
           
 ROMÂNIA      PROIECT DE HOTĂRÂRE AVIZAT, 
 JUDEŢUL CONSTANŢA                     Secretar general 
 MUNICIPIUL CONSTANŢA    Viorela-Mirabela CĂLIN  

 CONSILIUL LOCAL  

  

 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR………………….. 

 
privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea cimitirelor de pe 

raza municipiului Constanța 

 
 

 Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din 
data de ____________2022;  

Având în vedere: 

 
- referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac, înregistrat sub nr. 

………………………; 
- raportul de specialitate al Direcției generale gestionare servicii publice - Direcția 
administrare servicii publice, înregistrat sub nr………………………….. 

- avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, 
finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța,  

- avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și 
agrement,  

- avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului,  
 

        În conformitate cu prevederile: 
 

-  Art. 6 alin.(3) și art. 14 alin.(1) din Legea nr.102/2014 privind cimitirele, crematoriile 
umane și serviciile funerare; 
 - Hotărârea Guvernului nr.741/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice și sanitare 

privind serviciile funerare, înhumare incinerare, transportul, deshumarea și 

reînhumarea cadravelor umane, cimitirele, crematoriile umane; 

- O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public si privat de interes local, cu completările și 

modificările ulterioare; 

-  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată 

și actualizată; 

- O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificările și 

completările ulterioare, 

-  Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;  

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit. d), alin (7), lit. i) și n) și art. 196 

alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul ad-
ministrativ, cu modificările și completările ulterioare: 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 

  Art. 1.  Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a cimitirelor de pe 
raza municipiului Constanța, prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  



  Art. 2. Serviciul secretariat, relații consiliul local și administrație publică va 

comunica prezenta hotărâre Direcției generale gestionare servicii publice, în vederea 

aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință. 

             

 

  Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:  

            _______ pentru,_______împotrivă, _______abțineri.  

         La data adoptării sunt în funcție_________ consilieri din 27 membri.  

  

 
 

 

 

 

 

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,       

 

 CONTRASEMNEAZĂ                                                

SECRETAR GENERAL ,  

                                      Viorela-Mirabela CĂLIN 

             

            

 

    CONSTANȚA 

 Nr………………………… 
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ROMÂNIA  
JUDEȚUL CONSTANȚA                                                                               
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA 

DIRECȚIA GENERALĂ GESTIONARE SERVICII PUBLICE 
DIRECȚIA ADMINISTRARE SERVICII PUBLICE 

SERVICIUL GESTIONARE CIMITIRE 
                          NR.  149391/19.07.2022 
 

 
Raport  

privind aprobarea Regulamentului  de organizare  și funcționarea  

cimitirelor  de pe  raza municipiului Constanța 
 

 
 

Prin prezenta, supunem atenției, spre dezbatere și analiză proiectul de 

hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a  
cimitirelor  de pe  raza municipiului Constanța. 

Prezentul proiect de hotărâre este elaborat în concordanță cu actualele 
prevederi ale O.U.G. nr. 57/2019- privind codul administrativ, codul civil și în baza 
legilor speciale, respectiv Legea nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane 
și serviciile funerare și Hotărârea Guvernului nr. 741/2016 pentru aprobarea 

Normelor tehnice și sanitare privind serviciile funerare, înhumare, incinerare, 
transportul, deshumarea și reînhumarea cadravelor umane, cimitirele, crematoriile 

umane, precum și a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor 
republicată și actualizată. 

Având în vedere modificările legislative, respectiv Legea nr. 102/2014 privind 

cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare și Hotărârea Guvernului nr. 
741/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice și sanitare privind serviciile funerare, 
înhumare incinerare, transportul, deshumarea și reînhumarea cadravelor umane, 

cimitirele, crematoriile umane, care statuează obligația prorietarului cimitirelor de a 
elabora un regulament de organizare și funcționare a cimitirelor, este imperativ 

necesar respectarea acestei dispoziții legale. 
  

Reținând măsurile dispuse de Curtea de Conturi în Decizia nr. 33 din 

07.08.2015 care statuează că ordonatorul de credite al unității Administrativ 
Teritoriale Constanța va dispune măsurile legale ce se impun pentru analizarea 

contractelor încheiate pentru întreținerea și funcționarea cimitirelor, în sensul 
respectării cadrului legal privind atribuirea contractelor de prestări servicii și/sau de 
concesiune precum și pentru respectarea angajării, lichidării, ordonanțării și plății 

serviciilor de intreținerii a cimitirilor de pe raza UAT Municipiul Constanța, cu 
stabilirea situației reale privind suprafețele salubrizate cu respectarea legislației 

specifice bunurilor proprietate publică și serviciilor de utilități publice. 
 

Prin Decizia civilă nr.1312/CA/2017, Curtea de Apel Constanța –Secția II 

Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în Dosarul nr. 123/118/2016, se 
respinge recursul împotriva Sentinței civile nr.1579/16.11.2016, pronunțată de 

Tribunalul Constanța, care apreciază că auditorul prin Decizia nr. 33 din 07.08.2015 
a stabilit măsura în mod legal și temeinic în sarcina UAT Constanța. 
 

De asemenea în anul 2018,  auditorii publici externi ai Curții de Conturi  au 
constatat că,  “la aproximativ 4 ani distanță nu s-a revizuit încă Regulamentul de 

Organizare și funcționare a cimitirelor și nu au fost reanalizate contractele de 
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prestări servicii, sens în care a dispus în sarcina UAT Constanța obligativitatea 
implementării măsurilor stabilite inițial, cu respectarea imperativă a dispozițiilor 
Legii nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile, umane și serviciile funerare și  

Hotărârii Guvernului nr.741/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice și sanitare 
privind serviciile funerare, înhumare incinerare, transportul, deshumarea și 

reînhumarea cadravelor umane, cimitirele, crematoriile umane, la elaborarea noului 
Regulament”. 
  

Contravențiilor prevăzute în regulament, li se aplică prevederile O.G. nr. 
2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2008, 

cu modificările și completările ulterioare.  
 

În aceste condiții, apreciem că, se impune clarificarea prin intermediul unui 

act administrativ normativ a unor reguli privind organizarea și funcționare a 
cimitirelor  de pe  raza municipiului Constanța, în concbrdanță cu dispozițiile legale 
în materie. 

 

 
 

 
 
 

 
Director executiv, 

Raluca GEORGESCU 
 

 

Șef serviciu, 
Costel OU 
                                                                                                                           

 
                                                                                                                                

                            Întocmit, 
             inspector Irina BARBU 
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ROMANIA 
JUDETUL CONSTANTA 

MUNICIPIULUI CONSTANTA 
PRIMAR 

 
 

 

 
REFERAT DE APROBARE 

 
  
                  Având în vedere reglementările normative în vigoare, respectiv  Legea 

nr.102/2014 privind cimitirele, crematoriile, umane și serviciile funerare,  H.G. 

nr.741/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice și sanitare privind serviciile 

funerare, înhumare incinerare, transportul, deshumarea și reînhumarea cadravelor 

umane, cimitirele, crematoriile umane,  Legea nr.24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, coroborate cu dispozițiile 

O.U.G. nr. 57/2019- privind Codul administrativ și ale Codului civil apreciez că, se  

impune elaborarea unui nou Regulament de organizare  și funcționare a cimitirelor  

de pe  raza municipiului Constanța, aprobat printr-o hotărâre a Consiliului local al 

municipiului Constanța. 

 
                 Necesitatea elaborării Regulamentului  de organizare  și funcționare a  
cimitirelor de pe  raza municipiului Constanța este impusă nu numai de actele 

normative menționate anterior, ci și de măsurile  dispuse de Curtea de Conturi în   
Decizia nr. 33 din 07.08.2015 care statuează că ordonatorul de credite al unității 

Administrativ Teritoriale Constanța va dispune măsurile legale ce se impun cu 
privire la revizuirea acestuia în concordanță cu modificările legislative.  
 

                  Față de situația prezentată, consider că, în mod imperativ se impune 

elaborarea unui nou Regulament, care să fie conform dispozițiilor legale în materie 

și să asigure implementarea măsurilor dispuse de organele de control. 

