HOTĂRÂREA NR. 31
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Cimitirelor
municipale “Eternitatea” şi “Eternitatea nou” aparţinând domeniului public al
municipiului, situate în Tulcea, strada Eternităţii nr.31, respectiv strada
Viticulturii nr. 6A, a tarifelor şi taxelor pentru activităţile şi serviciile prestate în
incinta cimitirelor
Consiliul Local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară
din data de 01 februarie 2016;
Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare
şi funcţionare a Cimitirelor municipale “Eternitatea” şi “Eternitatea nou” aparţinând
domeniului public al municipiului, situate in Tulcea, strada Eternitatii nr. 31, respectiv
strada Viticulturii nr. 6A, a tarifelor şi taxelor pentru activităţile şi serviciile prestate în
incinta cimitirelor, proiect din initiaţiva primarului;
Luând în discuţie expunerea de motive a Primarului municipiului Tulcea
înregistrată sub nr.1832/20.01.2016 şi raportul prezentat de Direcţia de Întreţinere şi
Administrare Patrimoniu nr.866/20.01.2016;
Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea;
Având în vedere prevederile:
- Legii nr.102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare;
- Ordonanţei Guvernului nr.71/29.08.2002 privind organizarea şi funcţionarea
serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr.955/15.06. 2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru
de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea
serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu
modificările şi completările ulterioare;
-Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 213/17.11.1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi
completările ulterioare;
În baza dispoziţiilor art. 9, art 10, art.36, alin (1), alin. (2) lit c) şi lit.d) din Legea
nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul art.45, alin.(1), (3) şi (6), art.49 şi art.115, alin.(1) lit.b) din Legea
nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi
completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă Regulamentul de organizare si funcţionare a Cimitirelor
municipale “Eternitatea” şi “Eternitatea nou” aparţinând domeniului public al
municipiului, situate in Tulcea, strada Eternitatii nr. 31, respectiv strada Viticulturii nr.
6A, conform anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă tarifele şi taxele pentru activităţile şi serviciile prestate în incinta
cimitirelor municipale “Eternitatea” şi “Eternitatea nou”, conform anexei nr.2, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Cu data aprobării prezentului Regulament de organizare si funcţionare a
Cimitirelor municipale “Eternitatea” şi “Eternitatea nou”, a tarifelor şi taxelor pentru
activităţile şi serviciile prestate în incinta cimitirelor se revocă orice dispoziţie contrară
acestora.
Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a Hotărârii se împuterniceşte Direcţia de
Întreţinere şi Administrare Patrimoniu.
Art.4 Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea Hotărârii
autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale.

Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi ale consilierilor locali din 19 consilieri
locali prezenți.

CONTRASEMNEAZĂ
p. SECRETAR,
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
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AMPLEEV Andrian

Anexa nr.1 la HCL nr…31/01.02.2016

REGULAMENT
de organizare si functionare a Cimitirelor municipale “Eternitatea” si “Eternitatea
nou” apartinand domeniului public al municipiului, situate in Tulcea,
strada Eternitatii nr. 31, respectiv strada Viticulturii nr. 6A
PREAMBUL
Regulamentul de organizare şi funcţionarea a Cimitirelor municipale “Eternitatea”
si “Eternitatea nou” apartinand domeniului public al municipiului, situate in Tulcea,
strada Eternitatii nr. 31, respectiv strada Viticulturii nr. 6A, a fost elaborat tinând seama
de prioritatea Consiliul Local Tulcea, prin Direcţia de Întreţinere şi Administrarea
Patrimoniu, in evolutia calitativă a serviciilor prestate cetatenilor prin respectarea
următoarelor reguli etice de bază:
conduita etică şi profesională cu familia decedatului ;
respect pentru concepţiile şi obiceiurile familiei, care trebuie să se încadreze în
limitele impuse de legislaţia în vigoare;
dreptul beneficiarilor activităţilor funerare de a alege prestatorul de servicii
funerare şi de a fi informaţi despre costul total estimativ al înmormântării;
confidenţialitatea datelor şi informaţiilor supusă doar cerinţelor legale;
onestitatea şi integritatea personalului angajat în asigurarea serviciilor.
Acesta are ca scop reglementarea organizării, funcţionării, exploatării, gestionării,
finanţării şi coordonării activităţii de administrare a cimitirelor municipale, determinând
deopotrivă drepturile şi obligaţiile cetăţenilor în legătură cu activităţile funerare.
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Principii
Art. 1 (1) Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic unitar şi condiţiile în care
se desfăşoară activitatea de administrare a cimitirelor municipale, în conformitate cu
prevederile următoarelor acte normative:
-Legea nr.102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare.
-Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 actualizată privind organizarea şi funcţionarea
serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local
-Hotărârea nr. 955/2004 actualizată pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a
Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor
publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local
-Legea nr. 489/2006 republicată şi actualizată privind libertatea religioasă şi regimul
general al cultelor.

