
drrrrirrilor si a
aleilor, deszapezirea acestora, colectarea si transportul gunoaielor;
0 sa asigure paza si ordinea in perimetrul cimitiru-iui , intrelinerea

imprejmuirilor;

g) sd asigure urmatoarele utiiitati minime:
- sursa de alimentare cu zpa, i
- grupuri sanitare racordate la sistemul de canal izare
sau tip latrina cu fosa
septica vidanjabila;
- spaliu special amenajat pentru d,epozitarea
deseurilor rezultate din activitatea

cimitirului;
h) sa urmareasca incasarea tuturor tarifelor aferente
cimitirului:

i)sa predea amplasamentele locurilor de inhumare
pe baza deprocess-verbal
de predare-primire;
i)sa opreasca orice rucrare de constructii neaut orizara;
k)sa afiseze la loc vizibil Regulamentul de organizare
si functionare al

cimitirului;

I)sa urmareasca modul in care se respecta
intretinerea locurilor de inhumare
atribuite;
m)sa afiseze lista cu firmele autorizate sa execute
lucrari funerare in cimitir;
n)sa acorde consultantareferitoare ra concesiuni.

Art'l8'Beneficiarii locurilor de folosinta asupra locurilor
de inhumare
respectiv

,
concesionarii, au urmatoarele obligatii:
a) sa delimiteze perimetrul locului de ilhumare prin
garduri metalice, edificii
de ciment sau borduri, in termen de 6 luni
de la data atribuirii locului de inhumare:
b) sa asigure lizibilitatea inscrierilor de pe insemne,
placi, table si monumente
commemorative;
c) sa ingrijeasca perrnanent locul de inhumare,
sa intretina
- constructiile de
orice fel, precum si sa pastre ze curatenia pe
aleile d. a..., pana la si dintre
morminte;
d) sa respecte suprafetele. atribuite spre
folosinta, fiind interzisa orice
I
extindere in carari, alei si drumuri de acces;
e) sa depoziteze numai in locurile special amenajate
resturile vegetale
tezultate din intretinerea locurilor de inhumare
si resturile de materi al rezultate in
urna lucrarilor de reparatiilconstructii efectuate la
monumentele locurilor de

inhumare;

f)

nu amplazeze la locurile de inhumare mobilier urban,
decat cu aprobarea
concedentului si daca cestea nu impiedica accesul
la celelalte locuri de veci;
g) sa pastreze linistea, ordinea si curatenia;
h) sa achite taxele si tarifele prevazute in anexa
la prezentul Regulament;
D sa comunice in scris orice schimbare survenita cu privire la persoana
titularului si domiciliul acestuia.
sa

Art'19' Dreptul la

urmatoarele cazuti:

."r.Jl,"llrxpirarea

concesionarea locurilor

de inhumare

inceteaza in

termenului de concesionare, daca nu se solicita
prelungirea

Serviciul Public de Gospodarie comunala acorda
un termen de 90 de zile de
data expirarii tetmenului de
pentru
plata reconcesiunii.Dupa
,
expirarea acestui tetmen, titularul.conce_sionare
pierde dreptui d. ,..or.esionare asupra
locului
de inhumare si acesta intra in circuiiul
de repartiio*" ulocurilor libere.
rn cazul in care dreptul de folosinta asupra locurilor
de veci a incetat si pe
aceste locuri exista lucrari firnerare,
fostii titulari sunt obligati sa le desfiinteze si sa
le ridice in termen de 60 de zile de la data incetarii
concesiunii.In caz contrar,
acestor lucrari li se aplica prevederile legale
referitoare la bunurile abandonate.;
b) in caz de parasire sau mentinere in stare de neingrt*
;. " perioada mai
mare de 2 ani a locului de inhumare si a
lucrarilor funerare, cu notificarea
prealabila a titularului de catre administratorul
cimitirului;
c) cand titularurui i se atribuie alt roc de inhumare;
d) la solicitarea deshumarii si reinhumarii in
alt loc de veci;