 

                 În conformitate cu prevederile art.136 alin.(1) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, inițiez proiectul de hotǎrâre privind aprobarea 

Regulamentului  de organizare  și funcționare a cimitirelor  de pe  raza municipiului 

Constanța. 

 

 

      PRIMAR, 

VERGIL CHIȚAC 
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ROMANIA                                                  ANEXĂ 1 LA HOTĂRÂREA 

NR._________/_________  

JUDETUL CONSTANTA 

MUNICIPIUL CONSTANTA 

           CONSILIUL LOCAL 

 

 

REGULAMENTUL 

PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA 

CIMITIRELOR DE PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANŢA 

 

 

CAPITOLUL I 

DISPOZIŢII GENERALE 

 

 

Art.1. Prezentul Regulament stabilește cadrul juridic unitar și condițiile în care 

se desfășoară serviciul de administrare a cimitirelor publice umane: Anadalchioi, 

Cimitirul Central, Cimitirul Constantin Predescu, Cimitirul uman Baba-Novac 

(Municipal), Cimitirul Palazu-Mare și Cimitirul Viile Noi, aparținând domeniului 

public al municipiului Constanța. 

Art.2. Prezentul regulament este elaborat în temeiul și cu respectarea: 

• Legii nr. 102/2014 - privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile 

funerare. 

• H.G.nr. 741/2016 - privind aprobarea Normelor tehnice și sanitare privind 

serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea și 

reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum și 

criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de 

servicii funerare și nivelul fondului de garantare. 

• Ordinului Ministerului Justiției nr. 1.134/C/2000 și Ordinul Ministerului 

Sănătății nr. 255/2000 - pentru aprobarea Normelor procedurale privind 

efectuarea expertizelor, a constatărilor și a altor lucrări medico-legale. 

Art.3. Cimitirele de pe raza municipiului Constanţa, prevăzute în prezentul 

regulament reprezintă locuri special amenajate si dotate, destinate înhumărilor, 

deshumărilor, reînhumărilor persoanelor decedate, păstrării urnelor, cu 

respectarea normelor de sanatate publica, stabilite prin lege.  

Art.4. Activitatea de întreţinere și funcționare a cimitirelor și a anexelor 

funcționale aferente acestora, efectuarea serviciilor specifice menținerii stării de 

curățenie și dotărilor vor fi realizate de către autoritatea administrației publice 

locale direct sau în baza unui contract de delegare a gestiunii. 

Art.5. Terenurile având destinaţia de cimitir, prevăzute în prezentul regulament, 

fac parte din domeniul public al municipiului Constanța atestat conform H.G. 

904/2002 şi sunt administrate de Consiliul local al Municipiului Constanța, prin 

Direcţia Generală Gestionare Servicii Publice,  Direcția Administrare Servicii 

Publice, Serviciul Gestionare Cimitire, numit în continuare "administratorul 

cimitirului". 
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Art.6. Înființarea, organizarea, coordonarea și reglementarea serviciului de 

administrare a cimitirelor din Municipiul Constanța,  constituie obligația exclusivă 

a autorității administrației publice locale, iar monitorizarea și controlul 

funcționării și gestionării acestuia intră în atribuțiile și responsabilitatea exclusivă 

a acestei autorități. 

Art.7. Terenurile aparţinând cimitirelor nu vor putea fi atribuite în folosinţă 

decât pentru înhumarea persoanelor decedate. În cimitire pe lângă aceste 

terenuri mai sunt mijloacele fixe existente în cimitire adică sedii administrative, 

capele-case funerare, precum şi zonele verzi şi aleile din incinta cimitirelor; 

 

 

CAPITOLUL II 

ORGANIZARE, ÎNTREȚINEREA ȘI FUNCȚIONAREA CIMITIRELOR 

 

Art.8. Organizarea şi funcţionarea cimitirelor umane din Municipiul Constanța se 

realizează de către autoritatea administrației publice locale, având următoarele 

obligații: 

a) respectarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a cimitirelor,  

aprobat prin hotărâre a Consiliului Local; 

b) atribuirea locurilor de înhumare  în concesiune, cu respectare prevederilor 

legale în materie; 

c) stabilirea regulilor privind prestarea serviciilor de înhmare și de incinerare 

precum şi regulilor privind prestarea altor servicii de către operatori eco-

nomici  sau de persoane fizice autorizate; 

d) realizarea infrastructurii şi a zonelor verzi din interiorul cimitirului,        

parcelarea, împrejmuirea şi dotarea acestuia; 

e) să întreţină şi să menţină în funcţiune cimitirul, să asigure efectuarea şi 

păstrarea curăţeniei, întreţinerea drumurilor şi a aleilor, deszăpezirea 

acestora, întreţinerea zonelor verzi, colectarea şi transportul deșeurilor, 

obligaţie care poate fi îndeplinită pe bază de contract şi de un operator 

economic (prestator de servicii); 

f) să asigure paza şi ordinea în perimetrul cimitirului, întreţinerea               

împrejmuirilor şi a mijloacelor fixe, obligaţie care poate fi îndeplinită pe 

bază de contract şi de un operator economic; 

g) să monitorizeze activităţile care se desfăşoară în perimetrul cimitirelor; 

h) să întocmească, să păstreze, registrele de evidenţă şi arhivă; 

i) inventarierea anuală a locurilor de înhumare libere, sub îndrumarea Servi-

ciului Gestionare Cimitire; 

j) reglementarea, edificarea și întreținerea Osuarelor – spațiul special 

amenajat destinat păstrării osemintelor rezultate din deshumările care fac 

obiectul retragerii dreptului de concesiune a locurilor de înhumare; 

k) să asigure servicii de relaţii cu publicul şi informarea vizitatorilor.   

Art.9. În scopul unei bune organizări, funcţionări şi pentru evidenţa locurilor 

de înhumare şi a persoanelor decedate, prin grija administraţiei cimitirelor se 

vor întocmi pentru fiecare cimitir în parte, următoarele registre: 

 a) REGISTRUL DECESE, în care se vor înscrie, persoanele decedate care sunt 

înmormântate în cimitir, cimitirul, locului de înhumare - lot și figură, data 
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înhumării, nr. adeverinței/certificate de deces eliberată de Serviciul de Stare 

Civilă, numele si prenumele celui care declară înhumarea – gradul de rudenie, 

existenţa/inexistenţa construcţiilor funerare.  

b) REGISTRUL DE MORMINTE în care se înscriu toate locurile de înhumare din 

cimitir. În acest registru se va menţiona: cimitirul, lotul și figura 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 EVIDENŢĂ A DECEDAŢILOR CAZURI SOCIALE  – având 

următoarele rubrici: numărul adeverinţei de înhumare, solicitarea din partea 

autorităţii care a dispus înhumarea, lot șifigură a locurilor de înhumare. 

d) REGISTRUL CU EVIDENŢA SESIZĂRILOR ŞI RECLAMAŢIILOR CETĂŢENILOR 

privind acte de profanare, furturi, degradări, alte contravenţii sau infracţiuni 

săvârşite în incinta cimitirelor. 

e) REGISTRUL CU EVIDENŢA PERSOANELOR DECEDATE - BOLI INFECȚIOASE 

f) REGISTRUL CU EVIDENŢA LOCURILOR LIBERE în care se înscriu toate 

locurile de înhumare  libere din cimitir. 

Art. 10. Administratorul cimitirelor are următoarele obligaţii:   

a. executarea în condiţii corespunzătoare a serviciilor funerare în cimitir cum 

ar fi: 

i. săparea gropilor, respectiv deschiderea criptelor, cavourilor sau a 

nişelor existente în capele; 

ii. coborârea sicrielor în gropi sau cripte/cavouri ; 

iii. executarea lucrărilor de deshumare, extragerea sicrielor, transferul 

sicrielor, reînhumarea; 

iv. acoperirea gropilor, respectiv închiderea criptelor/cavourilor sau 

nişelor din capele; 

v. purtarea de către personalul angajat a unei ţinute decente în cimi-

tir, având aceeaşi ţinută pentru toţi participanţii la ceremonia de 

înhumare; 

vi. orice alte lucrări care ar fi necesare în operaţiunile de înhumare, 

exhumare sau igiena publică a cimitirelor;      

b. răspunde de personalul care execută serviciile funerare pentru a se evita 

deteriorarea mormintelor şi lucrărilor funerare învecinate; 

c. menţinerea stării de curăţenie în cimitire: depozitarea şi colectarea 

gunoaielor şi a deşeurilor se va face selectiv şi este permisă  numai  în  

locurile special amenajate, păstrându-se curăţenia în perimetrul        cim-

itirului; 

d. respectarea orarului de funcţionare a cimitirelor ; 

e. afisarea in interiorul sediului, la loc vizibil, avizele si autorizatiile necesare 

functionarii operatorului de servicii funerare in municipiul Constanta. 