(2) În sistem public, municipiul Tulcea beneficiază de două cimitire umane,
”Eternitatea” şi ”Eternitatea nou”, situate in Tulcea, strada Eternităţii nr. 31, respectiv
strada Viticulturii nr. 6A.
Art. 2 (1) Consiliul Local prin Direcţia de Întreţinere şi Administrarea Patrimoniu
Tulcea în calitate de administrator, răspunde de organizarea, administrarea şi
coordonarea activităţii cimitirelor municipale aflate în subordinea acestora, asigurând
serviciile necesare colectivităţilor locale.
(2) Organizarea şi funcţionarea cimitirelor umane de către autorităţile administraţiei
publice locale se realizează prin:
a) elaborarea regulamentului de funcţionare, aprobat printr-o hotărâre a consiliului
local, prin care se instituie reguli generale pentru serviciile de înhumare /deshumare;
b) atribuirea locurilor de înhumare prin concesiune pe termen limitat de 7 ani sau pe
termen de 25ani, dar cu respectarea condiţiei ca locul să fie îngrijit;
c) realizarea construcţiilor funerare numai cu permis de lucru eliberat de Serviciul
Administraţia Cimitirelor;
d) plata unor taxe şi tarife către DIAP şi redevenţe către bugetul local.
(3) Infrastructura cimitirelor constând în platforme, drumuri de acces, alimentare cu
apă, clădirea administraţiei cimitirelor, zonele verzi din interiorul cimitirului, parcelarea,
împrejmuirea şi dotarea acestora reprezintă obligaţii ale proprietarului.
Art. 3 Serviciul Administraţia Cimitirelor din cadrul Direcţiei de Întreţinere şi
Administrare Patrimoniu are ca principală activitate înhumarea/deshumarea persoanelor
decedate şi îşi desfăşoară activitatea cu respectarea următoarelor:
a) aplicarea şi respectarea regulamentului aprobat de consiliul local;
b) corectitudinea concesionărilor şi a atribuirii locurilor de înhumare;
c) asigurarea pazei cu firme specializate şi a ordinii în perimetrul cimitirelor;
d) asigurarea prestaţiilor necesare înhumării sau deshumării;
e) întreţinerea aleilor, clădirilor, instalaţiilor pentru utilităţi, împrejmuirilor;
f) urmărirea menţinerii apei freatice la adâncimi mai mari de 2 m.
Art. 4 In cimitirele municipale ”Eternitatea” şi ”Eternitatea nou” oricine are
dreptul la o înmormântare decentă şi la aducerea ultimului omagiu la locul de inhumare
al decedatului.
Art. 5 (1) Înmormântarea poate fi laică sau religioasă cu respectarea canoanelor,
obiceiurilor locului, tradiţiilor şi regulamentelor cultului respectiv.
(2) Potrivit legislatiei, cultele recunoscute de lege sunt egale în faţa autorităţilor
publice. Serviciul Administraţia Cimitirelor, nu promovează şi nu favorizează acordarea
de privilegii şi nu crează discriminări faţă de vreun cult.
(3) În funcţie de posibilităţi, la cererea cultelor ce funcţionează în localitate,
cimitirele municipale sunt organizate astfel încât să aibă sectoare corespunzătoare
acestor culte.
Art. 6 Mormintele şi operele comemorative de război, mormintele oamenilor de
ştiinţă, cultură şi artă, aflate în cimitirele municipale, sunt administrate şi îngrijite de
Serviciul administraţia cimitirelor.

Art. 7 In cimitirele ”Eternitatea” şi ”Eternitatea nou” nu sunt amenajate locuri
speciale pentru depozitarea urnelor cu cenuşa decedaţilor care au ales să fie incineraţi şi
nici pentru înhumarea fătului născut mort, copiilor mici decedaţi ori a unor părţi sau
organe umane. În aceste cazuri se va concesiona un loc de înhumare de dimensiuni
normale, ca şi celelalte din cimitire, pentru a se menţine geometria amplasamentului.
Definiţii
Art. 8 În sensul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au
următoarele semnificaţii:
a) cimitir - spaţiul situat în intravilanul localităţii, care este destinat înhumării;
b) administratorul cimitirelor – Consiliul Local prin Direcţia de Întreţinere şi
Administrarea Patrimoniu Tulcea;
c) administraţia cimitirelor - Serviciul Administraţia Cimitirelor;
d) opere comemorative de război - edificiile, monumentele de artă, plăcile şi altarele
comemorative, troiţele, crucile, cenotafurile sau orice alte construcţii ori lucrări, astfel
cum sunt definite aceste opere la art. 5 din Legea nr. 379/2003, cu modificările
ulterioare;
e) lucrări funerare supraterane - însemnele, bordurile, împrejmuirile, lespezile,
obeliscurile sau orice alte lucrări de artă pentru înhumare;
f) lucrări funerare subterane – criptele/cavouri pentru locuri de înhumare;
g) permis de lucru – documentul care atesta dreptul de a executa lucrari funerare in
cimitirele municipale;
h) prestatorul de servicii funerare – persoana juridica autorizata sa execute servicii
funerare constând în: primirea comenzii pentru înmormântare, transportul persoanei
decedate in sicrie cu capac, cu autovehicule special amenajate, pregătirea pentru
înmormântare, aşezarea pe catafalc şi organizarea ceremoniei de ultim rămas bun;
i) operator economic – persoană juridică autorizată să execute lucrări funerare în baza
permisului de lucru eliberat de Serviciul Administraţia Cimitirelor, cu respectarea
condiţiilor impuse.
CAPITOLUL II
Organizarea şi funcţionarea cimitirelor municipale
Art. 9 (1) Administraţia Cimitirelor ”Eternitatea” si ”Eternitatea nou” s-a
constituit în Serviciul Administraţia Cimitirelor alcătuit din şef de serviciu,
administrator şi muncitori necalificati – gropari.
(2) Serviciul Administraţia Cimitirelor stabileşte regulile privind prestarea
serviciilor de înhumare şi de deshumare/reinhumare, precum şi regulile privind prestarea
altor servicii de către operatori economici sau de persoane fizice autorizate.
Art. 10 Accesul in cimitire se va face zilnic astfel:
-in perioada 01aprilie – 31 septembrie: intre orele 7:00 - 20:00
-in perioada 01 octombrie – 31 martie: intre orele 7:00 - 17:00.