la

0..,"i],iJ:3r,*T'*ul

clreptului de concesionare renunta expres
la acest drept prin

f) pentru neplata taxei anuale de intretinere pentru
o perioad a maimare de 2
ani;
g) cand concesionarul nu respecta prevederile
prezentului Regulament si ale
contractului de concesiune;
h) cand titurarul a decedat fara aavea mostenitori.
Art'20' Atribuirea locului de inhumare altor persoane
decat celor titulare ale
atribuirii sau mostenitorilor legali se face ,ru-ui
dupu ,r...r., perioadei d,e 7 ani
de la ultima inhumare

CAPITOLUL IV. AMEI\AJARI SI LUCRARI
FUNTERARE

Art'2L La locurile de inhumare se pot executa
numai insemne, borduri
imprejmuiri din piatra,lucrari

si

subterane constand in cripte si alte lucrari
cum ar fi
lespezi, obeliscuri, rucrari d,e arrasi
executari de cavouri.
Art'22' Executarea lucrarilor de constructii
funerare se va face numai de
persoane fizice sau juridice autorizate.

Art'23' Este interzisa orice lucrare

in afara limitei locului de folosinta,
administratorul avand obligatia sa impiedice
executarea unor asemenea lucrari.
in afaralimitei locului de folosinta se desfi inteazape
cheltuiala
Lffi['fi.executate
Art'24'(1) Accesul in cimitire
este interzis.

a mijloacelor de transport cu tractiune
animala

(2) Accesul in cimitir a mijloacelor auto
de transport al materiareror destinate
diferitelor lucrari, este permis numai cu aprobarea
administratorului .
(3) Este interzis accesul in cimitir u
*iJtou.elor auto cu greuta te autorizata
mai mare de 3,5 to, destinate transportului
maierialelor aferente jiferitelor lucrari.
Art'25' Predarea amplasamentului in vedere a realizarii
face in prezenta concesionarului, a ..pr.r.n,antului lucrarii constructiei se
serviciului public de
Gospodarie comunala Plopeni si a executantului
autor izat allucrarii funerare.
Art'26' Pentru lucrarile executate conform prevederilor
prezentului capitol,
titularii dreptului de concesiune achita anticip
i
lu casieria Serviciului public de
Gospodarie comunala Plopeni sume diferentiate
pe tipuri de lucrari, conform
anexei la prezentul

Regulament.
Art'27' criptele se pot executa numai cu aprobarea
autoritatilor administratiei
publice locale, pe baza de documentatie.
cavourile existente urmeazaregimur mormintelor
obisnuite.
Art'28' Persoana al carei drept de folosinta a
locului de inhumare a incetat

are
obligatia sa-si ridice de pe tocul respectiv,
dupu .. a instiintat administratia
cimitirului, toate constructiile si bunurile
..-i rpuriir.
Art'29' Administratia cimitirului ur. or.ptri-.u p.
cheltuiala celor in culpa sa
demoleze orice constructie

funerara sau sa desfiinteze orice plantatie,
daca acestea
au fost executate cu incarcarea dispozitiiror
p..r.rrtrrui Regurament.

Art'30' Executantii lucrarilor frn..a.. p.rt* concesionarii
locurilor de
inhumare vor putea folosi energia.electrica
,i uia ., acordul Serviciului public de

Gospodarie comun ala , in condltiile achitarii
contruvalorii consumuiui real.

CAPITOLUL V. II\HUMARILE SI DEZHUMARILE
Art.31. Inhumarea cadavrelor umane se face numai inbaza cerlificatului

de
deces eliberat de ofiterul starii civile care a inregistrat decesul cu plataanticipata
,
a tarifelor pentru inhumare ,la Serviciul Public de Gospodarie Comunala.
Art.32. Pentru inhumarile ce urmeaza a se face in locurile de veci deja

atribuite in folosinta unor persoane, este necesar sa se faca dovada gradului ie
rudenie dintre titularul dreptului si decedat.
Art.33. Inmormantarile se pot face direct sau prin depunerea prealabila a
decedatilor la capela. Nu pot fi depusi la capela cei decedati din cauzaunei boli
contagioase.

