REGULAMENT
DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A
CIMITIRELOR APARȚINÂND DOMENIULUI
PUBLIC AL ORAȘULUI AVRIG

Bază legală

1. Ordonanţa nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de
administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificări și completări
ulterioare;
2. Legea nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare, cu
modificări și completări ulterioare;
3. Hotărârea nr. 741/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice şi sanitare privind
serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea şi reînhumarea
cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum şi criteriile profesionale pe
care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare şi nivelul fondului de
garantare, cu modificări și completări ulterioare;
4. Legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război,
cu modificări și completări ulterioare;
5. Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificări și
completări ulterioare.

DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1 În sensul prezentului Regulament următorii termini se defines după cum
urmează:
a) activităţi edilitar-gospodăreşti - ansamblul acţiunilor de utilitate şi interes public local
sau judeţean, desfăşurate din iniţiativa şi sub organizarea autorităţilor administraţiei
publice locale, prin care se asigură, într-o concepţie unitară şi coerentă, buna
gospodărire şi modernizarea localităţii, dezvoltarea durabilă a acestora şi a
infrastructurii edilitar-urbane, precum şi condiţii normale de muncă, de viaţă şi de
locuire pentru comunităţile locale;
b) adeverință de înhumare – document emis de Serviciul local de Stare Civilă prin care
se aprobă înhumarea persoanei decedate conform anexei ;
c) aviz de execuție lucrări funerare – document emis de Administratorul Cimitirului,
prin care se acordă unei personae fizice autorizate/ unei personae juridice/ titularului
sau unei rude de grad I cu acesta, permisiunea de a construi/ monta/ modifica/ repara
o lucrare funerară, la cererea titularului / concesionarului/moștenitorului conform
anexei ;
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d) aviz sanitar de transport –document emis de către direcţia de sănătate publică
județeană în cazul persoanelor decedate în alte localităţi, situate la o distanţă mai mare
de 30 km de orașul Avrig ;
e) autoritățile administrației publice locale – Consiliul Local Avrig și Primarul orașului
Avrig;
f) cerere pentru emiterea avizului de execuție lucrări funerare – document completat de
titular/ concesionar/ sau împuternicit al acestora conform anexei;
g) cerere pentru înhumare –document completat de titularul locului de înhumare sau de
către persoana responsabilă cu înhumarea decedatului, conform anexei;
h) cerere pentru atribuire loc de înhumare –document completat de către solicitantul
unui loc de înhumare , conform anexei;
i) cerere pentru atribuire loc de înhumare și înhumare - document completat de către
persoana care solicită atribuirea unui loc de înhumare și înhumarea unei persoane
decedate conform anexei;
j) cerere pentru reatribuire loc de înhumare – document completat de către titular/
cotitular/ moștenitor pentru prelungirea concesiunii, transformarea regimului unui loc
de înhumare, conform anexei;
k) cimitir - spaţiul situat în intravilanul sau extravilanul localităţii, care a fost, este sau va
fi destinat înhumării;
l) concesionar – persoană fizică care beneficiază direct, individual sau colectiv de
serviciile de utilitate publică, în condițiile legii;
m) contract de concesiune loc de înhumare–document încheiat între Administratorul
Cimitirului, în calitate de concedent și cetățeanul solicitant, în calitate de concesionar,
la data achitării concesiunii conform anexei ;
n) contract de atribuire loc de veci - document încheiat între Administratorul
Cimitirului, în calitate de administrator al cimitirului și cetățeanul solicitant, în
calitate de beneficiar, pe baza documentelor ce probează dreptul la un loc de veci
conform legilor special, conform anexei;
o) declarație – consimțământ de înhumare – document completat de titular/moștenitor în
prezența reprezentntului Administratorului Cimitirului conform anexei;
p) declarație –consimțământ deshumare –reînhumare/transfer oseminte– document
completat de titular /moștenitor în prezența reprezentntului Administratorului
Cimitirului conform anexei;
q) loc de înhumare – suprafața de teren ocupată de unul sau mai multe morminte;
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r) loc de înhumare părăsit/neîngrijit – loc de înhumare neamenajat, lipsa formei de
mormânt sau a semnelor funerare, construcții funerare deteriorate, vegetație crescută
necontrolat;
s) lucrări funerare supraterane - însemne, borduri, împrejmuiri, lespezi, obeliscuri,
capace, sau orice alte lucrări de artă;
t) lucrări funerare subterane - cripte, poduri,pereti, pentru separarea mormintelor dintrun loc de înhumare;
u) mormânt – groapă săpată în pământ pentru înhumarea celor decedați; loc special
amenajat unde este înmormântată o persoană;
Art. 2 Terenurile având destinaţia de cimitir, prevăzute în prezentul regulament, fac
parte din domeniul public al orașului Avrig şi sunt administrate de Consiliul Local al orașului
Avrig, prin Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat a orașului Avrig,
Compartiment Administrare cimitire.
Art. 3 Prin cimitir, în accepţiunea prezentului regulament, se înţelege locul special
amenajat şi dotat, destinat înhumării, exhumării, reînhumării persoanelor decedate, cu
respectarea normelor de igienă şi sănătate publică stabilite prin lege.
Art. 4 Terenurile aparţinând cimitirelor pot fi concesionate exclusiv pentru
înhumarea persoanelor decedate. Fac excepţie suprafeţele destinate salubrizării, punctele de
lucru ale administraţiei cimitirelor.
Art. 5 Cimitirele aflate în administrarea Consiliul local al orașului Avrig sunt:
a) Cimitirul orășenesc Avrig;
b) Cimitirul din localitatea Mârșa.
Art. 6 Înfiinţarea, extinderea, închiderea sau desfiinţarea cimitirelor se fac potrivit
legii, cu aprobarea Consiliului Local al orașului Avrig şi cu respectarea planului urbanistic
general.
Art. 7 Organizarea, administrarea şi întreţinerea cimitirelor, concesionarea sau după
caz, atribuirea în folosinţă a locurilor de înhumare, efectuarea înhumărilor, executarea
lucrărilor funerare, precum şi a unor servicii specifice se fac potrivit prevederilor prezentului
regulament, prin grija administraţiei cimitirelor.
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ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA CIMITIRELOR

Art. 8 Serviciul

administrare

cimitire

domeniul

public,

organizat

conform

organigramei şi statului de funcţii aprobat de Consiliul Local orașului Avrig, administrează şi
soluţionează cererile solicitanţilor în baza prezentului regulament şi a situaţiilor specifice şi
individuale.
Art. 9 (1) În scopul unei bune organizări, funcţionări şi pentru evidenţa locurilor de
înhumare şi a persoanelor decedate, prin grija administraţiei cimitirelor se vor conduce pentru
fiecare cimitir în parte, următoarele registre:
a. REGISTRUL ANUAL DE PROGRAMARE A ÎNMORMÂNTĂRILOR, în care se vor
înscrie, persoanele decedate care sunt înmormântate în cimitir, religia, cimitirul,
parcela, numărul locului de înhumare, adâncimea gropii, data şi ora înhumării.
b. REGISTRUL DE MORMINTE în care se înscriu toate locurile de înhumare din
cimitir. În acest registru se va menţiona: cimitirul, parcela, numărul locului de
înhumare, numele, prenumele şi domiciliul concesionarului, numărul contractului şi al
documentului de plată, numele şi prenumele celor înhumaţi, data înhumării, suprafaţa
locului şi o coloană pentru observaţii, în care se va nota existenţa/inexistenţa
construcţiilor funerare, numărul actului în baza căruia s-a efectuat transcrierea
dreptului de concesiune.
c. REGISTRUL DE MORMINTE – MONUMENTE FUNERARE CU VALOARE
ISTORICĂ, ARHITECTURALĂ SAU MONUMENTALĂ ŞI REGISTRUL DE
MORMINTE ALE EROILOR ŞI PERSONALITĂTILOR ISTORICE, POLITICE,
CULTURALE SAU CU ALTE MERITE DEOSEBITE, DE IMPORTANTĂ
NATIONALĂ SAU LOCALĂ în care se va arăta parcela, numărul mormântului,
numele, prenumele şi domiciliul concesionarului, numărul documentului de plată,
numele, prenumele persoanei înhumate, data înhumării, suprafaţa locului şi o coloană
pentru observaţii, în care se va arăta existenţa/inexistenţa construcţiilor funerare,
numărul actului în baza căruia au fost operate transcrieri ale dreptului de concesiune.
d. INDEXUL ANUAL AL DECEDAŢILOR în care se înscriu în ordine alfabetică
persoanele decedate, având următoarele coloane: numele şi prenumele decedatului,
cimitirul, parcela şi numărul locului de înhumare.
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e. DOSARUL ANUAL DE EVIDENŢĂ A DECEDAŢILOR FĂRĂ APARŢINĂTORI –
având următoarele rubrici: numărul adeverinţei de înhumare, solicitarea din partea
autorităţii care a dispus înhumarea şi harta amplasării locurilor de înhumare.
f. REGISTRUL CU EVIDENŢA CERERILOR DE ATRIBUIRE A LOCURILOR DE
ÎNHUMARE – având următoarele rubrici: număr curent, data înregistrării, număr de
înregistrare infocet, stadiul de soluţionare.
g. REGISTRUL ANUAL DE EVIDENŢĂ A CONTRACTELOR DE CONCESIUNE –
având următoarele rubrici: număr curent, numărul contractului, tipul contractului, data
înregistrării, numele şi prenumele concesionarului, cimitirul, parcela, numărul locului,
numărul şi data documentului de plată a taxei de concesiune, numele şi domiciliul
plătitorului;
h. REGISTRUL CU EVIDENŢA SESIZĂRILOR ŞI RECLAMAŢIILOR CETĂŢENILOR
privind acte de profanare, furturi, degradări, alte contravenţii sau infracţiuni săvârşite
în incinta cimitirelor.
(2) La cererea persoanelor interesate, se vor elibera informaţii cuprinse în registrele
prevăzute la aliniatul 1, în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile
de interes public.
Art. 10 Din punct de vedere urbanistic, sanitar, mediu şi edilitar, cimitirele sunt
supuse prevederilor legale în vigoare.
Art. 11 Întreaga suprafaţă interioară a cimitirelor este structurată pe parcele, care sunt
delimitate între ele prin alei de acces. Parcelele sunt structurate la rândul lor pe rânduri în
cadrul cărora sunt stabilite locurile de înhumare. Parcelele şi fiecare rând în parte sunt
numerotate la capetele lor dinspre alee.
Art. 12 (1) Locurile de înhumare (mormânt simplu) ce se concesionează în cimitirul
orăsenesc vor avea dimensiunile de 2,20 m x 1,00 m (2,20 mp), cu intervalele de acces între
ele de min. 0,20 m necesar pentru circulaţie şi întreţinerea locului.
(2) Locul de înhumare cu suprafaţa atribuită pentru amenajări din material durabil
(împrejmuire, semene funerare, statui, etc ), are dimensiunile de 2,3 m x 2,2 m (5 mp), cu
interval de acces între ele de min 0,20 m necesar pentru circulaţie şi întreţinerea locului.
Art. 13 Admininstrația cimiterelor va avea atribuțiuni pe linia administrării și
gestiunii patrimoniului public existent în cimitir, conducerii întregii activități specific
cimitirului, asigurării funcționalității și întreținerii dotărilor existente, asigurării ordinei
interioareși a bunei desfășurări a prestațiilor.
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ATRIBUIREA LOCURILOR DE ÎNHUMARE