Art. 11 (1) Cortegiul funerar are acces in Cimitirul vechi ”Eternitatea” pe trei
porţi de acces, toate din strada Eternităţii, iar in Cimitirul ”Eternitatea nou” pe o poartă
de acces din strada Viticulturii nr.6A, însă poarta de acces, considerată principală, este
din strada Eternităţii nr.31, întrucât cele două cimitire comunică între ele printr-o cale de
acces pe sub podul creat de strada Viticulturii.
(2) Pentru vizitatori accesul in cimitire se face conform programului, de obicei pe
poarta principală, iar accesul auto se face dinspre strada Eternităţii nr.31 cât şi prin cea
dinspre strada Viticulturii nr.6A, după achitarea taxei de intrare aprobată.
(3) Circulatia pietonală şi auto în cimitire se face numai pe aleile amenajate, fiind
interzisă călcarea mormintelor, accesul cu biciclete şi cu animale (câini, cai etc).
Art. 12 Şeful Serviciului Administraţia Cimitirelor se îngrijeşte să fie respectat
regulamentul de organizare si funcţionare a cimitirelor si sa fie îndeplinite următoarele
atribuţii:
a) Să se afişeze la loc vizibil:
- extrase din Regulamentul de organizare si functionare a cimitirelor;
- planul cimitirului;
- programul de funcţionare;
- taxele şi tarifele pentru serviciile prestate în incinta cimitirelor şi de acces auto;
- redevenţele de concesionare a locurilor de inhumare;
b) Să se întocmească planurile de situaţie ale cimitirelor, să se marcheze parcelele,
rândurile şi locurile de înmormântare, care să permită identificarea acestora;
c) să întocmească şi să păstreze registrele de evidenţă (în care se înscriu în mod
obligatoriu: numărul curent, ziua, luna, anul înhumării, datele de identificare a
defunctului, adresa de la ultimul domiciliu, data decesului, numărul parcelei, al rândului
şi al locului de înhumare, numele şi adresa persoanei care a comandat înhumarea şi
observaţii) şi arhiva;
d) Să se deschidă fişe şi să se ţină evidenţele privind situaţia concesiunilor pentru
fiecare loc de veci;
e) Să se ţină evidenţele privind locurile de înhumare libere;
f) Să se verifice pe teren, împreună cu aparţinătorii locului de înhumare atribuit,
marcarea/măsurarea locului pentru săparea gropii sau deschiderea criptei şi urmărirea
executării operaţiunilor pregătitoare înmormântării, verificarea modului în care se
închide şi se profilează mormântul;
g) Să se asigure corectitudinea atribuirii locurilor de inhumare, să se încaseze
redevenţa de concesiune pentru acestea şi să se depună la caseria DIAP, de unde se
vireaza in contul de venituri ale bugetului local. Din sumele încasate cu titlu de
redevenţe se vor acoperi prin subvenţie de la bugetul local, cheltuielile privind:
serviciile de pază, consumul de energia electica, alimentarea cu apa, telefonie,
toalete ecologice, precum si cheltuielile de personal pentru şefului de serviciu si
pentru administrator.
h) Să se încaseze taxa anuala de întreţinere şi tarifele pentru serviciile prestate,
aprobate de catre Consiliul Local Tulcea şi să se depună la casieria D.I.A.P. Tulcea. Din
sumele incasate cu titlu de taxe si tarife se vor acoperi cheltuielile privind portectia