Art. 11. Sunt  interzise : 

a. efectuarea săpăturilor la alte dimensiuni decât cele prevăzute în prezentul 

Regulament; 

b. deschiderea mormintelor şi înhumarea/deshumarea cadavrelor fără        
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aprobare, conform legii; 

c. aplicarea altor tarife în cimitire decât cele aprobate prin Hotărâri ale   

Consiliului Local; 

d. schimbarea locului de înhumare fără adeverința emisă Serviciul Gestiona-

re Cimitire conform legii; 

e. îndepărtarea semnelor funerare fără acceptul familiei                        

aparţinătoare/concesionarul locului de înhumare; 

f. însușirea oricărui material sau obiect care provine de la locurile de         

înhumare a cărui drept de folosinţă a expirat ; 

g. solicitarea de foloase necuvenite pentru efectuarea unor activităţi în       

interiorul cimitirului; 

h. distrugerea sau degradarea  mobilierul și obiectelor funerare, precum și să 

rupă florile şi coroanele de pe morminte ; 

i. depozitarea resturilor sau gunoaielor în alte locuri decât cele prevăzute; 

j. depozitarea pământului, materialelor sau altor obiecte pe mormintele ve-

cine ; 

Art.12. La cimitirele nou înființate, locurile de înhumare vor avea urmatoarele 

dimensiuni: 

a) la pământ, cu o dimensiune de 1,2 m x 3 m (3,6 m). 

b) criptă, cu o dimensiune de 4,5 metri. 

c) între locurile de înhumare vor fi intervale de minim 0.20 metri, necesare 

pentru circulație și îngrijirea mormântului. 

Art.13. La cimitirele în funcțiune la data intrării în vigoare a prezentului 

Regulament, locurile de înhumare au dimensiunile stabilite în funcţie de 

măsurătorile din teren cu respectarea aliniamentelor și a spațiilor de utilitate 

publică existente. Suprafețele aleilor cimitirelor stabilite prin măsurători 

topometrice nu pot fi micșorate pentru crearea de noi locuri de înhumare. 

Terenul din cimitire destinat înhumărilor se imparte în figuri și loturi. 

Art.14. Pentru asigurarea unei circulaţii fluente în cimitir şi a unui aspect 

civilizat, se vor desfiinţa împrejmuirile metalice, care vor fi înlocuite cu bordură 

betonată și/sau semn de căpătâi. 

Art.15. Accesul în cimitire pentru vizitatori este permis zilnic si se va face 

conform următorului program: 

                        - 01 apr. – 31 sept. între orele 07.00 – 20.00 ; 

                        - 01 oct. – 31 mar. între orele 07.00 – 17.00. 

Art.16. Accesul în cimitire a autoturismelor care transportă persoane încadrate  

în grad de handicap este permis zilnic, în baza avizului emis de Serviciul 

Gestionare Cimitire pe o perioada de 1 (un) an. 

Art.17.  Se interzice accesul autovehiculelor/autoturismelor în incinta cimitirelor 

mai puţin, cu exceptia autovehicolelor cu specific pompe funebre, 

autovehiculelor/utilajelor necesare salubrizării, maşinilor/utilajelor folosite la 

executarea constructiilor funerare, precum și cele cu regim special ( poliție, 

ambulanță, pompieri). 

Art.18. Circulația se va face numai pe alei/ spațiul pietonal dintre morminte, 

fiind înterzisă călcarea pe morminte, comportarea fiind în limita pioșeniei locului 

sacru. 



5 
 

Art.19. Este strict înterzis accesul în interiorul cimitirelor, cu obiecte de plastic 

sau non ecologice conform Ordonanței nr.6/25.08.2021 privind reducerea 

impactului anumitor produse din plastic asupra mediului. 

 

 

CAPITOLUL  III 

SERVICIILE FUNERARE si PRESTATORII DE SERVICII FUNERARE 

 

Art.20.  Serviciile funerare  cuprind toate serviciile ce pot fi aduse unui defunct 

și familiei acestuia după momentul decesului conform prevederilor art. 21 din 

Legea nr.102/2014 și constau în: 

- primirea comenzii pentru inmormantare, transportul persoanei decedate, 

pregătirea pentru înmormântare, asezarea pe catafalc si organizarea ceremoniei 

de ultim rămas bun, coborarea sicriului în mormânt, deschiderea și închiderea 

mormântului, exhumarea si reînhumarea, incinerarea, preluarea urnei si 

asezarea acesteia în nișă speciala, predarea urnei.  

Art.20.1. Pregătirea defunctului pentru înmormântare include și îngrijiri 

mortuare ce sunt adresate direct corpului defunctului, precum manoperele de 

spălare și igienizare, îmbălsămare și tanatopraxie. 

Art.21. Înmormântarea poate fi religioasă sau laică, precedată sau nu de 

incinerare. 

a) Locul şi modalitatea înmormântării vor fi conforme voinţei exprimate în 

timpul vieţii de persoana decedată, fără  nicio modificare a ultimei voinţe 

a acesteia. 

b) Dacă pe timpul vieţii persoana decedată nu şi-a exprimat dorinţa referi-

toare la înmormântare, locul şi modalitatea  înmormântării se hotărăsc de 

persoana, familia sau de autoritatea care se îngrijeşte de înmormântare. 

c) Cu privire la înmormântare sunt obligate să dispună următoarele          

persoane: 

i. persoana care s-a angajat prin contract că se va îngriji de înmormântare; 

ii. persoana stabilită prin testamentul defunctului; 

iii. în lipsa testamentului, soţul/soţia persoanei decedate,persoana care a 

trăit în aceeaşi locuinţă cu persoana decedată  în ultima parte a vieţii; 

iv. altă rudă apropiată a decedatului, până la gradul al IV-lea inclusiv. 

d) Dacă nu există nicio persoană obligată să dispună în legătură cu            

înmormântarea sau persoana obligată se găseşte  într-un loc necunoscut 

ori nu îşi îndeplineşte obligaţia, primarul municipiului va dispune cu privire 

la înmormântare, în  baza anchetei sociale efectuate de Direcţia de      

Asistenţă Socială Municipiului Constanţa. 

e)  Se interzice fotografierea corpului defunctului, fără acordul aparţinătorilor;  

prin excepţie este permisă fotografierea şi filmarea pe timpul desfăşurării 

autopsiei în scopul constituirii probelor, conform dispoziţiilor legale în 

vigoare. 

f) În cazul în care se dispun cercetări cu privire la cauzele decesului          

înmormântarea se va face numai în baza  dispoziţiilor date de autorităţile 

abilitate 
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Art.22. Înhumarea persoanelor decedate se face, cu plata anticipată a tarifelor 

pentru înhumare la Administratorul Cimitirului în baza următoarelor documente: 

- adeverința de înhumare în original (după caz) și copie a certificatului de 

deces, eliberat de Serviciul Stării Civile care a înregistrat decesul, respectiv copia 

certificatului de naștere a copilului cu mențiunea ,,născut mort”, operațiunile 

fiind consemneate în registrul de evidență a locurilor de înhumare; 

- contractul de concesiune aferent locului de înhumare; 

- în cazul persoanelor decedate în alte localităţi, situate la o distanţă mai 

mare de 30 km de Municipiul Constanța, sunt necesare atât adeverința de 

înhumare/certificate de deces, cât şi avizul sanitar de transport eliberat de către 

direcţia de sănătate  publică județeană. 

Art.22. Persoanele decedate pot fi depuse înainte de înhumare în sălile de 

ceremonii funerare cu sicriul închis sau cu  capacul sicriului deschis; în situaţia în 

care familia optează pentru expunerea cu capacul sicriului deschis, aceasta se  

realizează numai pe baza certificatului de îmbălsămare/tanatopraxie. 