Secțiunea I

Condiţii de atribuire a locurilor de înhumare

Art. 14 Terenurile destinate locurilor de înhumare şi construcţiilor funerare aparţin
domeniului public al orașului Avrig .
Art. 15 Administrarea efectivă a acestor terenuri se execută de către administratorul
cimitirului.
Art. 16 Locurile de înhumare din cimitirul orăsenesc pot fi concesionate pe bază de
taxe sau atribuite gratuit, în condiţiile prezentului Regulament şi a prevederilor legale. Actul
de concesionare (atribuire) încheiat cu această ocazie conferă titularului numai dreptul de
folosinţă pe termen limitat conform Regulamentului, sau nelimitat (pe veci) potrivit unor legi
speciale.
Art. 17 Pot concesiona locuri în cimitire doar cetăţenii cu domiciliul în orasul Avrig,
sau care înmormântează persoane decedate ce au avut domiciliul stabil pe raza orasului
Avrig.
Art. 18 Concesionarea locurilor de înhumare în cimitirele proprietate publică, se face
pe baza cererii avizate de conducerea unităţii ce le administrează.
Art. 19 Taxele percepute pentru concesionare vor fi stabilite ulterior.
Art. 20 Anual pentru întreţinerea cimitirelor, titularii locurilor de înhumare vor achita
la Serviciul Impozite și Taxe din cadrul Primăriei orașului Avrig , tarifele aferente serviciilor
prestate.
Art. 21 Unei persoane i se poate concesiona pe termen limitat sau prin atribuire pe
termen nelimitat, numai un singur loc de înhumare.
Atribuirea aceluiaşi titular a mai multor locuri de înhumare este nulă de drept şi atrage
încetarea dreptului de folosinţă asupra mormintelor dobândite cu nerespectarea prevederilor
alin. 1.
Art. 22 Locurile de înhumare prevăzute la art. 12 se pot atribui în următoarele
condiţii:
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a) locurile de înhumare prevăzute la alin. 1, se pot concesiona numai la moartea
persoanei pentru care se atribuie;
b) locul de înhumare prevăzut la alin. 1, va putea fi atribuit cu titlu gratuit numai
persoanelor beneficiare ale unor drepturi stipulate prin diverse acte normative;
c) locurile de inhumare prevazute la alin. 2 se pot atribui si anticipat cu conditia
achitarii taxelor prevazute pentru concesiune;
Art. 23 Pentru atribuirea locurilor de înhumare prin concesiune, se vor percepe taxe,
în funcţie de perioada concesionată, precum şi tarife pentru serviciile de administrare,
stabilite de către operatorul de servicii.
Art. 24 Taxele pentru atribuirea locurilor de înhumare se stabilesc astfel:
a) pentru un loc de înhumare individual într-un cuantum stabilit ulterior, pentru
locurile de înhumare duble, taxa se multiplică direct proporţional cu cea percepută pentru un
singur loc de înhumare individual;
b) pentru locurile de înhumare în parcele cu destinaţie specială, se va percepe o taxă şi
un tarif special (preferenţial).
Art. 25 Cuantumul taxelor respective vor fi stabilite prin hotărâre a Consiliului Local
şi vor fi aplicate de administraţia cimitirelor pentru prestaţiile sale specifice. Acestea vor fi
ajustate în funcţie de modificările intervenite la nivelul costurilor de administrare / inflaţie
etc.
Art. 26 Locurile de înhumare odată atribuite nu pot fi înstrăinate prin vânzare sau
cedare, ele pot fi reatribuite (reconcesionate) spre folosinţă, numai familiei decedatului până
la gradul al IV lea inclusiv şi numai cu avizul administratorului cimitirului. Orice alte acte de
înstrăinare vor fi considerate nule de drept.
Art. 27 (1) Se vor atribui, fără plată, locuri de înhumare prevăzute la art. 12 alin. 1,
după cum urmează:
a) veteranilor de război şi văduvelor de război, în conformitate cu prevederile Legii
nr. 44/1994;
b) foştilor deţinuţi politici şi deportaţilor, în conformitate cu prevederile Legii nr.
189/2000;
c) urmaşilor eroilor martiri ai Revoluţiei, în conformitate cu prevederile Legii nr.
341/2004.
(2) Pentru categoriile de mai sus, solicitanţii vor anexa la cerere acte doveditoare. La
cererea expresă a beneficiarului legii scutirea de plată şi respectiv atribuirea de locuri de veci
se poate realiza şi prin transformarea locului concesionat în loc de veci în condiţiile Legii nr.
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44, 189, 341, fără a mai avea dreptul la un alt loc în parcela specială. Locurile de înhumare
concesionate pe termen nelimitat, ca urmare a aplicării unor legi speciale, se vor transmite
numai pe cale succesorală.
Art. 28 Consiliul Local poate acorda pe o perioadă de 7 ani, locuri gratuite în
cimitirul orasului, persoanelor decedate neidentificate sau poate aproba concesionarea
gratuită pentru 7 ani a locurilor de înhumare persoanelor lipsite de posibilitatea de a plăti taxa
în vigoare la data concesiunii. După acest termen, în funcţie de necesităţile administraţiei
cimitirelor, se va putea efectua exhumarea celui decedat. Osemintele celui exhumat vor fi
îngropate la o adâncime de 2,5 m, iar acesta va rămâne în evidenţele administratorului
cimitirului.