Art.34. In cazul persoanelor decedate in alte localitati, situate la o distanta

mai mare de 30 km de cea in care unne aza sa aiba loc inhumarea, pentru inhumare
sunt necesare atdt certificatul de deces, cAt si avizul sanitar de transport care se
elibereaza de catre directia de sanatate publica judeteana.
Art.35. Este interzisa inhumarea persoanelor neidentificate, respectiv a
persoanelor carora nu li s-a emis certificat de deces si adeverinta de inhumare.
Art.36. Mormintele nu pot fi deschise decat dupa 7 ani de la data inhumarii.
Deshumarea se poate face inainte de 7 ani,dar numai devreme de 1 an, de la
data inhumdrii, numai in perioada 1 noiembrie - 31 martie pebazaavizului sanitar
,
eliberat de cdtre directia judeteana de sanatate publica
Deschiderea mormintelor se va putea face, indiferent de data la care a avut loc
inmormantarea, pe baza autorizatiei data de procuror sau de instanta
judecatoreasca.
Art.37. Deschiderea mormintelor si reinmormantarile se vor face obligatoriu
in prezenta, cu acordul titularului si sub supravegherea administratorului

cimitirului.

CAPITOLUL

VI .

ORDINE

FUNCTIONAREA CIMITIRULUI. REGULT DE

Art.38.Se interzice:
a) intrarea in cimitir a persoanelor aflate in stare de ebrietate, a cersetorilor

a v anzatorilor ambulanti

b)

;

si

introducerea in cimitir a animalelor sau lasarea lor libera in spatiul
cimitirului;
c) producerea de zgomot si scandal in incinta cimitirului;
d) calcarea, ruperea sau scoaterea din cimitir a florilor;
e) profanarea prin orice mijloace a mormintelor;
I) distrugerea sau degradarea in orice mod a arborilor ornamentali;
g) aruncarea gunoiului sau a materialelor rezultate din lucrarile de intretinere
a mormintelor , in alte locuri decat cele stabilite in acest scop:
h) depozitatea de material de constructii pe caile de acces si pe mormintele
din vecinatatea celui pe care se executa lucrarea;
i) nerespectarea suprafetei attribuite spre folosinta si extinderea pe carari, alei
sau in perimetrul locurilor de inhumare invecinate;

j)

lasarea in stare de neintretinere a mormintelor;
k) aplicarea de afise sau anunturi publicitare de orice fel;
l) aplicarea altor tarife pentru activitatile din cimitire decat cele aprobate prin
hotarare a Consiliului local;
m) distrugerea si degradarea obiectelor funerare;
n) degradarea imprejmuirii cimitirului ori a mobilierului dispus in cimitir.
Art.39. Nerespectarea dispozitiilor prevazute la art.38 constituie contraventie.
Contraventiile vor fi constatate si sanctionate de persoane numite prin dispozitia
Primarului orasului Plopeni.

Art.40. In functie de gravitatea incalcarii prevederilor

Regulament , si de imprejurarile in care aceasta a avut loc, amenda va
intre 100 si 1000 de lei

prezentului
fi cuprinsa

CAPITOLUL VII. DISP OZITII FINALE

Art.4l. Prezentul Regulament intra in

vigoar e la data adoptarii hotararii
Consiliului local de aprobare a acestuia.
Art,42. Actele de atribuire a locurilor de inhumare eliberate pana la intrarea
in vigoare aprezentului Regulament raman in vigoare.
Art.43. Anexele la prezentul Regulament fac parte integranta din acesta.