muncii, PSI, echipamentul de lucru, echipamentul de protecţie, echipamente I.T.,
furnituri de birou, achiziţia de materiale, unelte, scule necesare activitatii
serviciului, precum si cheltuielile cu salariile personalului de deservire ( gropari).
i) să urmărească dacă se asigură şi se păstrează curăţenia, întreţinerea aleilor,
deszăpezirea acestora, colectarea şi transportul gunoaielor, întreţinerea împrejmuirilor,
in caz contrar să întreprindă măsuri;
j) să urmărească modul cum se asigură paza şi ordinea în perimetrul cimitirului, să
se ia măsuri împotriva vandalizării mormintelor şi a construcţiilor aferente;
k) să urmărească dacă funcţionează retelele de utilităţi: apă, canal, iluminat, toalete;
l) să se asigure servicii de relaţii cu publicul şi de informare a vizitatorilor.
Art. 13 (1) Prin Serviciul Administraţia Cimitirelor se asigură realizarea
următoarelor activităţi:
a) Săparea gropilor.
b) Coborârea sicrielor în gropi sau cavouri.
c) În caz de deshumare, extragerea sicrielor, transferul sicrielor, reînhumarea.
d) Acoperirea gropilor.
e) Curăţarea de pământ a locurilor învecinate.
f) Purtarea unei atitudini şi ţinute decente pe timpul ceremoniilor de înmormântare.
(2) În situaţia unor cazuri speciale (persoane neidentificate, persoane fără
susţinători legali, persoane asistate social, cu venituri mici sau fără venit), taxa pentru
serviciile prestate în vederea înmormântării este achitata prin DAPS.
CAPITOLUL III
Atribuirea/Concesionarea locurilor de înhumare
Art. 14 (1) În Cimitirele ”Eternitatea” si ”Eternitatea nou” atribuirea locurilor de
înhumare se face de către Serviciul Administraţia Cimitirelor, prin concesiune pe o
perioada de 7 ani sau 25 de ani, cu achitarea redevenţei aprobate de Consiliul Local.
(2) Pentru persoanele care benefeciază de gratuitatea locului de înhumare,
conform prevederilor legale, atribuirea acestuia se face la data decesului pe o perioada
de 7 ani, cu obligaţia achitării serviciilor prestate şi a taxei anuale de întreţinere.
(3) În situaţia unor cazuri speciale (persoane neidentificate, persoane fără
susţinători legali, persoane asistate social, cu venituri mici sau fără venit), se va aproba
atriburea gratuită a unui loc de înhumare pe o perioadă de 7 ani, în parcela stabilita
pentru aceasta destinatie, in baza cererii aprobate de primar.
Art. 15 (1) Atribuirea locurilor de înhumare libere se face la cerere, numai
persoanelor cu domiciliul stabil în municipiul Tulcea, astfel: în timpul vieţii, după
împlinirea vârstei de 60 ani sau în anumite situaţii speciale (boală avansată), justificate
prin documente şi în caz de deces.
(2) În caz de deces, locul de înhumare se solicită de către rudele acesteia
(ascendenti, descendenti, soţ supravieţuitor), vecini, cunoscuţi etc., iar contractul de

concesiune se încheie cu solicitantul. Dacă atribuirea locului de înhumare este solicitată
de mai multe rude ale decedatului, atribuirea se va face rudei celei mai apropiate în grad
şi care a depus prima solicitare.
Art. 16 (1) După expirarea perioadei, la cerere se poate încheia, cu titularul sau cu
moştenitorul legal al acestuia, un nou contract de concesiune pentru 7 sau 25 ani, cu
achitarea redevenţei valabile la acea dată. Moştenitorul legal al titularului are drept de
preemţiune pentru încheierea noului contract de concesiune, primul care a depus
solicitarea.
(2) Pentru încheierea contractului de concesiune sunt necesare următoarele actele:
cartea de identitate, contractul de concesiune în original, certificatul de moştenitor legal.
(3) Dacă se renunţă la acest drept prevăzut la alin.(1), obligatoriu terenul aferent
locului de inhumare se eliberează de eventualele lucrări funerare realizate, in caz
contrar, acestea trec in patrimoniul cimitirului.
(4) Vânzarea monumentelor funerare este permisă numai în situaţia în care pe
locul respectiv nu s-a făcut nici o înhumare ori, deşi este făcută o înhumare, beneficiarul
contractului de concesiune renunţă la acesta (nu mai devreme de 7 ani), sau atunci când
contractul a ajuns la scadenţă.
Art. 17 (1) În cimitirul vechi ”Eternitatea” nu mai exita şi nu se mai concesioneaza
noi locuri de înhumare, decât în urmatoarele cazuri:
1.Sunt admise numai înhumările pe parcelele concesionate anterior de familia
interesată, la care este plătită redevenţa concesiunii, iar contractul de concesiune este în
derulare;
2. Sunt admise înhumările pe parcelele concesionate anterior cu contractul expirat,
după achitarea redevenţa concesiunii şi după încheierea noului contract de concesiune,
urmând a avea loc mai întâi deshumarea şi reînhumarea osemintelor.
3. Sunt admise concesiunile pe locuri alăturate celor concesionate anterior, dacă
au fost îngrijite de acestia, concesiunea făcându-se în baza unei declaraţii notariale pe
proprie răspundere.
(2) În caz că nu se deţine actul de concesiune sau la administraţia cimitirului nu
sunt date despre înhumare, se va depune o copie a certificatul de deces ori o adeverinţă
de la starea civilă din care să reiasă că persoana este decedată, iar solicitantul va depune
o declaraţie notarială prin care îşi va asuma responsabilitatea că persoana decedata este
înhumată pe locul respectiv), urmând a se încheia un nou contract.
Art. 18 Cesiunea dreptului de concesiune a locului de inhumare se poate efectua
între vii, cu condiţia ca noul beneficiar al dreptului de concesiune să facă dovada, prin
act notarial, că este rudă de până la gradul IV inclusiv cu titularul dreptului de
concesiune sau că pe locul respectiv se află înhumate rude până la gradul IV.
Art. 19 (1) Dreptul de concesiune a locurilor de înhumare nu poate face obiectul
tranzacţiilor cu titlu oneros. În locul de înhumare atribuit unei persoane, pe care s-au
executat lucrări funerare, poate fi înhumat titularul, soţia/soţul acestuia/acesteia,
ascendenţii şi descendenţii acestora.
(2) Dreptul la concesiunea locului (locurilor) de înhumare va putea fi transmis
numai prin succesiune legala ori testamentara sau prin renunţare scrisă, în situaţii