Secțiunea II

Modalitatea de concesionare/atribuire a locurilor de
înhumare

Art. 29 Locurile de înhumare se atribuie solicitanţilor pentru o perioadă de
concesiune, astfel:
a) pentru 7 ani – numai în caz de deces;
b) pentru 25 ani cu /sau fără caz de deces;
c) pe termen nelimitat atribuite în baza unor acte normative ;
Art. 30 Reconcesionarea locurilor de înhumare se face în următoarele situaţii:
a) locul de înhumare concesionat pentru 7 ani poate fi reconcesionat pentru încă 7 ani,
dacă la expirarea termenului de concesiune a intervenit un nou deces;
b) locul de înhumare concesionat pentru 7 ani poate fi reconcesionat pentru 25 ani, cu
/sau fără caz de deces la expirarea termenului de concesiune;
c) locul de înhumare concesionat pentru 25 ani poate fi reconcesionat pentru 7 ani, în
caz de deces survenit cu cel puţin 6 ani înaintea expirării concesiunii, termenul
reconcesionarii curgând de la data expirării concesiunii iniţiale;
d) locul de înhumare concesionat pentru 25 ani poate fi reconcesionat pentru 25 ani,
în caz de deces dacă acesta a survenit cu cel puţin 6 ani înaintea expirării concesiunii, iar
construcţiile supraterane şi subterane sunt în stare bună.
e) locul de înhumare concesionat pentru 25 ani poate fi reconcesionat pentru 25 ani,
fără caz de deces, cu cel mult 1 an înainte de expirarea concesiunii.
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Art. 31 Ultima înhumare pe locurile concesionate pe 25 ani , se va putea face cu cel
puţin 7 ani înainte de expirarea acesteia, cu excepţia cazurilor în care s-a aprobat prelungirea
concesiunii cu minim 7 ani de către autoritatea care a aprobat concesiunea.
Art. 32 Atribuirea locurilor de înhumare se face pe baza cererii înregistrate de
solicitant, însoţită de copia actului de identitate şi de declaraţia pe propria răspundere, care să
ateste că nu mai deţine un alt loc de înhumare în cimitirele proprietate publică a orasului
Avrig.
Pentru concesionarea locului de înhumare pe o perioadă de 7 ani, se va anexa dovada
decesului.
Art. 33 Aprobarea cererilor privind concesionarea sau reconcesionarea locurilor de
înhumare are valabilitate 30 de zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă. După 30 de zile,
dacă solicitantul nu se prezintă pentru încheierea contractului şi pentru plata taxei aferente,
locul va fi atribuit unei alte persoane.
Art. 34 Asupra locurilor de înhumare, se creează, în favoarea persoanelor fizice, un
drept de folosinţă pe o perioada de 7 - 25 ani.
Dreptul de folosinţă ia naştere în baza unui act de concesionare, cu plata unei taxe de
concesionare, sau cu titlu gratuit, în baza unui act de atribuire gratuită, încheiate între
administraţia cimitirului şi beneficiar.
Art. 35 Actul de concesionare asupra locului de înmormantare, trebuie să cuprindă
următoarele menţiuni principale: unitatea care administrează cimitirul; denumirea cimitirului;
numele şi prenumele titularului folosinţei; adresa şi datele de identificare ale titularului;
natura folosinţei; suprafaţa concesionată; termenul de concesionare; taxa şi/sau tariful stabilit
şi modalitatea de plată; obligaţiile părţilor semnatare.
Actul de concesionare (titlul de folosinţă) se întocmeşte în două exemplare, din care
unul se predă beneficiarului, iar celălalt rămâne la administraţia cimitirului și se înregistrează
în evidenţele administraţiei şi în planul de parcelare a cimitirului.
Punerea în posesie a locului de înhumare se face în prezența titularului concesiunii
prin încheierea unui proces verbal de predare primire între cele doua părți.
Art. 36 Titlul de folosinţă asupra locului de înmormântare, acordat pe o perioadă de 7
- 25 ani sau pe termen nelimitat, dă naştere la dreptul beneficiarului de a efectua construcţii
funerare la suprafaţă sau subterane.
Art. 37 Beneficiarii titlului de folosinţă au obligaţia: de a executa în termen lucrările
la care s-au angajat la obţinerea titlului de folosinţă; să întreţină în perfectă stare construcţiile
funerare şi amenajările realizate pe locul respectiv; să achite taxa prevăzută în act; să achite
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taxa anuala de întreţinere; să comunice administraţiei cimitirului orice modificare survenită la
adresa de domiciliu.
Art. 38 Administraţia cimitirului are dreptul: de a încasa taxele stabilite pentru
acordarea dreptului de folosinţă; de a percepe taxa de întreţinere şi administrare a cimitirului;
de a desfiinţa orice construcţie funerară executată fără avizul societăţii administratoare prin
compartimentul său de specialitate; de a aplica la nevoie, sancţiunile prevăzute la art.122
Art. 39 În anumite situaţii, cum ar fi cazul persoanelor lipsite de posibilităţi materiale,
acordarea dreptului de folosinţă asupra locului de înhumare se poate face pe un termen de 7
ani, fără plată, dar numai cu avizul autorităţii locale.
Art. 40 Unei persoane i se poate concesiona pe durata a 7 - 25 ani, numai un singur
loc de înhumare, în baza unei declaraţii pe propria răspundere, că nu deţine un alt loc cu /sau
fără taxă.
Art. 41 În acest loc pot fi înmormântaţi titularii dreptului de folosinţă, soţul/soţia şi
rudele acestuia până la gradul de rudenie IV, precum şi alte persoane cu consimţământul
expres al titularului.
Art. 42 Atribuirea aceluiaşi titular a unui alt loc de înhumare este nulă de drept şi
atrage încetarea dreptului de concesiune asupra acestuia.
Modalitatea de transmitere a dreptului de folosinţă
Art. 43 Dreptul de folosinţă asupra locurilor de înhumare se poate transmite prin
succesiune legală, testamentară.
Art. 44 La transmiterea prin donaţie către moştenitorii legali, calitatea de soţ(soţie)
sau rudă în grad succesibil, se stabileşte de către notarul public, cu ocazia autentificării
actului de donaţie, pe baza certificatului de stare civilă.
Art. 45 În cazul transmiterii prin succesiune legală, calitatea moştenitorilor se
stabileşte de către notarul public, prin certificate de moştenitor. Aria moştenitorilor se referă
la toate persoanele care au vocaţie la moştenirea defunctului – titular, în condiţiile prevăzute
de Codul civil.
Art. 46 În situaţii excepţionale (deces), transmiterea dreptului de folosinţă către un
prezumtiv moştenitor al dobânditorului locului de înhumare, se va face în baza unei declaraţii
notariale a petentului, prin care să ateste calitatea de unic moştenitor.
Art. 47 Succesorii testamentari, cu excepţia ascendenţilor şi descendenţilor de grad I,
sunt obligati să plătească taxa stabilită pentru preluarea dreptului de concesiune asupra
locului de înmormântare şi tariful de întreţinere aferent.
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Art. 48 Locul de înmormântare transmis prin succesiune nu poate fi divizat,
transmiţându-se din generaţie în generaţie, potrivit ordinii succesorale stabilită de Codul civil.
Art. 49 În cazul în care un moştenitor renunţă la dreptul său, deoarece dreptul de
folosinţă asupra locului de înmormântare are caracterul de bun de familie, acesta rămâne în
continuare în favoarea moştenitorilor nerenunţători.
Art. 50 Dobândirea locurilor de înhumare prin succesiune în favoarea rudelor de grad
I, este scutită de plata taxei de concesiune, dacă termenul de reconcesionare nu este expirat.
Ceilalţi dobânditori vor achita taxele corespunzătoare unei noi concesionări.
Art. 51 La expirarea dreptului de concesiune asupra locului de înmormântare, acesta
poate fi reconcesionat, cu plată, pentru un nou termen, aceluiaşi beneficiar sau moştenitorilor
lui legali. Nefiind obiect al dreptului de proprietate personală, locurile de înhumare nu pot fi
înstrăinate prin acte de vânzare-cumpărare între vii.
Anularea sau încetarea dreptului de folosinţă
Art. 52 Actul de concesiune asupra locului de înmormântare va putea fi anulat în
cazul lăsării în părăsire a locului respectiv.
Art. 53 Prin “lăsare în părăsire” se înţelege “menţinerea în stare de neîngrijire pe
perioada ultimilor doi ani, a mormintelor, terenului, împrejmuirilor sau a construcţiilor
funerare de către aparţinator.
Art. 54 Starea de “lăsare în părăsire” se stabileşte de administraţia cimitirului, care
are obligaţia ca anual să verifice starea locurilor date în folosinţă şi să încheie un proces
verbal de constatare care se înscrie într-un registru special. Situaţia locurilor considerate “în
părăsire” se va afişa la administraţia cimitirului.
Art. 55 Administraţia cimitirului va afişa într-un loc vizibil, în primul trimestru al
fiecărui an calendaristic o listă cu locurile de înmormântare la care termenul de concesionare
a expirat sau expiră până la sfârşitul anului, precum şi o listă cu numele titularilor dreptului
de folosinţă care nu-şi respectă obligaţiile ce decurg din acestea.
Art. 56 Totodată se va atrage atenţia celor interesaţi că în cazul în care nu se va face
reînnoirea dreptului de folosinţă în termen de un an de la data afişării, aceste locuri de
înmormântare revin în patrimoniul public al autorităţii locale, urmând a fi dispuse
concesionării.
Art. 57 La expirarea termenului de un an de la prima afişare, dacă situaţia a rămas
neschimbată, lista locurilor de înmormantare “lăsate în părăsire”, cu indicarea numelui
titularului dreptului de concesiune, se va afişa timp de 60 de zile la administraţia cimitirului.
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Odată cu procedura de afişare, administraţia cimitirului îl va înştiinţa şi pe titularul dreptului
de folosinţă, prin scrisoare cu confirmare de primire, la ultimul său domiciliu cunoscut.
Art. 58 În cazul în care titularul dreptului de concesiune nu se prezintă în termen de
30 de zile de la data afişării şi a notificării prin scrisoare recomandată, la împlinirea
termenului de 2 ani de la expirarea concesiunii, aceasta va putea fi anulată pe cale
administrativă.
Art. 59 Dacă actul de concesiune a fost anulat, mormântul, cu toate amenajările
existente, intră în patrimoniul public al orasului, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare
privind constatarea, evaluarea şi preluarea pe bază de inventar.
Art. 60 Dreptul de folosinţă asupra locului de înhumare, încetează în următoarele
condiţii:
-

la expirarea duratei de concesiune şi dacă timp de 2 ani nu a fost solicitată
reconcesionarea;

-

când nu există moştenitori legali, testamentari;

-

când titularul dreptului de folosinţă nu respectă prevederile prezentului Regulament;

-

prin renunţarea expresă a titularului dreptului de concesiune;

-

când titularul dreptului de concesiune a decedat şi este înhumat într-un alt loc, iar pe
locul respectiv nu s-au făcut construcţii definitive;

-

când titularul locului a fost deshumat, iar osemintele sale au fost depuse în alt loc;

-

prin desfiinţarea cimitirului;