Persoanele decedate din cauza unor boli contagioase vor putea fi depuse în sălile 

de ceremonii funerare numai cu  avizul direcţiei de sănătate publică judeţene. 

Art.22.2. În locurile de înhumare pot fi înhumați titularii dreptului de 

concesiune, iar alte persoana pot fi înhumate numai cu acordul scris al tuturor 

deținătorilor dreptului de concesiune. În situația în care titularul/titularii 

dreptului de concesiune nu se află in localitate acordul de inhumare se poate da 

prin procură autentică. 

Art.22.3.  În cazul în care persoana a decedat în urma unei infecţii cu un agent 

infecţios înalt patogen se vor lua următoarele măsuri: 

a)personalul care manipulează cadavrul va purta obligatoriu echipament de 

protecţie special: mănuşi,  protectoare faciale, echipament din tyvek, măşti 

chirurgicale, protectoare oculare şi cizme de cauciuc care pot  fi dezinfectate; 

b)sicriul închis și sigilat va fi manipulat doar de echipa desemnată şi echipată 

conform prevederilor lit. a); 

c)peste sicriu se toarnă var cloros şi numai după aceea angajaţii cimitirului vor 

acoperi sicriul cu pământ; 

d)groapa trebuie să aibă o adâncime de minimum 3 metri;  

e) deshumarea înainte de trecerea a 7 ani de la deces  este strict interzisă. 

Art.22.4. Vor fi înhumaţi în gropi speciale pe cheltuiala Consiliului Local 

Constanța:  

a) Decedaţii neidentificaţi şi cei nerevendicaţi de către aparţinători, la solicitarea 

Institutului Medico-legal în baza adeverinţei de înhumare;   

b)  Decedaţii fără aparţinătorii sau a căror aparţinători se află în imposibilitatea 

de a susţine financiar cheltuielile aferente înhumării, stare de fapt constatată în 

baza anchetei sociale efectuate de către Direcția Generală de Asistență Socială a 

Municipiului Constanța sau al unităţii spitaliceşti care solicită înhumarea,  în baza 

adeverinţei de înhumare.  

Art.23. EXUMAREA ȘI REÎNHUMAREA se fac de administraţiile cimitirelor, în 

prezenţa familiei persoanei decedate sau a unui reprezentant al acesteia şi a 

administratorului cimitirului, cu respectarea normelor sanitare antiepidemice.  
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 Solicitarea exhumării și reînhumării se va face de către cea mai apropiată 

rudă a persoanei decedate cu respectarea acelorași condiții care au stat la baza 

înhumării. 

Art.23.1. Osemintele pot fi deshumate în orice perioadă a anului, fără  avizul 

Direcţiei de Sănătate Publică a Județului Constanța, după 7 ani de la deces. 

Art.23.2. În mod excepțional, deshumarea se poate face și înainte de 7 ani de 

la data înhumării la cererea concesionarului locului de înhumare, numai cu avizul 

sanitar eliberat de către Direcţia de Sănătate  Publică a Județului Constanța, 

după împlinirea termenului de minim un an de la data înhumării şi numai în 

perioada 1  noiembrie - 31 martie, în scopul reînhumării persoanei decedate în 

alt loc de înhumare; 

Art.23.3. Deshumările osemintelor persoanei decedate în urmă cu 7 ani, 

precum și reînhumarea lor se poate face în tot parcursul anului pe baza 

adeverinței eliberate în acest scop de către Serviciul Gestionare Cimitire din 

cadrul Primăriei Municipiului Constanța. 

Art.23.4. În cazul încetării dreptului de folosință dacă nici un reprezentant al 

familiei nu a răspuns notificării transmise de  Serviciul Gestionare Cimitire și nu 

s-a prezentat la deschiderea mormântului, deshumarea se desfășoară numai în 

prezența  persoanei desemnate de conducerea Serviciului de Gestionare Cimitire 

care consemnează, în registrul de evidență a locurilor de înhumare, lipsa 

reprezentantului familiei și operațiunea operațiunea de depunere a osemintelor , 

se va face la oasoarul cimitirului în lădițe înscripționate cu lotul și figura 

mormântului, de unde a fost ridicat. 

Art.23.5. Exhumarea cadavrelor în vederea constatării cauzelor morţii se face 

numai cu încuviinţarea procurorului sau a  instanţei judecătoreşti. 

Art.23.6. În cazul exhumărilor dispuse de parchet sau de instanţa 

judecătorească, la reînhumare este obligatorie prezenţa  reprezentantului 

acesteia. 

Art.23.7.  Decedații neidentificați și cazurile sociale vor fi deshumați, după 7 ani 

de la data înhumării, numai în prezența unui reprezentant desemnat de 

conducerea Administratorului Cimitirului și după caz, în funcție de voința familiei, 

osemintele  vor fi predate acesteia spre a fi reînhumate într-un alt loc sau, ca și 

în cazul decedaților neidentificați, vor fi depuse la osoarul cimitirului, în lădițe 

înscripționate cu lotul și figura mormântului de unde a fost ridicat. 

Art.24. TRANSPORTUL PERSOANELOR DECEDATE 

Art.24.1. Transportul persoanelor decedate în vederea înhumării de la locul 

unde corpul defunct este păstrat (domiciliu, capelă şi altele asemenea) până la 

locul înhumării se realizează numai de către prestatorii de servicii funerare, în 

condiţiile dispozițiilor HG nr.741/2016. Transportul decedatului în această etapă 

este condiţionat de prezenţa documentelor de deces emise de către autoritatea 

publică locală, cu autovehiculele destinate transportului persoanelor decedate, 

conform specificaţiilor de la pct. 2 din anexa nr. 2. din HG nr.741/2016. 

Art.24.2. Transportul persoanelor decedate de la locul decesului şi până la locul 

efectuării manevrelor de îngrijiri mortuare se realizează numai de către 

prestatorii de servicii funerare. Transportul decedatului în această etapă se poate 

realiza numai cu autovehicule speciale de transport mortuar, autorizate conform 
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pct. 3 din anexa nr. 2 a HG nr.741/2016 . Pentru transportul decedatului pot fi 

folosite huse mortuare biodegradabile. 

Art.24.3. Transportul persoanelor decedate în vederea înhumării în aceeaşi sau 

în altă localitate se face în sicrie cu capac, cu autovehicule special amenajate în 

acest scop, care respectă prevederile normelor sanitare şi antiepidemice. 

Art.24.4. Transportul persoanelor decedate din cauza unor boli contagioase se 

poate face numai pe baza certificatului eliberat de un medic specialist în 

medicină legală sau anatomie patologică şi a adeverinţei de înhumare eliberate 

de autoritatea administraţiei publice locale. 

Art.24.5. Pentru a preveni riscurile ce pot apărea în timpul transportului şi 

înhumării, sicriele vor putea fi comercializate numai însoţite de certificat de 

conformitate emis de către producător şi vor îndeplini următoarele condiţii: 

a) rezistenţă la manevre mecanice; 

b) sistem de închidere etanş; 

c) confecţionate din materiale biodegradabile, cu o grosime minimă de 18 mm; 

d) să nu fie tratate cu produse biocide şi produse clasificate ca periculoase; 

e) confecţionate din materiale care nu conţin compuşi pe bază de clor, cauciuc, 

metale grele şi aliajele acestora (plumb, mercur, cadmiu, crom, nichel, arsen, 

molibden şi mangan); 

f) este interzisă folosirea de finisaje bicromate galvanizate ale feroneriei şi ale 

elementelor de fixare a acestora. 

Art.24.6. În cazul în care persoanele decedează în locuri publice, în natură, 

spaţii virane şi altele asemenea, se procedează diferenţiat, în funcţie de situaţie, 

astfel: 

a) dacă sunt cazuri medico-legale, în funcţie de specificul cazului, instituţiile 

medico-legale vor efectua transportul cu personalul propriu sau pot colabora cu 

unităţi specializate de la salvamont, scafandri, alpinişti, inspectoratele pentru 

situaţii de urgenţă şi alte astfel de unităţi şi/sau firme care, prin domeniul de 

activitate, pot înlesni preluarea şi transportul decedatului, după caz; 

b) dacă decesul persoanei nu este considerat caz medico-legal, decedatul poate 

rămâne la dispoziţia familiei sau a reprezentantului legal, în vederea organizării 

înhumării în conformitate cu prezentele norme. 