speciale de părăsire definitivă a localităţii ca urmare a schimbării domiciliului titularului.
În cazul renunţării, redevenţa de concesiune nu se restituie, renunţarea considerându-se
unilaterală. În această situaţie transmiterea dreptului de concesiune înainte de expirarea
contractului se face prin act adiţional la contractul de concesiune existent.
Art. 20 (1) Contractul de concesiune încetează în următoarele situaţii:
a) La expirarea duratei pentru care a fost încheiat;
b) Când titularul de contract sau moştenitorii legali renunţă la acesta, printr-o
declaraţie notarială pe propria răspundere în favoarea Administraţiei
cimitirului;
c) Când se constată că titularul contractului a înstrăinat locul de înhumare;
d) Dacă nu se achită redevenţa de concesiune timp de 1 an si când locul (locurile)
concesionat(e) este(sunt) lăsat(e) în părăsire, prin aceasta înţelegându-se inexistenţa
vreunui semn funerar (cruce, candelă, placute) dacă, după încunoştinţarea scrisă la
avizierul cimitirului, pe site-ul Primăriei Municipiului Tulcea, locurile vor fi marcate de
administraţia cimitirului prin plăcuţe atenţionând concesionarul sau rudele acestuia.
Plăcuţele vor fi menţinute 90 zile pe locul concesionat.
(2) Serviciul Administraţia cimitirelor va retrage dreptul de folosinţă a locurilor
de înhumare şi îi va înştiinţa în scris pe titularii dreptului de folosinţă în urmatoarele
cazuri:
la expirarea duratei de concesiune, dacă nu se solicită prelungirea;
când titularul dreptului de folosinţă renunţă la acest drept în favoarea
administraţiei cimitirului;
în cazul în care titularului i se atribuie un alt loc de înhumare;
în caz de părăsire sau menţinere în stare neîngrijită pe o perioadă mai mare de 2
ani, după expirarea contractului, a locurilor de înhumare şi a lucrărilor funerare.
Art. 21. Titularii dreptului de concesiune sau folosinţă a locurilor de înhumare au
obligaţia de amenajare şi întreţinere a locurilor de inhumare şi a lucrărilor funerare
aferente existente, asigurându-le un aspect cât mai plăcut.
CAPITOLUL IV
Înhumarile, Deshumarile
Art. 22 (1) Înhumarile se fac în locurile deţinute legal, numai pe baza adeverinţei
de înhumare în original, eliberata de oficiul starii civile care a înregistrat decesul,
certificatul de deces în copie, cu plata serviciilor de înhumare şi a redevenţei de
concesiune la zi.
(2) Pentru înhumările în locurile de veci atribuite în concesiune se va prezenta de
asemenea, pe lângă celelate documente şi contractul/actul de concesiune.
(3) Înhumarea decedaţilor aduşi din alte localităţi se face pe baza autorizaţiei
sanitare de transport cadavre umane emisa de Direcţia de sănătate publică şi a
adeverinţei de înhumare.