-

în caz de părăsire sau de menţinere în stare de neîngrijire a locurilor de înhumare şi a
lucrărilor funerare, pe o perioadă mai mare de 2 ani.
Art. 61 Încetarea concesiunii în condiţiile art. 60, atrage după sine încheierea unei noi

concesiuni. Reconcesionarea locurilor de înhumare altor persoane decât titularului
concesiunii se va face numai după trecerea perioadei de 7 ani de la ultima înhumare.
Art. 62 În cazul în care concesiunea încetează în condiţiile art. 60 şi pe aceste locuri
sunt executate lucrări funerare, titularii sunt obligaţi să desfiinţeze şi să ridice lucrarea în
termen de 90 de zile de la primirea înştiinţării privind încetarea concesiunii. În caz contrar,
aceste lucrări vor fi valorificate de către administrația cimitirele.
Art. 63 Locurile de înhumare atribuite în baza unor reglementări anterioare (locurile
de veci) şi care sunt părăsite (locuri unde nu există însemne funerare) sau dacă la somaţia
administraţiei cimitirului, titularul nu se prezintă în termen de 3 luni, trec în proprietatea
orasului.
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Art. 64 În cazul locurilor de înhumare abandonate, administraţia cimitirelor va
înştiinţa în scris cu confirmare de primire sau prin presa locală pe titularii concesiunii sau pe
succesorii acestora, după caz, asupra faptului că sunt obligaţi să se prezinte la administraţie,
şi să ia măsuri de îngrijire a locului, respectiv să achite obligaţiile ce le revin prin concesiune.
Art. 65 Dacă în termen de 3 (trei) luni de la comunicare titularii concesiunii sau
succesorii acestora nu iau măsurile stabilite, administraţia cimitirului va putea concesiona
locul altor persoane.
Art. 66 În cazul neachitării tarifului de întreţinere, pe o perioadă mai mare de 2 ani
consecutiv şi dacă după înaintarea somaţiei scrisă şi trimisă cu confirmare de primire, sau a
anunţului în presă, concesionarul sau urmaşii săi nu achită obligaţiile ce decurg din actul de
concesiune, la valoarea anului în curs, unitatea poate dispune concesionarea locului altei
persoane.
Art. 67 Sunt exceptate de la prevederile mai sus menţionate monumentele funerare
din patrimoniul naţional sau cele declarate de Consiliul Local, ca fiind de interes istoric sau
artistic.
ATRIBUIREA LOCURILOR DE ÎNHUMARE ÎN PARCELE CU DESTINAŢIE
SPECIALĂ
Art. 68 Parcelele care sunt ocupate cu mormintele eroilor căzuţi în cele două războaie
mondiale şi monumentele închinate acestora, se constituie în parcele cu destinaţie specială,
fiind locuri de comemorare şi cinstire a eroilor neamului.
Art. 69 Veteranilor de război, invalizilor şi văduvelor de război, li se vor atribui
gratuit locuri de înmormântare, în parcele special destinate sau la cererea expresă în condiţiile
prezentului Regulament.
Art. 70 De asemenea sunt considerate parcele cu destinaţie specială, cele ocupate de
către personalităţi istorice, politice, culturale sau cu alte merite deosebite, de importanţă
locală sau naţională, precum şi altor personae marcante din cadrul.
Art. 71 Locurile de înhumare desemnate în parcele prevăzute cu destinaţie specială,
vor fi atribuite personalităţilor specificate la art. 68-70, cu plata taxelor speciale.
Art. 72 Întreţinerea parcelelor prevăzute la art. 68-70, se efectuează de către
asociaţiile respective sau, contra unui tarif de întreţinere perceput de la aceste asociaţii sau de
la membrii lor, de către administraţia cimitirelor, cu excepţia în care acestea sunt scutite prin
lege.

Pag. 13 din 34

Art. 73 Întreţinerea mormintelor personalităţilor istorice, politice, culturale sau cu alte
merite deosebite, de importanţă locală sau naţională, existente în cimitir, se efectuează de
către administraţia cimitirului, cu cooptarea unde există, a asociaţiilor care au ca scop
cinstirea memoriei acestor personalităţi sau contra unui tarif de întreţinere perceput de la
aceste asociaţii sau de la membrii lor.
EFECTUAREA SERVICIULUI FUNERAR ÎN CIMITIR
Art. 74 Înhumarea în cimitirele proprietate publică sau privată, de pe raza UAT
Avrig, se face conform prezentului Regulament, numai pe baza adeverinţei eliberate de
Oficiul stării civile care a înregistrat decesul. Certificatul de deces se prezinta administrației
cimitirului, care păstrează o copie de pe aceasta.
Art. 75 Înmormântarea decedaţilor aduşi din alte localităţi, se face numai pe baza
autorizaţiei sanitare pentru transport de cadavre umane, vizată de autoritatea sanitară
competentă şi potrivit adeverinţei de înhumare.
Art. 76 Înhumarea în alte locuri neautorizate este interzisă.
Art. 77 Pe locul concesionat pot fi înhumaţi titularii locului, soţul/soţia acestora,
ascendenţii şi descendenţii până la rude de gradul al IV lea, care vor face dovada gradului de
rudenie prin acte şi declaraţie dată în faţa administratorului, precum şi dovada de înhumare.
Art. 78 Deasemenea va putea fi înhumată orice altă persoană, pe baza acceptului dat
în scris de titularul concesiunii, în faţa administratorului, sau de declaraţia autentificată a
moştenitorilor, după caz.
Art. 79 Pentru înhumările în locurile atribuite în folosinţă pe durata de 25 ani, este
necesar să se prezinte actul de atribuire în folosinţă, dovada gradului de rudenie sau titularul
dreptului de folosinţă în cazul când urmează a fi înhumaţi rudele acestuia până la gradul al IV
lea. În cazul în care un loc de înhumare atribuit pe o perioada de 25 ani se află în folosinţa
mai multor titulari, înhumarea membrilor de familie ascendenţi sau descendenţi se face cu
acordul titularilor.
Art. 80 Înmormântările se pot face direct sau prin depunerea prealabilă a decedaţilor
la capela din cadrul cimitirului. Depunerea decedaţilor la capelă se poate face pentru cel mult
72 ore, numai cu autorizaţia organului sanitar competent, eliberată pe baza certificatului de
îmbălsămare şi cu plata tarifelor legale. Nu pot fi depuşi la capelă cei decedaţi din cauza unei
boli contagioase.
Art. 81 Înmormântările se fac în gropi simple, gropi zidite şi cavouri. Gropile simple
se sapă la o adâncime prevazută la art.12
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Art. 82 Deshumarea persoanelor decedate se poate face numai dupa 7 ani de la data
înhumării, pe baza adeverinţei eliberate în acest scop de administraţia cimitirelor.
Art. 83 În mod excepţional deshumarea se face şi înainte de expirarea termenului
prevăzut la alineatul precedent, după cum urmează:
Art. 84 După împlinirea termenului de 1 an de la data înhumarii şi numai în perioada
1 noiembrie - 31 martie, pe baza adeverinţei eliberate de poliţia sanitar veterinară, în scopul
reînhumării persoanei decedate în alt loc de înhumare, pe baza dispoziţiei date potrivit legii,
de Parchet sau de instanţele judecătoreşti şi cu încuviinţarea unui reprezentant al familiei
decedatului, la data fixată de aceste organe.
Art. 85 Indiferent de data când a avut loc înhumarea pe baza dispoziţiei date potrivit
legii, de Parchet sau de instanţele judecătoreşti şi cu încunoştiinţarea unui reprezentant al
familiei decedatului, la data fixată de aceste organe.
Art. 86 Deshumarea osemintelor persoanelor decedate în urmă cu 7 ani, precum şi
reînhumarea lor se poate face în tot timpul anului pe baza adeverinţei eliberate în acest scop
de administraţia cimitirelor.
Art. 87 Deschiderea mormintelor şi reînhumarea se vor face în mod obligatoriu în
prezenţa unui împuternicit cu procură specială a familiei decedatului şi sub supravegherea
administratorului cimitirului, iar operaţiunile se vor consemna în registrul de înhumări în care
semnează ambele părţi.
Art. 88 În cazul în care în termen de 2 ani de la expirarea termenului de 7 ani
reprezentantul familiei nu se prezintă pentru deschiderea mormântului, deşi a fost anunţat în
scris, cu confirmare de primire, operaţiunea se desfăşoara numai în prezenţa administratorului
cimitirului, care consemnează în registrul de înhumare lipsa reprezentantului familiei şi
operaţiunea de reînhumare a osemintelor în locul comun. La fel se va proceda şi în cazul în
care nu mai este în viaţă o rudă a decedatului.
Art. 89 Operaţiunea se desfăşoară numai în prezenţa administratorului cimitirului,
care consemnează în registrul de înhumări lipsa reprezentantului familiei şi operaţiunea de
reînmormântare a osemintelor în locul comun.
Art. 90 Excepţie de la prevederile susmenţionate o constituie locurile atribuite pe veci
în baza unor reglementări anterioare sau a cultelor care prin natura religiei interzic
deshumarea.
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EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII FUNERARE ÎN CIMITIR
Art. 91 Beneficiarii locurilor concesionate pot executa pe durata concesionării,
următoarele lucrări funerare:
Pe locurile concesionate pe 7 ani:
-

lucrări supraterane constând în cruci, însemne, borduri, grilaje;

-

lucrări subterane numai în situaţii deosebite;
Pe locurile concesionate pe 25 ani sau a celor deţinute în prezent;

-

lucrări supraterane pentru executarea de cruci, însemne, borduri, grilaje, lucrări de
artă (lespezi, obeliscuri, statuiete etc.);

-

lucrări subterane – cripte, cavouri, gropi zidite cu câte unul, două sau trei locuri
suprapuse, astfel încât adâncimea dinspre partea superioară să fie de cel puţin 0,50 m
sub nivelul solului.
Art. 92 Lucrările se vor face pe baza autorizaţiei de construcţie şi sub controlul