Art.24.7.  Pentru transportul persoanelor decedate în străinătate sunt necesare 

acordul autorităţilor din ţara respectivă, precum şi aprobarea instituţiei de 

sănătate publică competente din unitatea administrativ-teritorială în care a avut 

loc decesul. 

Art.24.8. Pentru aducerea în România a persoanelor decedate sunt necesare 

aprobarea oficiului consular al României din ţara respectivă, aprobarea 

autorităţilor de sănătate publică din ţara respectivă, precum şi declaraţia de 

primire din partea administraţiei cimitirului în care are loc înhumarea. 

Art.24.9.  În cazurile de deces datorat bolilor transmisibile, carantinabile, se iau 

măsurile de prevenire a răspândirii infecţiei impuse de inspecţiile sanitare de stat 

judeţene.Transportul persoanelor decedate în acest mod se face numai cu avizul 

sanitar de transport eliberat de autorităţile de sănătate publică judeţenă. 

Art.24.10. Transportul persoanei decedate din afara localităţii în care s-a produs 

decesul se face conform prevederilor legale în vigoare, iar accesul în cimitirele de 

pe raza municipiului Constanța se va realiza în baza avizul Consiliului local al 
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autorității în care își desfășoară activitatea  și va fi depus o dată cu 

documentația în vederea obținerii adeverinței de înhumare. 

Art.25. PRESTATORII DE SERVICII FUNERARE  

Prestarea serviciilor funerare se face potrivit Legii nr.102/2014 - privind 

cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare și Hotărârea Guvernului 

nr.741/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice și sanitare privind serviciile 

funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea și reînhumarea 

cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum și criteriile 

profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare și 

nivelul fondului de garantare 

Art.25.1. Operatorii care îndeplinesc criteriile prevăzute de Legea nr. 102/2014 

și H.G. nr. 741/2016, pot presta serviciile funerare numai după obținerea 

avizului Consiliului Local al municipiului Constanța și a autorizației sanitare de 

funcționare emisă de catre Directia de Sanatate Publica. 

Art.25.2.  În vederea obţinerii avizului consiliului local al municipiului Constanța, 

prestatorul de servicii funerare întocmeşte un dosar care să conţină: 

a) documentele care atestă faptul că personalul angajat cu atribuţii în prestarea 

de servicii funerare, pregătirea cadavrului şi efectuarea de îngrijiri mortuare are 

competenţele specifice necesare, conform prezentelor norme. Se exceptează de 

la cerinţa de competenţă specifică persoanele care lucrează în contabilitate, 

agenţi de marketing, şoferi, persoane care execută/decorează monumente 

funerare sau comercializează obiecte funerare; 

b) dovada că prestatorul de servicii funerare are cel puţin 3 angajaţi, astfel: 

(i) un tanatopractor cu diploma de absolvire a programului de formare teoretică 

şi practică în urma căruia a obţinut dreptul de liberă practică, în conformitate cu 

prezentele norme, angajat cu contract de muncă, cu dreptul de a completa şi 

semna certificatul de îmbălsămare; 

(ii)  minimum 2 persoane angajate cu normă întreagă, cu atribuţii în efectuarea 

transportului decedatului; 

c) nu are datorii restante la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat 

şi bugetul local şi are constituit fondul de garantare; 

d) dovada deţinerii spaţiului corespunzător pentru desfăşurarea obiectului de 

activitate, respectiv copie a autorizaţiei sanitare de funcţionare emise de direcţia 

de sănătate publică judeţeană. 

Art.25.3. Avizul consiliului local poate fi retras în cazul în care se constată 

nerespectarea condiţiilor iniţiale care au stat la baza obţinerii avizului consiliului 

local al unităţii administrativ-teritoriale. 

Art.25.4. Se interzice orice formă de publicitate pentru firmele prestatoare de 

servicii funerare în incinta instituţiilor de sănătate. La biroul de întocmire a 

formalităţilor, pentru persoanele decedate în instituţia respectivă se poate afişa 

lista alfabetică a firmelor prestatoare de servicii funerare, cu adresa şi numărul 

de telefon. Pe teritoriul cimitirului, cu excepţia locului destinat acestui scop, 

publicitatea serviciilor funerare este interzisă. 

 

CAPITOLUL   IV 

ATRIBUIREA LOCURILOR DE VECI ÎN FOLOSINȚĂ 
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Art.26. Locurile de înhumare vor putea fi atribuite în concesiune la cererea 

cetăţenilor cu domiciliul pe raza municipiului Constanţa,  vor fi aprobate de 

primar, fără licitaţie pe baza tarifelor stabilite de către Consiliul Local al 

Municipiului Constanţa, în limita spațiilor disponibile aflate în prorietatea 

municipiului Constanța, în următoarele condiţii: 

a) în caz de deces - pe o perioadă de 7 ani, cu obligativitatea executării unui 

semn de căpătâi (ex.cruce piatră), în cel mult un an de la înhumare; 

b) la cerere - pe o perioada de 25 sau 49 ani, cu obligativitatea executării unei 

construcţii definitive (criptă, cavou, capelă, etc.);                                            

26.1. Unei persoane i se poate atribui în folosință numai un singur loc de 

înhumare.  

26.2. În acest loc pot fi înhumați titularii dreptului de concesiune, soțul (soția) și 

rudele până la gradul IV, care dovedesc rudenia prin acte legale precum și alte 

persoane decedate conform art. 22.2. 

Art.27. Beneficiarii tuturor legilor speciale - Legia nr. 44/1994, Decretul-Lege 

nr. 118/1990, Legii nr. 189/2000, și Legii nr. 29/31.03.2000, privind sistemul 

național de decorații al României, Legea 341/2004, au dreptul la un loc de 

inhumare gratuit, pe tot parcursul vieții în baza cererii aprobate, de către 

autoritatea locală, în limita locurilor disponibile. 

Locurile de înhumare acordate cu titlu gratuit se pot transmite numai urmașilor, 

pe bază de certificat de mostenitor, în condițiile legii, cu achitarea contravalorii 

tarifului de concesiune aferent. 

Art.28. Prin excepţie, cetăţenii care au domiciliul în altă localitate sau în altă 

ţară pot solicita concesionarea unui loc de înhumare, în condiţiile mai sus 

menţionate, în cazul în care a survenit decesul unei persoane care a avut ultimul 

domiciliu stabil în municipiul Constanţa. 

Art.29.1. Pentru locurile de înhumare concesionate pe 7 ani,  25 ani sau 49 ani, 

se poate acorda prelungirea duratei cu una din perioadele respective cu plata 

tarifelor prevăzute de lege. 

Art.29.2. Termenul de concesionare al contractului poate fi prelungit prin 

acordul părţilor cu durata sa iniţială sau în cazul locurilor de veci pe care s-au 

edificat construcții funerare definitive (criptă, cavou) pe o perioadă mai mare dar 

nu mai mult de 49 de ani, pe baza unei cereri înregistrată de titular, înainte de 

data expirării contractului de concesiune cu cel mult 30 de zile. 

Art.30.1. La expirarea termenului de folosinţă a locului de înhumare, 

concesionarul locului are drept de preemțiune, iar în caz de deces al acestuia, are 

drept de preemțiune moştenitorul legal sau după caz testamentar. Dreptul de 

preempțiune se exercită în termen de 90 de zile de la data expirării. La data 

expirării termenului de exercitare a dreptului de preemtiune contractul încetează 

de drept, locul rămânând disponibil pentru o noua atribuire. 

Art.30.2. În situația excepțională în care locul de înhumare nu a fost atribuit 

unui nou concesionar, motivat de imposibilitatea legală și faptică de deshumare, 

o nouă concesiune către fostul titular va atrage sancționarea cu plata 

contravalorii concesiunii de 3(trei) ori. 