Art. 23 (1) Înhumările se pot face în gropi simple, gropi zidite si cavouri. În
locurile de înhumare neamenajate cu cripte, adâncimea de înhumare este de minim 2m
si numai pentru o singură persoană.
(2) Şeful serviciului de administrare a cimitirelor va acorda posibilitatea de a se
face cercetările asupra decedaţilor înhumaţi, doar pe baza autorizatiei parchetului sau a
altui organism juridiciar şi a reglementărilor sanitare în vigoare.
(3) Locurile de înhumare vor fi numerotate şi grupate în figuri geometrice, între
acestea urmand sa fie amenajate căile de acces necesare, astfel: între locuri având
lăţimea de 0,50m iar între rânduri de 0,75m.
(4) Dimensiunile normale ale unui loc de înhumare sunt de 1,20 m pe 2,50m,
ocupand suprafata de 3mp.
Art. 24 (1) Mormintele nu vor fi deschise decât după 7 ani de la data înhumării,
pe baza adeverinţei eliberate în acest scop de către angajaţii cimitirului si cu acordul
rudei celei mai apropiate sau al titularului locului de concesiune, cu plata taxelor
aferente.
(2) În mod excepţional, deshumarea se poate face şi înainte de expirarea
termenului prevăzut mai sus, în următoarele situaţii:
a) După îndeplinirea termenului de 1 an de la data înhumării şi numai în perioada
01.11 – 31.03, pe baza adeverinţei eliberate de centrele sanitare şi antiepidemice
teritoriale, în scopul reînhumării persoanei decedate în alt loc de înhumare. Acest lucru
se poate realiza numai cu acordul rudei celei mai apropiate sau al moştenitorilor.
b) Dacă se impune degajarea unor alei sau alinierea acestora, pentru realizarea
sistemantizării si/sau pentru asigurarea unor condiţii îmbunătăţite de circulaţie,
deshumarea se face la decizia Şefului Serviciului de Administrare a Cimitirelor
”Eternitatea” şi ”Eternitatea nou”, din Municipiul Tulcea, cu obligaţia anunţării rudei
celei mai apropiate sau al moştenitorului, ori a titularului concesiunii, cu condiţia
reînhumării osemintelor.
c) Indiferent de data când s-a făcut înhumarea, pe baza dispoziţiei date potrivit
legii de către organele competente.
Art. 25 (1) Deshumările si reinhumarile se fac in mod obligatoriu in prezenta
unui reprezentant al familiei decedantului si sub supravegherea unui angajat al
cimitirului, cu respectarea normelor sanitare antiepidemice, iar operatiunea se
consemneaza intr-un registru special. Dacă nu există o dispoziţie expresă, aceste
activităţi se vor desfăşura în perioada 01.11 – 31.03.
(2) În cazul când, în termen de 90 de zile de la înştiinţarea cu privire la expirarea
termenului de atribuire în concesiune a locului de înhumare, reprezentantului familiei
decedantului nu se prezintă pentru prelungirea contractului sau, după caz, deshumarea,
deşi a fost anunţată conform art. 20 alin.(1) lit. d) din prezentul Regulament, operaţiunea
de deshumare se va desfăşura numai în prezenţa unui angajat al cimitirului, care
consemneaza în registrul special lipsa familiei şi operaţiunea de reînhumare a
osemintelor. În acelaşi mod se procedează şi în cazul în care nu mai există în viaţă nicio
rudă a decedatului.

Art. 26 (1) Dacă la expirarea termenului contractului de concesiune acesta nu se
prelungeste, se pierde dreptul de folosinţă, iar locul de înhumare se refoloseşte prin
concesionare. Osemintele rezultate din deshumare se depun alături de noul înhumat sau
în alt loc destinat acestui scop.
(2) Procedura de deshumare şi reînhumare a osemintelor se suporta de noul
concesionar.
Art. 27 Încasarea sumelor aferente serviciilor efectuate pentru activitatea de
inhumare si deshumare se face de Serviciul Administraţia Cimitirelor, iar un exemplar,
în copie, al documentul de plata va fi depus la compartimentul financiar contabil al
DIAP Tulcea.
CAPITOLUL V
Executarea de lucrari funerare in cimitire
Art. 28 (1) În cimitirul ortodox ”Eternitatea” si ”Eternitatea nou”, din Municipiul
Tulcea, se pot executa lucrari funerare subterane si supraterane noi sau reparaţii curente
la cele existente fără autorizaţie de construcţie, numai cu avizul Serviciului
Administraţia Cimitirelor, conform art. 11, alin.(1), lit.l) din Legea 50/1991 republicată
privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificările şi completările
ulterioare.
(2) Executarea si repararea lucrărilor funerare vor fi efectuate de titularii
dreptului de folosinţă a locurilor de înhumare sau membrii familiei acestora, dacă au
calificarea corespunzatoare profilului acestor lucrări şi de către alte persoane fizice sau
juridice autorizate, pe baza permisului de lucrări.
(3) Permisul de lucrări se eliberează de Serviciul Administraţia Cimitirelor
contracost, în funcţie de complexitatea lucrărilor şi va cuprinde perioada şi modalitatea
de execuţie a lucrărilor.
Art. 29 Executarea lucrărilor funerare în cimitire este permisă cu respectarea
dimensiunilor locului de înhumare, în baza permisului de lucru, pentru:
a) borduri, cruci şi semne de căpătâi;
b) construcţii subterane cavouri cu 2-3 cripte (nivele), cu semne de căpătâi,
busturi de cruce, vârfuri şi altele asemenea;
c) lespezi, lucrări de artă plastică, mausolee, monumente, obeliscuri şi capele cu
respectarea prevederilor legale.
Art. 30 (1) Este interzisă efectuarea lucrărilor cu depăşirea locului concesionat,
astfel încât să se asigure atât aleile cât şi intervalele de circulaţie;
(2) Se interzice efectuarea unor construcţii provizorii supraterane din materiale
uşoare (termopane, grilaje etc.) pe locurile de inhumare concesionate.
Art. 31 (1) Şeful Serviciului Administraţia Cimitirelor ”Eternitatea” si ”Eternitatea
nou”, are obligaţia urmăririi executării lucrărilor funerare cu respectarea condiţiilor de
avizare a acestora şi să ia măsuri în cazul încălcării legislaţiei în vigoare.
(2) Executarea lucrarilor funerare se face pe cheltuiala concesionarilor.