administratorului de cimitir.
Art. 93 Autorizarea executării lucrărilor funerare la locurile de înhumare se va face,
potrivit legii. Este scutită de autorizaţie montarea crucilor de orice fel cu înălţimea până la 1,5
m şi fără bază betonată.
Art. 94 Lucrările funerare prevăzute la art. 91 vor putea fi începute numai după
obţinerea autorizaţiei eliberate, conform Legii nr. 50/1991 republicată şi actualizată, şi vor fi
executate în termen de cel mult 6 luni de la eliberarea acesteia.
Art. 95 La expirarea termenului, autorizaţia îşi pierde valabilitatea.
Art. 96 Construirea fără autorizaţie sau cu încălcarea acesteia atrage sancţiunile şi
măsurile stabilite, potrivit legii, pentru asigurarea disciplinei în construcţii.
Art. 97 Este interzisă orice lucrare în afara limitei locului concesionat, administatorul
de cimitir având obligaţia să împiedice executarea unor asemenea lucrări şi să aplice
sancţiuni contravenţionale stabilite prin lege.
Art. 98 Este interzisă în cimitire depozitarea oricărui fel de materiale de construcţie,
stingerea varului, cioplirea pietrelor, lemnelor şi a marmurei, precum şi efectuarea oricăror
lucrări pregătitoare.
Art. 99 La locul construcţiei se va aduce materialul pregătit şi numai în cantităţile
necesare pentru îmbinarea pieselor şi finalizarea lucrării.
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Art. 100 Pământul rezultat din spărtură, resturile de orice natură, ca urmare a
operaţiilor de construcţie, gunoiul de orice fel se vor transporta în fiecare zi de către
executantul lucrării, în afara cimitirului, în locuri special amenajate şi salubrizate.
Art. 101 La executarea lucrărilor de construcţii în cimitire se vor proteja construcţiile
şi mormintele învecinate, spaţiile verzi şi căile de acces.
Art. 102 Accesul în cimitire a mijloacelor de transport cu o capacitate mai mare de 2
tone este interzisă, cu excepţia firmelor autorizate să evacueze gunoiul şi a vehiculelor
administratorului.
Art. 103 Monumentele de artă nu pot fi reparate, modificate sau demontate decât cu
avizul prealabil al Consiliului local al orasului.
Art. 104 Pentru curăţare şi refacerea aleelor, clădirilor, împrejmuirilor şi repararea
instalaţiilor (apă, canal, electricitate) precum şi consumul de apă, energie electrică, gaze,
evacuarea gunoiului etc., fiecare concesionar va achita un tarif anual conform anexei, la
Primăria orașului Avrig
OBLIGAŢIILE TITULARILOR DREPTULUI DE FOLOSINŢĂ A LOCURILOR DE
ÎNHUMARE ŞI OBLIGAŢIILE ADMINISTRAŢIEI CIMITIRELOR
Art. 105 Titularii dreptului de folosinţă a locurilor de înhumare sau moştenitorii
acestora au următoarele obligaţii:
Art. 106

Instalarea unui însemn care să conţină numele şi prenumele decedatului

sau a concesionarului – după caz, parcela, instalare care se face de la data luării în folosinţă;
Art. 107 Îngrijirea permanentă a locului de mormânt, întreţinerea construcţiilor de
orice fel existente la locul de veci precum şi întreţinerea cărărilor dintre morminte şi a aleilor
secundare de acces în parcele;
Art. 108 Respectarea suprafeţelor atribuite spre folosinţă, fiind interzisă orice
extindere în cărări sau alei, afară de situaţiile în care acest lucru a fost aprobat de
administraţia cimitirului;
Art. 109 La locurile de mormânt se vor admite, în principiu, numai plantaţii
dendrofloricole de talie mică;
Art. 110 Resturile vegetale rezultate din întreţinerea locurilor de înhumare, resturile
de materiale rezultate în urma lucrărilor de reparaţii ce se efectuează la părţile de construcţie
a mormintelor se vor depozita de către titulari numai în locurile special amenajate;
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Art. 111 Titularii dreptului de folosinţă au obligaţia ocrotirii tuturor arborilor de talie
mare aflaţi în incinta cimitirelor, tăierea acestor arbori se va face numai în cazuri
excepţionale şi cu aprobarea administraţiei cimitirului;
Art. 112 Titularilor dreptului de folosinţă, ca de altfel tuturor cetăţenilor le revine
obligaţia utilizării cu simţ gospodăresc a bunurilor din cimitire;
Art. 113 Titularii dreptului de folosinţă a locurilor de înhumare au îndatorirea de a se
interesa periodic asupra datei când li se expiră termenul de folosinţă a mormintelor şi au
obligaţia de a comunica, în scris, în termen de 30 de zile, orice schimbare survenită cu privire
la persoana titularului şi domiciliul acesteia;
Art. 114 În cazul prăbuşirii arborilor de talie mare din cauze de forţe majore, care
prin cădere distrug mormintele învecinate, refacerea acestora se execută de către
administraţia cimitirului, pe cheltuiala sa;
Art. 84. Administraţia cimitirelor asigură următoarele servicii:
-

concesionarea locurilor de veci şi predarea acestora;

-

efectuarea transcrierilor dreptului de concesiune;

-

acordarea de consultanţă referitoare la concesiuni;

-

încasarea taxelor de concesionare şi închirieri;
Art. 85. Administraţia cimitirelor are următoarele obligaţii :

-

asigură respectarea de către persoanele fizice şi juridice a prevederilor prezentului
regulament;

-

ţine evidenţa înhumărilor;

-

întocmeşte planul de organizare a cimitirului;

-

inventarierea lucrărilor de arhitectură deosebită şi a monumentelor istorice;

-

inventarierea anuală a locurilor de înhumare goale;

-

oprirea oricărei lucrări de construcţii neautorizate;

-

menţinerea curăţeniei, ordinii şi liniştii publice;

-

afişarea la loc vizibil a regulamentului de funcţionare şi a registrului de propuneri şi
reclamaţii;

-

respectarea orarului de funcţionare;

-

colaborarea cu reprezentanţii tuturor confesiunilor religioase, legal recunoscute de
lege, în vederea respectării cerinţelor legate de înhumare specifice;

-

asigură prestaţiile necesare înmormântării sau deshumării;

-

asigură întreţinerea aleilor, capelelor, împrejmuirilor, instalaţiilor edilitare (apă,
canalizare, energie electrică, gaze, etc.), evacuarea gunoiului;
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-

asigură paza cimitirelor;

-

în funcţie de posibilităţi asigură concesionarilor şi constructorilor contra cost energie
electrică, apă şi alte servicii.

DISPOZIŢII FINALE
Art. 115 Accesul persoanelor în cimitire se face în ţinută decentă, circulaţia
persoanelor este permisă numai pe alei, fiind interzisă călcarea pe morminte, etc.,
comportarea fiind în limita pioşeniei locului sacru.
Art. 116 Accesul în cimitir este permis zilnic conform următorului program:
-

01 apr. – 15 nov. între orele 08,00 – 20,00

-

16 nov. – 31 mar. între orele 08,00 – 17,00
Art. 117 Pentru mormintele şi operele comemorative de război ale eroilor patriei, şi

pentru cele din parcele cu destinaţie specială, aflate în cimitirul administrat de operatorul de
servicii, întreţinerea şi îngrijirea se va face de administraţia cimitirului pe bază de contract de
prestări servicii, încheiat cu Consiliul Local.
Art. 118 Se interzice în incinta cimitirului:
-

distrugerea mormintelor, monumentelor funerare şi a construcţiilor de orice fel;

-

formarea de grupuri zgomotoase şi care practică diferite ritualuri ce contravin religiei
creştine;

-

intrarea în cimitire a persoanelor în stare de ebrietate, a cerşetorilor şi a vânzătorilor
ambulanţi;

-

consumul de băuturi alcoolice în exces;

-

plantarea de pomi fructiferi;

-

tăierea de arbori şi arbuşti, distrugerea vegetaţiei ornamentale;

-

punerea de afişe sau anunţuri;

-

montarea de bănci, ornamente sau alte lucrări auxiliare pe trotuarul dintre locurile de
înhumare fără aprobarea expresă a administratorului;

-

efectuarea serviciilor funerare de către persoane ce nu fac parte din echipele
specializate ale societăţii care administrează cimitirele sau agreate de aceasta;

-

sustragerea sau împrăştierea osemintelor din osuar (grohniţa);

-

efectuarea de lucrări funerare fără acordul administraţiei cimitirelor;
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-

aruncarea gunoiului sau materialelor rezultate în urma lucrărilor de întreţinere a
mormintelor în alte locuri decât cele stabilite în acest scop;

-

depozitarea materialelor de construcţii funerare pe aleile de acces şi pe mormintele
din vecinătatea celui pe care se execută lucrarea;

-

circulaţia şi transportul de materiale cu mijloace de transport de tonaj mare;

-

nerespectarea suprafeţei atribuite spre folosinţă prin extinderea în cărări, alei sau în
perimetrul locurilor de înhumare învecinate precum şi lăsarea în stare de neîntreţinere
a mormintelor;

-

intrarea cu motociclete, circulaţia vehicolelor de orice fel cu viteza mai mare de 5
km/ora;
Art. 119 Titularii locurilor de înhumare sau moştenitorii acestora au obligaţia:

-

să comunice administraţiei cimitirului în termen de 30 de zile orice modificare
intervenită în situaţia juridică a locului;

-

să efectueze în permanenţă lucrări de întreţinere a mormintelor sau reparaţii a
lucrărilor funerare, să planteze flori, să facă periodic curăţenie la morminte, astfel
încât acestea să aibă aspect îngrijit;

-

să achite anual tariful pentru serviciile prestate.
Art. 120 Toate lucrările funerare din incinta cimitirelor, indiferent de proprietatea

acestora, sunt ocrotite de lege.
Art. 121 Persoanele care comit infracţiuni sau contravenţii în cimitire, vor fi
pedepsite conform legilor penale sau administrative.
Art. 122 Abaterile constatate privind nerespectarea prevederilor prezentului
regulament, constituie contravenție și atrage sancționarea contavențională dupa

cum

urmează:
a) executarea de prestaţii (înhumări, lucrări, amenajări etc.) de către persoane fizice sau
juridice neautorizate, nerespectarea avizelor/vizelor, precum şi fără a se întocmi actele
legale prevăzute, în acest scop sau fără a se achita tarifele stabilite, constituie
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei – 2000 lei;
b) neîntreţinerea mormintelor şi a acceselor la morminte în condiţii de igiena, salubritate,
precum şi blocarea circulaţiei cu diferite amenajări, constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amendă de la 500 lei – 1000 lei;
c) efectuarea de deshumări, strămutări de morminte sau înhumări peste alte morminte
fără a se respecta termenele şi măsurile legale, constituie contravenţie şi se
sancţionează cu o amendă de la 2000 lei – 3000 lei;
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d) înstrăinarea sau valorificarea locurilor de înmormântare se sancţionează cu o amendă
de la 3000 lei – 4000 lei;
e) nerespectarea prevederilor privind accesul, circulaţia, ordinea interioară în cimitir,
deterioararea, mutarea sau răsturnarea băncilor coşurilor, indicatoarelor, distrugerea
tăbliţelor cu poziţionarea locurilor, cerşetoria, comerţul ambulant, producerea de
zgomot prin orice mijloace sonore, introducerea şi lăsarea liberă a animalelor în
incinta cimitirului, nereactualizarea autorizaţiilor după expirarea perioadei de 6 luni:
-

disciplinar, material, după caz, pentru personalul cimitirului;