Art.31.1.  În cazul în care dreptul de concesiune a încetat potrivit art. 30.1. și pe 

aceste locuri există lucrări funerare foștii titualari sunt obligați să desființeze și să 

ridice aceste lucrări în termen de 60 zile de la primirea notificării în acest sens. În 
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caz contrar, aceste lucrări intră în patrimoniu Municipiului ca accesoriu al bunului 

de retur cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare privind constatarea, 

evaluarea și preluarea pe baza de inventor fară plata nici unei despăgubiri sau 

alte compensații materiale și pot fi desființate de administratorul cimitirelor, iar 

materialele rezultate vor fi valorificate de acesta, cu aceeași destinație. 

Art.31.2.  Locul de inhumare reintră în circuitul de repartizare a locurilor după 

ce va fi efectuată exhumarea decedaților din acest loc, iar osemintele vor fi  

depuse la osuar în lădițe speciale inscripționate. Operațiunea de deshumare 

oseminte este supravegheată de persoana desemnată de către Administratorul 

cimitirului, iar operațiunea se consemnează în Registrul de evidență. Costurile 

procedurii de deshumare  și depunere la osuar în lădițe speciale inscripționate, 

fiind suportate de noul concesionar. 

Art.32. Locurile de înhumare atribuite în concesine nu pot fi înstrăinate sau 

schimbate.  În mod excepțional, când realitatea din teren o impune (se identifică 

instalații sau utilități publice, e.t.c) se pot efectua schimburi între locurile de 

înhumare din același cimitir cu aprobarea primarului și cu respectarea 

prevederilor legale. 

Art.33.1. Dreptul de concesiune asupra locurilor de înhumare va putea fi 

transmis  prin succesiune legală sau testamentară și prin acte juridice între vii cu 

titlu gratuit. În vederea emiterii noilor contracte de concesiune pe numele 

titularilor actuali este obligatorie depunerea documentelor notariale, la Serviciul 

Gestionare Cimitire. 

Art.33.2. În cazul în care există mai mulți concesionari pe acelaşi loc de 

înhumare, iar suprafaţa pe care o deţine fiecare este mai mică de 3.00 mp. şi 

situaţia din teren nu permite ieşirea din indiviziune, atunci pe bază de declaraţii 

scrise va fi nominalizat un singur moștenitor, care  va achita taxele/tarifele 

aferente concesiunii.  

Art.34. Administratorul cimitirului retrage dreptul de folosinţă a locurilor de 

înhumare şi îi înştiinţează în scris pe titularii dreptului de folosinţă în următoarele 

cazuri: 

a) titularului i se atribuie un alt loc de înhumare; 

b) părăsirea sau menţinerea în stare de neîngrijire pe o perioadă mai mare de 2 

ani a locurilor de înhumare şi a lucrărilor funerare, după o notificare prealabilă; 

c) neplata taxelor în condiţiile prevăzute de contract. 

Art.35.1. Dreptul de folosință al locurilor de înhumare încetează: 

a) la expirarea duratei de folosință; 

b) când titularul dreptului de folosinșă renunță la acest drept; 

c) în caz de părăsire sau menţinere în stare de neîngrijire pe o perioadă mai 

mare de 2 ani a locurilor de înhumare şi a lucrărilor funerare; 

d) neplata taxelor în condiţiile prevăzute de contract; 

35.2. Administratorul cimitirului va înștiința în scris, cu confirmare de primire, 

titularul dreptului de concesiune, solicitându-i să se prezinte în termen de 5 zile 

pentru plata taxelor/tarifelor în vigoare și a penalităților aferente, în caz contrar, 

fiindui retras dreptul de concesiune. Dacă titularul nu poare fi găsit la ultimul 

domiciliu aflat în evidențele administratorului, atunci se va proceda la publicarea 

unui anunț pe site-ul Primariei Municipiului Constanța, cât și în presa locală. 
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Art.36. Contravaloarea concesiunii locurilor de înhumare, precum şi taxa pentru 

alte activităţi desfăşurate pe teritoriul cimitirului se stabilesc de proprietarul 

cimitirului. Tariful pentru întreţinerea cimitirului şi a locurilor de veci nu poate fi 

modificat pe parcursul concesionării, decât în funcţie de rata inflaţiei sau dacă 

modificările legislative impun cheltuieli suplimentare. Tariful pentru 

concesionarea locurilor de veci şi pentru alte activităţi desfăşurate în cimitir, se 

propune de către Direcția Administrare Servicii Publice, Serviciul Gestionare 

Cimitire se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Constanța. 

Art.37. Titularul dreptului de folosinţă a locului de înhumare are  următoarele 

obligaţii:  

a) montarea unui însemn de căpătâi care să conţină numele şi prenumele 

decedatului sau a concesionarului - după instalare care se face de la data luării 

în folosinţă, respectând suprafaţa concesionată; 

b) asigurarea lizibilităţii înscrisurilor de pe plăcile şi tăbliţele comemorative;  

c) îngrijirea permanentă a locului de înhumare, întreţinerea construcţiilor de 

orice fel existente la locul de înhumare; 

d) respectarea suprafeţelor atribuite spre folosinţă; 

e) 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;  

f) utilizarea cu simţ gospodăresc a bunurilor din cimitire;  

i) de a se interesa periodic asupra datei când expiră durata concesiuni a locului 

de înhumare; 

j) de a comunica, în scris, în termen de 30 de zile, orice schimbare survenită, în 

situaţia juridica a locurilor de înhumare (persoana titularului şi domiciliul 

acesteia, moşteniri, donaţii, renunţări, etc);  

k) să respecte prevederile prezentului Regulament; 

l) să întreţină permanent locurile de înhumare, lucrările funerare, asigurându-le 

un aspect îngrijit; 

m) să contribuie la întreţinerea cimitirelor prin plata taxei anual, stabilit prin 

hotărârea Consiliului Local.  

Art.38.  Prin excepție, în cazul în care titularul/titularii dreptului de folosinţă a 

locului de înhumare se află în imposibilitatea îndeplinirii obligațiilor prevăzute la 

art. 36 lit c, întreţinerea  locului de înhumare și a lucrărilor funerare,  

asigurându-le un aspect îngrijit, se poate realiza și de către administratorul 

cimitirului în baza unui contract de prestări servicii. 

Art.39.  Întreţinerea locurilor de înhumare din parcelele speciale se realizează 

de către Ministerul Apărării Naționale cu  aportul uman , material sau financiar 

al: 

a)Garnizoanei Constanţei pentru parcelele eroilor căzuţi în primul și al doilea 

război mondial; 

b)Asociaţii care au ca scop cinstirea memoriei eroilor revoluţiei din decembrie 

1989 sau asociaţii ale răniţilor în  revoluţie sau ale urmașilor eroilor martiri sau 

membrii acestora; 

c) Asociaţii ale veteranilor de război, invalizilor și văduvelor de război sau 

membrii acestora; 
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Art.40.  Întreţinerea locurilor de înhumare din parcelele speciale se realizează 

de către Administratorul cimitirului cu  aportul uman, material sau financiar al: 

a)Asociaţii care au ca scop cinstirea memoriei personalităţilor locale sau 

naţionale sau membrii acestora; 

b)Reprezentanţele diplomatice ale statelor ostașilor de alte naţionalităţi căzuţi pe 

teritoriul României sau în condiţii de reciprocitate, de către administraţia publică 

locală în baza documentaţiei întocmite de structurile de specialitate ale acesteia; 

c)Voluntari supravegheaţi de personalul desemnat de către Administratorul 

Cimitirului. 

Art.41. Depunerea/aruncarea gunoiului în alte locuri sau lăsarea acestuia între 

rânduri, pe mormintele din vecinătate,  pe alei se sancţionează, de către 

împuterniciții Primarului. 

Art.42. Tăierea arborilor în incinta cimitirelor sau distrugerea vegetaţiei se va 

realiza cu avizul Serviciului Spaţii Verzi. Obţinerea acestuia intră în atribuţia 

titularilor de contracte de concesiune, atunci când arborii se află  pe suprafaţa 

concesionată, iar în cazurile când arborii se află pe suprafaţa dintre morminte, 

respectiv pe alei  principale, secundare și spaţiile de circulaţie dintre morminte, 

sarcina revine administratorului cimitirului . 