(3) Este interzisă montarea la lucrările funerare de obiecte uşor demontabile care
pot fi sustrase sau care depăşesc suprafaţa concesionată (măsuţe din marmură, mozaic ,
bănci), Serviciul Administraţia cimitirului neasumându-şi responsabilitatea pentru
obiectele care pot fi sustrase cu uşurinţă sau deteriorate.
Art. 32 (1) Pentru asigurarea unei circulaţii fluente în cimitire şi a unui aspect
civilizat, este interzisă împrejmuirea locurilor de înhumare, montarea de bănci,
ornamente şi alte lucrări auxiliare pe alei sau pe trotuarul dintre locurile de înhumare.
(2) Lucrările existente de acest fel vor fi desfiinţate de către operatorii care
execută lucrarea sau aparţinătorii locurilor concesionate, în caz contrar li se va interzice
de către Serviciul Administraţia cimitirului executarea de lucrări în cimitir, până la
remedierea situaţiei.
Art. 33 (1) Operatorii economici care execută lucrări funerare în cimitir au
următoarele obligaţii:
a) Să prezinte la Serviciul Administraţia cimitirului documentele care atestă
veridicitatea firmei, precum şi un tabel cu personalul ce execută lucrări în cimitir.
b) Să adopte o relaţie etică şi profesională corectă cu familia decedatului.
c) Să respecte dreptul beneficiarului de a–şi alege tipul de lucrare dorit şi
constructorul lucrării funerare.
d) Să informeze beneficiarul asupra termenului de execuţie şi costul total al
lucrării.
e) Să informeze administraţia cimitirului asupra execuţiei lucrării şi să solicite
permisul de lucrări de construcţie.
f) Personalul muncitor va purta echipament de lucru care va fi inscripţionat cu
denumirea operatorului economic.
g) Programul de lucru se va conforma programului administrativ al
cimitirului
h) Materialele de construcţie aduse în cimitir vor fi puse în operă în aceeaşi zi
i) Lucrările se vor executa de aşa manieră încât să nu afecteze mormintele
învecinate sau lucrările alăturate
j) Pământul excedentar rezultat din săpare, resturile de orice natură rezultate
din lucrările de construcţie, precum si deşeurile de orice fel vor fi transportate in fiecare
zi de către constructorul lucrării, la groapa de gunoi a oraşului.
k) Materialele de construcţie care se prepară la faţa locului (beton, mortar,
mozaic) vor fi preparate în cuve metalice special amenajate. Se interzice prepararea
acestora pe pământ sau pe aleile betonate.
l) Autovehiculele cu masa maximă autorizată peste 3,5 to nu au acces în
cimitir.
m) Autovehiculele care transportă materiale şi muncitori vor putea fi parcate
în aşa fel încât să nu blocheze circulaţia sau cortegiile funerare