-

contravenţional pentru alte persoane fizice sau juridice, amenzile în acest caz pot fi de
la 300 lei – 1000 lei;

f) blocarea aleeilor cimitirului, a căilor de acces, depozitarea de gunoaie, resturi şi
materiale de construcţii în alte locuri decât cele stabilite de administraţia cimitirului,
se va sancţiona cu amendă de la 500 lei – 1500 lei;
g) urcarea pe monumente, statui, bănci, constituie contravenţie şi se sancţioneză cu
amendă de la 200 lei la 500 lei;
Art. 123 Constituie contravenţie şi se sancţioneză cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei
următoarele fapte:
a) stingerea varului, cioplirea pietrelor şi a lemnelor, precum şi efectuarea oricăror
lucrări funerare fără autorizaţie;
b) introducerea în cimitir de materiale de construcţii în vederea executării de lucrări
funerare fără autorizaţie;
c) executarea de lucrări funerare montări de grilaje în afara limitei locului concesionat;

CONSTATAREA CONTRAVENȚIILOR
Art. 124 Constatarea contravențiilor săvârșite la prezenta hotărâre se face de către
următoarele persoane denumite generic agenți constatatori:
a) primarul si viceprimarul orașului Avrig;
b) ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Ministerului Administratiei și Internelor;
c) consilierii locali pe timpul exercitării mandatului;
d) agenți ai Poliției Locale Avrig;
e) alte persoane împuternicite de primar;
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Art. 125 Dispoziţiile referitoare la contravenţii se completează cu prevederile
Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 126 Dispoziţiile prezentului regulament, se completează atunci cand este cazul,
cu dispoziţiile corespunzătoare din actele normative speciale, în caz de contrarietate, fiind
aplicabile acestea din urmă.
Art. 127 (1) Contravenţiile din prezentul regulament se constată prin procese-verbale
care stabilesc şi sancţionează contravenţiile.
(2) Sancțiunile contravenționale ce se pot aplica sunt: avertismentul și amenda, ca
sancțiuni principale, precum și sancțiunile complementare. Sancțiunile complementare
constau în: confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenții,
suspendarea sau anularea, după caz, a avizului, acordului sau a autorizației de exercitare a
unei activități, emisă de autoritatea publică locală, închiderea unității, blocarea contului
bancar suspendarea activității agentului economic retragerea licenței sau a avizului pentru
anumite operațiuni ori pentru activități de comerț exterior, temporar sau definitiv, desfiintarea
lucrărilor și aducerea terenului în starea inițială. Sancțiunile se stabilesc proporțional cu
gradul de pericol social al faptei săvârsite.
(3) Sancţiunile complementare se aplică în funcţie de natura şi de gravitatea faptei.
(4) Pentru una şi aceeaşi contravenţie se poate aplica numai o sancţiune
contravenţională principală şi una sau mai multe sancţiuni complementare.
(5) Avertismentul şi amenda contravenţională se pot aplica oricărui contravenient
persoană fizică sau juridică.
(6) Avertismentul constă în atenţionarea verbală sau scrisă a contravenientului asupra
pericolului social al faptei săvârşite, însoţită de recomandarea de a respecta dispoziţiile
legale. Avertismentul se aplică în cazul în care fapta este de gravitate redusă. Avertismentul
se poate aplica şi în cazul în care actul normativ de stabilire şi sancţionare a contravenţiei nu
prevede această sancţiune.
(7) Contravenientul este obligat să prezinte agentului constatator, la cerere, actul de
identitate ori documentele în baza cărora se fac menţiunile din procesul verbal. În caz de
refuz, pentru legitimarea contravenientului, agentul constatator poate apela la ofiţeri şi
subofiţeri de poliţie, jandarmi sau politisti locali.
Art. 128 (1) Dacă prin săvârşirea contravenţiei au fost pricinuite pagube, prin
procesul verbal de constatare a contravenţiei se vor stabili şi despăgubirile aferente. Procesulverbal de constatare a contravenţiei este titlu de creanţă şi înştiinţare de plată.
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(2) Dacă aceeaşi persoană a săvârşit mai multe contravenţii sancţiunea se aplică
pentru fiecare contravenţie.
(3) Când contravenţiile au fost constatate prin acelaşi proces-verbal, sancţiunile
contravenţionale se cumulează fără a putea depăşi dublul maximului amenzii prevăzut pentru
contravenţia cea mai gravă sau, după caz, maximul general stabilit în OG nr. 2/2001, pentru
prestarea unei activităţi în folosul comunităţii. .
(4) În cazul în care la săvârşirea unei contravenţii au participat mai multe persoane,
sancţiunea se va aplica fiecăreia separat.
(5) Caracterul contravenţional al faptei este înlăturat în cazul legitimei apărări, stării
de necesitate, constrângerii fizice sau morale, cazului fortuit, iresponsabilităţii, beţiei
involuntare complete, erorii de fapt, precum şi infirmităţii, dacă are legătură cu fapta
săvârşită.
(6) Minorul sub 14 ani nu răspunde contravenţional.
(7) Pentru contravenţiile săvârşite de minorii care au împlinit 14 ani minimul şi
maximul amenzii stabilite în actul normativ pentru fapta săvârşită se reduc la jumătate.
(8) Minorul care nu a împlinit vârsta de 16 ani nu poate fi sancţionat cu prestarea unei
activităţi în folosul comunităţii.
(9) Cauzele care înlătură caracterul contravenţional al faptei se constată numai de
instanţa de judecată.
(10) Dacă persoana împuternicită să aplice sancţiunea, apreciază că fapta a fost
săvârşită în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, constituie infracţiune, sesizează
organul de urmărire penală competent.
Art. 129 Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage după sine
răspunderea celor vinovaţi conform prevederilor legale.
Art. 130 Prevederile prezentului regulament se aplică oricărei persoane care intră în
incinta cimitirelor, indiferent de cultul sau orientarea religioasă căruia aparţine.
Art. 131 La solicitarea expresă a reprezentanţilor cultelor religioase şi cu aprobarea
Consiliului local, se pot aduce completări sau modificări la regulament.
Art. 132 Actele de concesionare sau cele încheiate pe veci a locurilor de înhumare
eliberate până la data intrării în vigoare a prezentului regulament, rămân valabile.
Art. 133 Situațiile excepționale nereglementate de prezentul regulament vor fi
soluționate prin Hotărâre de consiliu local.
Art. 134 Prezentul Regulament se aplică începând cu data aprobării acestuia de
Consiliul Local al orasului Avrig .
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ANEXE
ANEXA NR. 1
CERERE
ATRIBUIRE LOC DE ÎNHUMARE
NR......../DATA................
Către Administratorul Cimitirului ……………..
Sediu………, str. ……………..nr…….
CERERE ATRIBUIRE LOC DE ÎNHUMARE
Subsemnatul (a), ............................................................., CNP ...............................,
BI/CI......................., eliberat de .....................................cu domiciliul în municipiul/orașul/
comuna/satul..................................,str.................................,
nr......
,bl......,sc....,.ap......,
telefon…………..…, email…………………..…, în conformitate cu prevederile
Regulamentului de organizare și funcționare a cimitirelor aparținând domeniului
public al orașului Avrig, vă solicit să-mi aprobați atribuirea unui loc de înhumare cu o
suprafață de………..prin concesiune pentru …….ani/ cu regim de loc de veci, în
Cimitirul………
Pentru susținerea solicitării anexez următoarele documente:
a) pentru atribuire prin concesiune :
1. copie BI/CI solicitant;
2. acte doveditoare stare de sanatate titular/ sot/soție/rude grad I ( dacă titularul are mai puțin
de 60 ani și solicitarea nu este ca urmare a unui deces în familie);
b) pentru atribuire loc de veci
1. copie BI/CI solicitant;
2. acte doveditoare a dreptului conferit de legile speciale ( veterani de război și văduvele lor
de război- Lg. 44/1994 cu modificările și completările ulterioare; foști deținuți politici și
deportați - Lg. 189/2000 cu modificările și completările ulterioare; martiri și urmașii eroilor
martiri ai Revoluției - Lg.341/2004 cu modificările și completările ulterioare;)
DECLARAȚIE
Declar în mod expres și fără echivoc, pe proprie răspundere, cunoscând faptul că
declararea necorespunzătoare a adevărului constituie fals în declarații și se pedepsește
conform art. 326 Cod Penal că nu dețin un alt loc de înhumare în cimitirele publice sau
private din orașul Avrig.
ACORD DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Subsemnatul/ Subsemnata……………………………………………….…, îmi exprim
consimțământul ca Administratorul Cimitirului, să colecteze și să utilizeze datele mele cu caracter
personal, prin toate mijloacele destinate gestionării documentelor și evidențelor specifice serviciului
și în raporturile cu instituțiile abilitate.
Am luat la cunoștință că aceste date vor fi tratate confidențial și că îmi pot exercita toate
drepturile prevăzute de Regulamentul UE 2016/679, privind protecția datelor cu caracter personal a
Persoanelor și libera circulație a acestor date cu modificările și completările ulterioare și consimt
să-mi fie reținută o copie a documentelor justificative. Am înțeles că refuzul prelucrării datelor
mele cu caracter personal poate conduce la imposibilitatea prestării serviciilor de către
Administratorul Cimitirului.