 

CAPITOLUL   V 

CONDIŢII DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR FUNERARE 

 

Art.43.  În cimitirele aparţinând Municipiului Constanța se pot executa 

construcţii funerare numai în baza unui aviz sau autorizaţie de construire, de 

către societăţi comerciale de profil care funcţionează conform legii sau de 

persoane fizice autorizate în condiţiile legii, decizia alegerii executantului lucrării 

rămânând la latitudinea concesionarilor de locuri de veci. 

Art.44. Administratorul cimitirelor  aparţinând Municipiului Constanța,  are 

următoarele obligaţii :  

a) urmărirea şi monitorizarea executării construcţiilor funerare în cimitir de la 

începerea lucrării şi până la finalizarea lor şi înştiinţarea Direcţiei Poliţia 

Locală pentru stoparea execuţiei oricăror lucrări funerare în situaţia în 

care constată o încălcare a prezentului Regulament şi a dispoziţiilor     

prevăzute în autorizaţia de construire sau aviz; 

b) luarea măsurilor şi întocmirea documentelor necesare pentru repararea 

prejuduciilor  cauzate de constructori pe cheltuiala acestora în cel mai 

scurt timp;  

Art.45. Proprietarul cimitirului eliberează permisul de lucru pentru executarea 

de lucrări funerare (prin Direcţia Generală Gestionare Servicii Publice,  Direcția 

Administrare Servicii Publice, Serviciul Gestionare Cimitire) sau autorizaţia de 

construire (prin grija Direcţiei Urbanism), dar nu răspunde de prejudiciile 

cauzate de condiţiile meteo nefavorabile şi efectuarea defectoasă a lucrărilor 

funerare de către executanţii acestora.  

Art.46. Societăţile comerciale sau persoanele fizice autorizate să execute 

construcţii funerare în cimitirele aparţinând Municipiului Constanța vor respecta 

prevederile prezentului regulament.  
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Art.47. Construcţiile funerare se vor executa numai pe timpul orarului: Luni-

Sâmbătă între orele 08.00 – 20.00 şi numai în baza aviului sau după caz în baza 

autorizaţiei de construire, eliberată de către proprietarul cimitirului. Nu se vor 

executa construcţii funerare cu 7 zile înainte şi cu 7 zile după, cu ocazia 

Sărbătorilor Pascale. Societatatea comercială sau persoana fizică autorizată care 

execută construcţii funerare în cimitir este obligată să părăsească cimitirul la 

expirarea programului, după aceea nici o persoană nu mai are voie să rămână şi 

să intre în cimitir, cu excepţia personalului de pază.  

Art.48.1. Se pot executa următoarele construcţii funerare:  

a – la suprafaţă : însemne,  borduri sau împrejmuiri, lespezi, capele, mausolee, 

monumente, obeliscuri, alte lucrări de artă plastică;  

b – în subteran : cripte,  cavouri,  

Realizarea şi extinderea capelelor, mausoleelor şi a oricăror clădiri sau a 

infrastructurii cimitirului, se fac după obţinerea autorizaţiei de construire 

eliberate în condiţiile legii. Lucrările de reparaţii la acestea, se fac tot cu 

obţinerea autorizaţiei eliberate în condiţiile legii. Nu este necesară obţinerea 

autorizaţiei de construire pentru executarea împrejmuirilor funerare, bordurilor, 

însemnelor locurilor de înhumare, obeliscurilor sau alte lucrări de artă plastică, 

precum şi lucrărilor funerare subterane. Acestea vor respecta dimensiunile, 

forma şi materialele descrise în permisul de lucru.  

Art.48.2. Lucrările de construcţii funerare cu amenajările necesare, (respectiv: 

bordură, împrejmuire funerară, mormânt cu capac, de înălţime de max. 20 cm, 

cruce/monument funerar de înalţime max. 1,8 m.) precum şi lucrările funerare 

subterane, se fac cu avizul Direcţia Generală Gestionare Servicii Publice,  

Direcția Administrare Servicii Publice, Serviciul Gestionare Cimitire, respectiv în 

baza unui permis de lucru.  

Art. 49. Tariful pentru eliberarea permisului de lucru va fi aprobat de către 

Consiliul Local la propunerea Direcţia Generală Gestionare Servicii Publice,  

Direcția Administrare Servicii Publice, Serviciul Gestionare Cimitire . 

Eliberarea permisului de lucru se face după plata tarifelor.  

Art.50. Executanţii lucrărilor de construcţii au obligaţia să prezinte la persoana 

desemnată din cadrul, Serviciul Gestionare Cimitire, permisul de lucru şi tabelul 

cu personalul societăţii comerciale ce lucrează în cimitire. 

Art.51. Actele necesare pentru eliberarea avizului – lucrării subterane  sunt :  

a) – cerere în numele persoanei care solicită executarea lucrării (concesionarul 

locului de veci) şi care cuprinde : - numele, prenumele, adresa ; - cimitirul, 

parcela, rândul, mormântul unde urmează să se execute lucrarea ; - denumirea 

firmei care execută lucrarea funerară. 

b) – dovada achitării dreptului de folosinţă al fiecărui loc de înhumare. 

c) – copie după actul care dovedeşte valabilitatea dreptului de folosinţă al locului 

de înhumare respectiv;  

d) – copie carte de identitate (concesionarul locului de veci);  

e) – copie a documentului încheiat între beneficiarul lucrării (concesionarul 

locului de veci) şi societatea comercială sau persoana fizică autorizată care 

execută lucrarea;  

Art.52. Actele necesare pentru eliberarea permisului de lucru  sunt :  
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a) – cerere în numele persoanei care solicită executarea lucrării (concesionarul 

locului de veci) şi care cuprinde : - numele, prenumele, adresa ; - cimitirul, 

parcela, rândul, mormântul unde urmează să se execute lucrarea ; - denumirea 

firmei care execută lucrarea funerară. 

b) – dovada achitării dreptului de folosinţă al fiecărui loc de înhumare. 

c) – copie după actul care dovedeşte valabilitatea dreptului de folosinţă al locului 

de înhumare respectiv;  

d) – copie carte de identitate (concesionarul locului de veci);  

e) – copie a contractului dintre beneficiarul lucrării (concesionarul locului de 

veci) şi societatea comercială sau persoana fizică autorizată care execută 

lucrarea;  

f )– dovada din partea societatăţii comerciale sau persoanei fizice autorizate care 

execută lucrarea, că are ca obiect de activitate executarea de construcţii . 

g) – copie Autorizatie de construire/aviz. 

Art.53.  Este interzisă executarea de construcţii funerare fără permis de lucru, 

aviz sau autorizaţie de construire. 

Art.54. Permisul de lucru se eliberează pentru o perioada de 6 luni și se 

prelungeşte în condiţiile în care construcţia funerară nu s-a executat din motive 

întemeiate (alegerea pentru terminarea construcţiei funerare a unei alte societăţi 

comerciale, condiţii meteo nefavorabile ). Prelungirea permisului de lucru se face 

prin solicitare scrisă, aprobarea solicitării şi achitarea contravalorii pe încă o 

perioadă permisă de lucru de 6 luni.  

Art.55. Este interzisă orice construcţie funerară în afara limitei suprafeţei locului 

aflat în folosinţă. Societăţile comerciale care prestează construcţii funerare în 

cimitire, cât şi persoanele fizice autorizate, au obligaţia respectării dimensiunilor 

locurilor de înhumare şi sunt obligate prin construcţia executată să lase acces pe 

trotuarele dintre împrejmuiri. 

Art.56. Săpăturile făcute pentru construirea cavourilor şi a gropilor zidite vor 

trebui, să fie înconjurate cu bariere sau protejate cu obstacole vizibile şi 

rezistente, pentru a se evita orice pericol. Lucrările vor fi executate în aşa fel 

încât să nu compromită cu nimic securitatea şi integritatea publicului. 

 Art.57. Constructorii nu vor putea depozita nici măcar temporar pământ, 

materiale şi alte obiecte pe mormintele vecine. Aceştia vor trebui să ia toate 

măsurile necesare pentru a nu murdări sau deteriora mormintele înconjurătoare 

pe timpul execuţiei lucrărilor.  

Art.58. Accesul şi evacuarea în şi din cimitire a materialelor cu mijloace de 

transport cu o capacitate mai mare de 1,5 tone este interzisă, cu excepţia 

firmelor autorizate să evacueze gunoiul din locurile special amenajate în cimitir. 