n) La terminarea lucrărilor să elibereze terenul de resturile de materiale,
moloz, etc.
(2) La constatarea încălcării sau nerespectării repetate a prevederilor prezentului
Regulament, Şeful Serviciului Administraţia Cimitirelor poate interzice operatorului
economic executarea de alte lucrări în cimitir.
(3) Operatorii economici care executa in cimitirele “Eternitatea” şi “Eternitatea
nou” mai mult de 5 lucrări/lună, vor achita către administraţia cimitirelor câte 150
lei/lună pentru cheltuieli administrative, începând cu perioada de execuţie a lucrărilor.
Art. 34 Este interzisă plantarea şi/sau tăierea pomilor si arborilor, precum si
distrugerea vegetaţiei fără avizul şefului Serviciului Administraţia Cimitirelor
Art. 35 Concesionarii locurilor de înhumare pot planta arbori şi arbuşti de talie
mică şi mijlocie, numai cu avizul Serviciului Administraţia Cimitirelor.
Art. 36 Obiectivele declarate monumente de artă nu pot fi reparate, modificate
sau demolate fără avizul prealabil al Direcţiei Judeţene pentru Cultură Tulcea.
Art. 37 (1) Monumentele şi operele comemorative ale eroilor, aflate în cimitirele
municipiului Tulcea se întreţin şi se îngrijesc de către administraţia cimitirelor. Costul
lucrărilor de orice natură care se efecutează asupra acestora vor fi suportate de catre
administraţia locală sau de către ceilalţi deţinători.
(2) Mormintele si operele comemorative de război, mormintele oamenilor de
ştiinţă, cultură şi artă, aflate în cimitirele administrate de autorităţile administraţiei
publice locale, sunt îngrijite şi întreţinute de administratorul cimitirelor, pe cheltuieala
unităţii administrativ teritoriale.
(3) Şeful Serviciului Administraţia Cimitirelor va lua măsuri de a împiedica
deteriorarea, furtul de bunuri sau profanarea morminte.
CAPITOLUL VI
Dispozitii Finale
Art. 38 Prevederile prezentului regulament se impun a fi respectate atât de
personalul angajat al Serviciului Administraţia Cimitirului cât şi de prestatorii serviciilor
de pază, prestatorii de servicii funerare, furnizorii de utilităţi, operatorii economici,
deţinătorii locurilor de înhumare, precum şi orice fel de vizitatori.
Art. 39 În incinta cimitirelor ”Eternitatea” şi ”Eternitatea nou” este interzis
comerţul ambulant de orice produse.
Art. 40 (1) Deţinătorii locurilor de înhumare şi aparţinatorii decedaţilor care
efectuează lucrări de curăţire a mormintelor (de flori, coroane, iarbă etc.), au obligaţia
de a depozita resturile/gunoaiele pe alei principale betonate.
(2) Nerespectarea acestei obligaţii se sancţionează cu amenda de la 200 - 500 lei
de către persoanele împuternicite de primar.
(3) Şef serviciu sau administratorul angajat va supraveghea evacuarea deşeurilor
din zonele de depozitare temporară (pubele, containere) cât si de pe aleile principale, de
către S.C. Servicii Publice S.A.
Art. 41 În incinta cimitirelor ”Eternitatea” şi ”Eternitatea nou” este interzis:

a) să se distrugă sau să se degradeze mobilierul şi obiectele funerare;
b) să se deterioreze sau să rupă florile şi coroanele de pe morminte;
c) să se scrie cuvinte obscene pe obiectele funerare;
d) să se depoziteze resturi sau gunoaie în alte locuri decât cele prevăzute;
e) să se depoziteze pământ, materiale sau alte obiecte pe mormintele vecine;
f) să se consume alcool, să se cânte sau să se asculte tare muzică în incinta
cimitirului;
g) să se desfăşoare alte activităţi în incinta cimitirului în afară de cele prevăzute de
prezentul regulament;
h) să se însuşească orice material sau obiect care provine de pe locurile de
înhumare sau morminte;
Art. 42 Şeful Serviciului Administraţia Cimitirelor ”Eternitatea” si ”Eternitatea
nou” va colabora cu reprezentanţii tuturor cultelor şi confesiunilor religioase legal
recunoscute, în vederea respectării criteriilor de înhumare
Art. 43 Contractele de concesiune a locurilor de înhumare , încheiate până la data
intrării în vigoare a prezentului Regulament, rămân valabile în ceea ce privesc titularii,
până la scadenţele prevăzute în aceastea.
Art. 44 (1) Prezentul Regulament intră în vigoare după validarea hotărârii de
aprobare a acestuia de către Consiliul Local Tulcea.
(2) Prevederile legale ulterioare completează si/sau modifică în mod corespunzător
prevederile prezentului Regulamentul, urmând ca ulterior să se procedeze la actualizarea
acestuia.
Art. 45 Începând cu data intrării în vigoare a prezentului Regulament se revocă
orice dispoziţie contrară acestuia.
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Anexa nr.2 la HCL nr. 31/01.02.2016

TARIFE şi TAXE
pentru activităţile şi serviciile prestate in Cimitirele municipale
“Eternitatea” şi “Eternitatea nou”

Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Denumirea serviciului prestat
Săpat groapă (2,2m x1m x2m)
Coborârea sicriului în criptă sau cavou
Accesul cortegiului funerar în incinta cimitirelor
Salubrizarea şi întreţinerea cimitirelor (anual/loc)
Aviz pentru executarea lucrărilor funerare simple/loc (bordură, cruce)
Aviz pentru executarea lucrărilor funerare complexe/loc (criptă, cavou)
Întocmirea contractului de concesiune, căutarea în arhivă
Acces auto în incinta cimitirelor

Redevenţa de concesionare pe durata de 7 ani = 135 lei/loc
Redevenţa de concesionare pe durata de 25 ani = 275 lei/loc

Notă: Tarifele nu includ TVA
Tarifele se indexează anual cu indicele de creştere a preţurilor de consum.
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Tarif
lei
186
60
14
14
60
75
7
5