Data

Semnătura solicitantului
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ANEXA NR. 2
CERERE
ATRIBUIRE LOC DE ÎNHUMARE ȘI ÎNHUMARE
NR......../DATA................
Către Administratorul Cimitirului ……………..
Sediu………, str. ……………..nr…….
CERERE
ATRIBUIRE LOC DE ÎNHUMARE ȘI ÎNHUMARE
Subsemnatul (a), ............................................................., CNP ...............................,
BI/CI......................., eliberat de .....................................cu domiciliul în municipiul/orașul/
comuna/satul..................................,str.................................,
nr......
,bl......,sc....,.ap......,
telefon…………..…, email…………………..…, în conformitate cu prevederile
Regulamentului de organizare și funcționare a cimitirelor aparținând domeniului
public al orașului Avrig, vă solicit să-mi aprobați atribuirea unui loc de înhumare cu o
suprafață de………..prin concesiune pentru …….ani/ cu regim de loc de veci, în
Cimitirul……… și înhumarea defunctului / defunctei……………………, cu ultimul
domiciliu în municipiul/orașul/ comuna /satul..................................,str.................................,
nr......,bl......,sc....,.ap......, decedat/decedată la data de ………….., conform certificatului de
deces seria….., nr………..din data de……..…….și adeverinței de înhumare nr………/….. ,
eliberate de Serviciul de Stare Civilă al ………….
Pentru susținerea solicitării anexez următoarele documente:
a) pentru atribuire prin concesiune :
1. copie BI/CI solicitant;
2. copie certificat de deces seria….., nr………..din data de……….;
3. adeverință de înhumare nr………..din data de……….;
b) pentru atribuire loc de veci
1. copie BI/CI solicitant;
2. acte doveditoare a dreptului conferit de legile speciale ( veterani de război și văduvele lor
de război- Lg. 44/1994 cu modificările și completările ulterioare; foști deținuți politici și
deportați - Lg. 189/2000 cu modificările și completările ulterioare; martiri și urmașii
eroilor martiri ai Revoluției - Lg.341/2004 cu modificările și completările ulterioare;);
3. copie certificat de deces seria….., nr………..din data de……….;
4. adeverință de înhumare nr………..din data de……….;
DECLARAȚIE
Declar în mod expres și fără echivoc, pe proprie răspundere, cunoscând faptul că
declararea necorespunzătoare a adevărului constituie fals în declarații și se pedepsește
conform art. 326 Cod Penal că nu dețin un alt loc de înhumare în cimitirele publice din
Orașul Avrig.
ACORD DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Subsemnatul/a
……………………………………………….…,
îmi
exprim
consimțământul ca Administratorul Cimitirului, să colecteze și să utilizeze datele mele cu
caracter personal, prin toate mijloacele destinate gestionării documentelor și evidențelor
specifice serviciului și în raporturile cu instituțiile abilitate.
Am luat la cunoștință că aceste date vor fi tratate confidențial și că îmi pot exercita
toate drepturile prevăzute de Regulamentul UE 2016/679, privind protecția datelor cu
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caracter personal a Persoanelor și libera circulație a acestor date cu modificările și
completările ulterioare și consimt să-mi fie reținută o copie a documentelor justificative.
Am înțeles că refuzul prelucrării datelor mele cu caracter personal poate conduce la
imposibilitatea prestării serviciilor de către Administratorul Cimitirului.
Data

Semnătura solicitantului
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ANEXA NR. 3
CERERE
PENTRU EMITEREA AVIZULUI
DE EXECUȚIE LUCRĂRI FUNERARE

nr......../data................
Către Administratorul Cimitirului ……………..
Sediu………, str. ……………..nr…….
CERERE
PENTRU EMITEREA AVIZULUI DE EXECUȚIE LUCRĂRI FUNERARE
Subsemnatul/a,.......................................................CNP..........................................,
BI/CI......................., eliberat de .....................................cu domiciliul în municipiul/orașul/
comuna
/satul..................................,str.................................,
nr......,bl......,sc....,.ap......,
telefon…………..…, email…………………..…, în calitate de titular/cotitular/moștenitor al
locului de înhumare….........de pe rândul............parcela ……………din Cimitirul…………în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a cimitirelor
aparținând domeniului public și privat al orașului Avrig,, vă solicit emiterea avizului de
execuție a următoarelor lucrări funerare pentru locul de înhumare mai sus menționat:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Lucrarea va fi executată:
- de SC/PFautorizată…………………………………constructor agreat prin certificatul
nr……… din data…………….;
- în regie proprie, de subsemnatul/ subsemnata și de către domnul/
doamna…………….., în calitate de soț / soție / fiu / fiică / mama / tată
………………conform certificatului de naștere/ căsătorie seria…….nr………….(
copie anexă ), drept pentru care
Declar în mod expres și fără echivoc, pe proprie răspundere, cunoscând faptul că
declararea necorespunzătoare a adevărului constituie fals în declarații și se pedepsește
conform art. 326 Cod Penal că domnul/doamna……………….deține competențe în
domeniul
construcțiilor
conform
următoarelor
documente
anexate
în
copie……………………și mă oblig ca, în situația
obținerii avizului, să respect întocmai prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a
cimitirelor aparținând domeniului public și privat al orașului Avrig, legislația și normativele
specifice cu privire la executarea lucrărilor de construcții, sănătatea și securitatea în muncă, P.S.I.,
protecția mediului,

-

Lucrarea trebuie executată:
în termen de ……………, până la data de …………
în regim de urgență până la data de…………………

ACORD DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Subsemnatul / a……………………………………………….…, îmi exprim consimțământul ca
Administratorul Cimitirului, să colecteze și să utilizeze datele mele cu caracter personal, prin toate
mijloacele destinate gestionării documentelor și evidențelor specifice serviciului și în raporturile cu
instituțiile abilitate. Am luat la cunoștință că aceste date vor fi tratate confidențial și că îmi pot
exercita toate drepturile prevăzute de Regulamentul UE 2016/679, privind protecția datelor cu
caracter personal a Persoanelor și libera circulație a acestor date cu modificările și completările
ulterioare și consimt să-mi fie reținută o copie a documentelor justificative. Am înțeles că refuzul
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prelucrării datelor mele cu character personal poate conduce la imposibilitatea prestării serviciilor
de către Administratorul Cimitirului.

Data

Semnătura solicitantului
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ANEXA NR. 4
AVIZ DE
EXECUȚIE LUCRĂRI FUNERARE
nr......../data................
Către Administratorul Cimitirului,
ca urmare a cererii nr........din.............adresată de domnul/doamna.............cu
domiciliul în..............., telefon/fax......................email......................... în calitate de titular/
cotitular/moștenitor al locului de înhumare….........de pe rândul............parcela
……………din Cimitirul………… în conformitate cu prevederile Regulamentului
Regulamentului de organizare și funcționare a cimitirelor aparținând domeniului
public și privat al orașului Avrig, și ale Legii nr. 50/1991 R, privind autorizarea executării
lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare emite
AVIZUL
Nr.........din ................
pentru execuția următoarelor lucrări funerare la locul de înhumare ……de pe
rândul............parcela ……………din Cimitirul…………, str…………, nr……. :
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
În următoarele condiții:
Lucrările vor fi executate de către ………………………………
Avizul este valabil 6 (șase) luni de la data emiterii;
- Termenul de execuție: în regim de urgență ……... ore până la data de ……….
ora……………:
- Traseul de acces la lucrare: aleea………………………...parcela nr........., rândurile
………..mormintele…….
- Locul de depozitare a pământului ……………………………………………………,
resturilor/gunoaielor din construcții : …………………………………………………..
Anularea avizului și pierderea definitivă a dreptului de a executa lucrări în
cimitirele publice din orașul Avrig poate avea loc oricând, în termen de 30 zile de la
notificarea transmisă, de către Administratorul Cimitirului, pentru nerespectarea
prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului public pentru
Administrarea Cimitirelor Umane din domeniul public și privat al orașului Avrig,
Regulamentul de organizare și funcționare a cimitirelor aparținând domeniului public și
privat al orașului Avrig, a obligațiilor asumate prin declarația - angajament, legislația și
normativele specifice cu privire la executarea lucrărilor de construcții, sănătatea și
securitatea în muncă, P.S.I., protecția mediului,
PRIMAR