Art.59. Materialele necesare pentru construcţie nu vor fi aduse la locul de 

executare decât pe măsura nevoilor. 

Art.60. Nu sunt permise în cimitire depozitarea materialelor de construcţii, 

stingerea varului, cioplirea pietrelor, turnarea plăcilor şi crucilor în cofraje, ci 

doar efectuarea de lucrări pregătitoare. 

 Art.61. Resturile de orice natură rezultate din operaţiile de construcţie, 

deşeurile de orice fel se evacuează din cimitir, în fiecare zi de către constructorii 

lucrărilor.  
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Art.63. Obiectele declarate monumente de artă nu pot fi reparate, modificate 

sau demolate decât în conformitate cu Legea nr.422/2001- privind protejarea 

monumentelor istorice. 

 

 

CAPITOLUL VII 

FINANȚAREA SERVICIULUI DE ADMINISTRARE 

 

Art.64. Contravaloarea concesiuni locuri de înhumare este stabilită diferențiat 

pe categorii de cimitire și durata de concesionare,  se aprobă de către Consiliul 

local al Municipiului Constanța. 

Art.65. Taxa/tarif în vederea emiterii avizului de construcție lucrare funerară  și 

permis de lucru se aprobă de către Consiliul local al Municipiului Constanța. 

Art.66. Tariful/taxa anual de întreținere cimitir și tarife percepute pentru alte 

activităţi desfăşurate de agenții economici în incinta cimitirului se stabilesc de 

către proprietarul cimitirului și se aprobă de către Consiliul local al Municipiului 

Constanța. 

 

CAPITOLUL  IX 

RĂSPUNDERE ȘI SANCȚIUNI 

 

Art.67. Nerespectarea prevederilor prezentului regulament se sancţionează 

conform legislaţiei în vigoare şi hotărârilor emise de Consiliul Local al 

Municipiului Constanța. 

Art.68.  Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârășite în 

astfel de condiții încât potrivit legii, să fie considerate infracțiuni: 

a) aruncarea şi abandonarea de hârtii, ambalaje, resturi alimentare şi neali-

mentare, şi alte deşeuri aduse din exteriorul cimitirului, în  perimetrul ci-

mitirului sau în locurile special amenajate ale acestuia; 

b) depozitarea clandestină de gunoi, moloz, resturi vegetale etc. în         

perimetrul cimitirului; 

c) murdărirea aleilor de orice fel de materiale: balast, mortar, noroi,         

betoane, deşeuri sau alte materiale; 

d) nerespectarea programului de funcţionare afişat la intrarea în cimitir; 

e) pătrunderea în cimitir cu câini fără lesă, biciclete, scutere, motorete,   

ATV-uri şi autoturisme (altele decât cele permise); 

f) consumarea de băuturi alcolice în cimitir; 

g) arderea deşeurilor vegetale, menajere sau de altă natură în cimitir; 

h) plantarea de material dendrologic, care prin specificul său poate cauza 

prejudicii  asupra stării de sănătate a populaţiei în perimetrul cimitirului, 

inclusiv pomi şi arbuşti fructiferi; 

i) executarea de tăieri de corecţii şi defrişări arbori şi arbuşti, fără acordul 

serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Constanța. 

j) distrugerea şi deteriorarea gardului viu, a materialului dendrofloricol din 

incinta cimitirelor;  

k) distrugerea sau deteriorarea coşurilor, containerelor de depozitare a 

gunoiului sau altor obiecte de mobilier urban din cimitire;  
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l) distrugerea, deteriorarea sau murdărirea mormintelor şi spaţiilor verzi din 

cimitire. 

Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 500 lei şi 

1000 lei pentru persoanelor fizice şi 1000 lei şi 2 500 lei pentru persoanele 

juridice. 

Art.69. Contravenţii care se aplică persoanelor fizice, concesionari sau titulari ai 

locurilor de veci: 

Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 1500 

lei şi 2500 lei, neîngrijirea şi neîntreţinerea locurilor de veci pe care le au 

în concesiune, sau care le-au fost atribuite de Municipiul Constanța.  

 Art.70. Constitue contravenții următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în 

astfel de condiții încât, potrivit legii, să fie considerate infracțiuni: 

a) depozitarea chiar şi temporară a pământului rezultat din lucrările de con-

strucţii pe morminte sau în alte locuri din cimitire decât în cele permise; 

b) murdărirea căilor publice, aleilor din cimitire cu materiale şi resturi de ma-

teriale folosite sau rezultate din activitatea de construcţii; 

c) prepararea mortarelor sau betoanelor în perimetrul cimitirelor în alte locu-

ri decât în cele permise; 

d) neîmprejmuirea cu panouri speciale de protecţie a locurilor şi lucrărilor de 

construcţie care prezintă pericol de accidentare; 

e) neefectuarea lucrărilor de salubrizare la punctele de lucru din cimitire la 

sfârşitul fiecărei zile de lucru; 

f) neluarea măsurilor de împiedicare a producerii şi răspândirii prafului; 

g) executarea de lucrări funerare sau reparaţii la lucrările funerare fără  

permisul de lucru eliberat/aviz/autorizație de construire sau nerespectând 

dispoziţiile prevăzute în permisul de lucru şi în Regulamentul de serviciu la 

contractele de concesiune servicii având ca obiect prestarea de servicii şi 

activităţi necesare  exploatării şi întreţinerii a cimitirelor umane aparţinând 

Municipiului Constanța 

h) executarea sau reparaţiile la capele fără autorizaţie de construire eliberată 

în condiţiile legii sau nerespectând dispoziţiile prevăzute în autorizaţia de 

construire şi în Regulament; 

Contravențiile prevăzute la alin. (1) săvârșite de persoanele fizice și juridice se 

sancționează cu amendă  1500 lei și 2500 lei. 

Faptele menţionate la Litera (g.) şi (h.) pot duce la demolarea construcţiei 

executate, conform legii.  

Art.70.1. Odată cu aplicarea sancțiunii principale se dispune și sancțiunea 

complementară de desfințare a lucrărilor și aducerea a terenului la starea 

inițială, conform legislației în vigoare. 

Art.70.2. Desfințarea lucrărilor se va face fie de titularul contractului de 

concesiune, fie de administrația cimitirelor, urmând ca titularul contractului de 

concesiune să suporte cheltuielile generate de lucrările de demolare. 

Art.71.  Contravențiile prevăzute de prezentul regulament li se aplică dispozițiile 

O.G. nr. 2/2001- privind regimul juridic al contravențiilor, inclusive sensul că se 

poate achita jumătate din minumul amenzii în termen de 15 zile de la data 

comunicării procesului-verbal. 

Art.72. Constatarea contravențiilor şi aplicarea sancțiunilor contravenţiilor 
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prevăzute în prezentul Regulament se va face de către: Primar, poliţiştii locali 

din cadrul Direcţiei Generale Poliţia Locală Constanța, salariaţii primăriei anume 

împuterniciţi prin dispoziţii ale Primarului. 

 

DISPOZIȚII FINALE 

 

Art.73. Proprietarul cimitirelor are obligaţia întreţinerii şi menţinerii în funcţiune 

a acestora, obligaţie care poate fi îndeplinită pe bază de contract şi de operatori 

economici.  

Art.74. Actele de concesionare a locurilor de înhumare eliberate de 

administraţiile cimitirelor până la intrarea în vigoare a prezentului Regulament 

rămân valabile.  

Art.75. Toate persoanele fizice sau juridice, precum şi toţi operatorii economici 

care prestează o activitate în cimitirele din prezentul regulament, care prin 

natura împrejurărilor iau contact direct cu cimitirele, sunt obligate să respecte 

prezentul regulament de serviciu. 

Art.76. Prezentul Regulament se completează cu actele normative în vigoare 

care reglementează organizarea și funcționarea cimitirelor, precum si serviciile 

funerare. 

Art.77. Prezentul regulament intră în vigoare de la data aducerii la cunoștință 

publică a hotărârii consiliului local de aprobare a acestuia, cu excepția 

prevederilor Capitolului IX, care intră în vigoare în termen de 30 zile de la data 

aducerii la cunoștință publică a hotărârii consiliului local de aprobare a 

prezentului regulament. 
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