ADMINISTRATOR CIMITIR
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ANEXA NR. 5
CERERE ÎNHUMARE
nr......../data................
Către Administratorul Cimitirului ……………..
Sediu………, str. ……………..nr…….
CERERE ÎNHUMARE
Subsemnatul/a,................................................................. CNP ……………………..
BI/CI......................., eliberat de .....................................cu domiciliul în municipiul/orașul/
comuna/satul..................................,str................................., nr......, bl......, sc....,. ap......,
telefon…………..…,
email…………………..…,în
conformitate
cu
prevederile
Regulamentului de organizare și funcționare a cimitirelor aparținând domeniului
public și privat al orașului Avrig, vă solicit să aprobați înhumarea defunctului
/defunctei…………………………….…, cu ultimul domiciliu în municipiul/orașul/ comuna
/satul..................................,str.................................,
nr......,
bl......,
sc....,.
ap......,
decedat/decedată la data de ………….., conform certificatului de deces seria…..,
nr………..din data de……..…….și adeverinței de înhumare nr………/….. , eliberate de
Serviciul
de
Stare
Civilă
al
…………
în
locul
de
înhumare
nr……….rândul………..parcela…………...,al cărui titular sunt în baza contractului de
concesiune/ act loc de veci nr………din data………./ deținut în baza contractului de
concesiune/
act
loc
de
veci
nr………din
data………
de
domnul/
doamna…………..…………, semnatar a declarației – consimțământ nr….din data…….;
Pentru susținerea solicitării anexez următoarele documente:
1. copie BI/CI solicitant;
2. copie certificat de deces seria….., nr………....din data de………...….;
3. adeverință de înhumare nr………..din data de……….;
4. avizul sanitar de transport ( în cazul persoanelor decedate în alte localităţi, situate la o
distanţă
mai mare de 30 km de mun. Roman), nr……..din data……….;
6. declarație – consimțământ înhumare nr……..din data………..;
ACORD DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Subsemnatul/
Subsemnata……………………………………………….…,
îmi
exprim consimțământul ca Administratorul Cimitirului, să colecteze și să utilizeze datele
mele cu caracter personal, prin toate mijloacele destinate gestionării documentelor și
evidențelor specifice serviciului și în raporturile cu instituțiile abilitate. Am luat la
cunoștință că aceste date vor fi tratate confidențial și că îmi pot exercita toate drepturile
prevăzute de Regulamentul UE 2016/679, privind protecția datelor cu caracter personal a
Persoanelor și libera circulație a acestor date cu modificările și completările ulterioare și
consimt să-mi fie reținută o copie a documentelor justificative. Am înțeles că refuzul
prelucrării datelor mele cu caracter personal poate conduce la imposibilitatea prestării
serviciilor de către Administratorul Cimitirului.
Data
Semnătura solicitantului
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ANEXA NR 6
CERERE
DESHUMARE- REÎNHUMARE/TRANSFER OSEMINTE
nr......../data................
Către Administratorul Cimitirului ……………..
Sediu………, str. ……………..nr…….
CERERE
DESHUMARE – REÎNHUMARE/TRANSFER OSEMINTE
Subsemnatul/a, ................................................................. CNP …………………..
BI/CI......................., eliberat de .....................................cu domiciliul în municipiul/orașul/
comuna/satul..................................,str.................................,
nr......,bl......,sc....,.ap......,
telefon…………..…, email…………………..…, în calitate de titular/ cotitular/moștenitor al
locului de înhumare….........de pe rândul............parcela ……………din Cimitirul…………Roman, în baza contractului de concesiune/ act loc de veci nr………din data………,în
conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a cimitirelor
aparținând domeniului public și privat al orașului Avrig, vă solicit să aprobați
deshumareadefunctului / defunctei……………………....., decedat/decedată la data de
………….., conform certificatului de deces seria….., nr………..din data de……..…… ,
eliberat de Serviciul de Stare Civilă al …………. …………….și înhumată în locul mai sus
menționat în vederea:
- reînhumării
osemintelor
în
același
loc
de
înhumare
în
vederea……………………….;
- reînhumării osemintelor în locul de înhumare…….rândul………parcela…….din
același
- cimitir deținut de ………………………în baza contractului………./
- acordului……………………..cu privire la acest loc;
- transferului osemintelor în vederea reînhumării în Cimitirul…….din
localitatea…….,
- transportul fiind asigurat de……………………
ACORD DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Subsemnatul/a……………………………………………….…,
îmi
exprim
consimțământul ca Administratorul Cimitirului, să colecteze și să utilizeze datele mele cu
caracter personal, prin toate mijloacele destinate gestionării documentelor și evidențelor
specifice serviciului și în raporturile cu instituțiile abilitate. Am luat la cunoștință că aceste
date vor fi tratate confidențial și că îmi pot exercita toate drepturile prevăzute de
Regulamentul UE 2016/679, privind protecția datelor cu caracter personal a Persoanelor și
libera circulație a acestor date cu modificările și completările ulterioare și consimt să-mi fie
reținută o copie a documentelor justificative. Am înțeles că refuzul prelucrării datelor mele
cu caracter personal poate conduce la imposibilitatea prestării serviciilor de către
Administratorul Cimitirului.
Data

Semnătura solicitantului
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ANEXA NR. 7
DECLARAȚIE- CONSIMȚĂMÂNT
DESHUMARE REÎNHUMARE/ TRANSFER OSEMINTE
nr......../data................
Către Administratorul Cimitirului ……………..
Sediu………, str. ……………..nr…….
DECLARAȚIE – CONSIMȚĂMÂNT
DESHUMARE-REÎNHUMARE /TRANSFER OSEMINTE
Subsemnatul/ a, ................................................................., CNP………….
BI/CI......................., eliberat de .....................................cu domiciliul în municipiul/orașul/
comuna/satul..................................,str.................................,
nr......,bl......,sc....,.ap......,
telefon…………..…,email…………………..…, în calitate de titular/ cotitular/moștenitor al
locului de înhumare….........de pe rândul............parcela ……………din Cimitirul…………,
în baza contractului de concesiune/ act loc de veci nr………din data………,în conformitate
cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a cimitirelor aparținând
domeniului public și privat al orașului Avrig, declar, pe propria răspundere, că sunt de
acord cu deshumarea defunctului / defunctei……………………....., decedat/decedată la
data de ………….., conform certificatului de deces seria….., nr………..din data
de……..…… , eliberat de Serviciul de Stare Civilă al …………. …………….și înhumată în
locul mai sus menționat în vederea:
- reînhumării osemintelor în același loc de înhumare în vederea………………;
- reînhumării osemintelor în locul de înhumare…….rândul………parcela…….din
același cimitir deținut de ………………………în baza contractului………./
acordului……………………..cu privire la acest loc;
- transferului osemintelor în vederea reînhumării în Cimitirul…….din
localitatea……., transportul fiind asigurat de……………………
Am dat prezenta declarație-consimțământ, pe care o semnez și susțin, azi,
……………, în fața domnului / doamnei…………………….. reprezentant al
Administratorului Cimitirului.

Semnătura declarant,

Reprezentant Administrator Cimitir
Nume și Prenume / Semnătura
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ANEXA NR. 8
ADEVERINȚA DESHUMARE
REÎNHUMARE/ TRANSFER OSEMINTE
nr......../data................
Către Administratorul Cimitirului ,
cu sediul în ………….………, str. ……………..nr……., Telefon……………./
email………………. ;
ADEVERINȚA DESHUMARE
REÎNHUMARE/ TRANSFER OSEMINTE
Ca urmare a cererii nr........din.............și a declarației – consimțământ de deshumarereînhumare / transfer oseminte cu numărul........din data......................adresată de domnul /
doamna .........................cu domiciliul în.............. str…………..nr… , bl…., ap….., jud……,
posesor BI/CI. nr……, seria……….., telefon/fax......................email...................... în calitate
de titular/ cotitular /moștenitor al locului de înhumare….........de pe rândul............parcela
……………din Cimitirul………….. în conformitate cu prevederile Regulamentului de
organizare și funcționare a cimitirelor aparținând domeniului public și privat al
orașului Avrig, se adeverește prin prezenta că în data de ………………, în prezența
Doamnei / Domnului…………, în calitate de …………… s-a procedat la deshumarea
osemintelor defunctului/defunctei ………………………………………… decedat/decedată
la data de ………….., conform certificatului de deces seria….., nr………..din data
de……..…… , eliberat de Serviciul de Stare Civilă al …………. …………….din locul de
înhumare…….rândul ……… parcela…….din cimitirul…………………Roman , spălarea și
depozitarea acestora într-un săculeț colector , depunerea în capelă și în data de…………. în
prezența Doamnei / Domnului…………,în calitate de ……………, s-a procedat la:
- reînhumarea
osemintelor
în
același
loc
de
înhumare
în
vederea……………………….;
- reînhumarea osemintelor în locul de înhumare…….rândul………parcela…….din
același cimitir deținut de ………………………în baza contractului………./
acordului……………………..cu privire la acest loc;
- transferului osemintelor în vederea reînhumării în Cimitirul…….din
localitatea……., transportul fiind asigurat de……………………

Administrator Cimitir
Nume și Prenume
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ANEXA NR. 8
DECLARAȚIE- CONSIMȚĂMÂNT
ÎNHUMARE
nr......../data................
Către Administratorul Cimitirului ……………..
Sediu………, str. ……………..nr…….
DECLARAȚIE – CONSIMȚĂMÂNT
ÎNHUMARE
Subsemnatul/ a, .................................................................,CNP …………………….
BI/CI......................., eliberat de .....................................cu domiciliul în municipiul/orașul/
comuna/satul..................................,str.................................,
nr......,bl......,sc....,.ap......,
telefon…………..…,email…………………..…, în calitate de titular/ cotitular/moștenitor al
locului de înhumare….........de pe rândul............parcela ……………din Cimitirul…………Roman, în baza contractului de concesiune/ act loc de veci nr………din data………,în
conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a cimitirelor
aparținând domeniului public și privat al orașului Avrig, declar, pe propria
răspundere,
că
sunt
de
accord
cu
înhumarea
defunctului/
defunctei………………………………………, decedat / decedată la data de …………..,
conform certificatului de deces seria….., nr………..din data de………., eliberat de Serviciul
de Stare Civilă al ………….în locul de înhumare mai sus menționat
ACORD DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Subsemnatul/a……………………………………………….…,
îmi
exprim
consimțământul ca Administratorul Cimitirului, să colecteze și să utilizeze datele mele cu
caracter personal, prin toate mijloacele destinate gestionării documentelor și evidențelor
specifice serviciului și în raporturile cu instituțiile abilitate.
Am luat la cunoștință că aceste date vor fi tratate confidențial și că îmi pot exercita
toate drepturile prevăzute de Regulamentul UE 2016/679, privind protecția datelor cu
caracter personal a Persoanelor și libera circulație a acestor date cu modificările și
completările ulterioare și consimt să-mi fie reținută o copie a documentelor justificative.
Am înțeles că refuzul prelucrării datelor mele cu character personal poate conduce la
imposibilitatea prestării serviciilor de către Administratorul Cimitirului
Am dat prezenta declarație astăzi…………………………., declarație pe care o
semnez și o susțin.
Semnătura
Prezenta declarație-consimțământ s-a dat astăzi ………………….. în fața mea,
Reprezentant
Administrator Cimitir
Nume și Prenume / Semnătura
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