Anexa la HCL nr. 32 /24.08.2018

REGULAMENT
DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A CIMITIRELOR UMANE,
PROPRIETATEA PUBLICĂ A COMUNEI SCRIOAȘTEA, JUDEȚUL TELEORMAN

CAP.I DISPOZIȚII GENERALE
Art.1. - Cimitirele din comuna Scrioaștea, aflate în proprietatea comunei Scrioaștea, sunt:
- Cimitirul Scrioaștea ;
- Cimitirul Cucueți ;
- Cimitirul Brebina .
Art.2. - Înființarea, extinderea, desființarea, organizarea și administrarea cimitirelor,
proprietate publică a comunei Scrioaștea se face în baza hotărârilor Consiliului Local.
Art.3. - Din punct de vedere urbanistic, sanitar si edilitar, cimitirele sunt supuse prevederilor
legale în vigoare.
Art.4. - Întreaga suprafață interioară a cimitirelor este structurată pe parcele, care sunt
delimitate între ele prin alei de acces.
Art.5. - Parcelele sunt structurate la rândul lor pe rânduri în cadrul cărora sunt stabilite locurile
de înmormântare.
Parcelele și fiecare rând în parte sunt numerotate la capetele lor dinspre alee. Numerele
rândurilor și parcelelor se vor scrie pe plăci indicatoare, ce vor fi plantate la capetele rândurilor.
Art.6. - În cadrul rândurilor care compun fiecare parcelă în parte, fiecare loc de înmormantare
este numerotat, pentru a se putea ține o evidență clară a acestora.
Art.7. - În cadrul aparatului propriu al primarului va funcționa un compartiment specializat
pentru problemele de registratură, evidență și păstrare în arhivă a situațiilor privind persoanele
decedate care sunt înmormântate în cimitirele respective, precum și a datelor de identificare.
Art.8. - Persoanele decedate sunt înregistrate în registrul de evidență cu următoarele
specificații:
- data înmormântării;
- numele și prenumele celui decedat;
- datele personale ale decedatului;
- numărul actului de deces și emitentul acestuia ;
- adeverința de înhumare ;
- locul înmormântării (parcela, rândul, locul);
- aparținătorul/concesionarul care a efectuat înmormantarea;
- documentul care dovedește concesionarea locului .
Art.9. - În cazul înhumării unei persoane decedate neidentificate, în registrul de evidență se
menționează denumirea autorității care a dispus înhumarea și numărul dosarului cazului .
Art.10. - Persoana care a solicitat înhumarea și concesionarul locului de înhumare au acces la
registrul de evidență.
Art.11. - Persoana responsabilă cu registratura, evidența și păstrarea în arhivă a situațiilor
privind persoanele decedate care sunt înmormantate în cimitirele respective, precum și a datelor de
identificare este obligată ca, în timpul orelor de program să ofere informații persoanelor care se
interesează despre locul de înhumare a persoanei decedate.
Art.12. - Compartimentul specializat din cadrul aparatului propriu al primarului va ține, într-un
registru separat și evidența parcelelor din structura cimitirului, cu următoarele specificații:
- anul dării în folosință a parcelei;
- numărul de rânduri componente;
- numărul de locuri de mormânt stabilite în cadrul parcelei;
- ziua, luna și anul ocuparii complete a parcelei;

Art.13. - În registrul de evidență se consemnează și caracterul aparte al parcelei respective și
anume :
1 - eroi din primul război mondial;
2 - eroi din al doilea război mondial;
3 - veterani de război;
4 - eroi ai revoluției;
5 - deportați si victime ale oprimarii comuniste;
6 - destinație specială (personalități istorice, politice, culturale, sau cu merite deosebite, etc.).
Deasemenea se va specifica daca in parcela respectiva exista sau nu un monument
comemorativ.
Se va solicita de la Direcția de Cultură și Culte confirmarea încadrării persoanelor decedate în
categorii cu personalități istorice, politice, culturale sau cu merite deosebite.
Art.14. - Se va ține totodată o evidență cu privire la locul unde sunt înmormântate (parcela,
rândul, locul) personalități istorice, politice, culturale sau cu alte merite deosebite, de importanță
națională sau locală.
Art.15. - Se va ține la zi un registru în care se vor înscrie constatările proprii, cât și reclamațiile
primite de la cetățeni, privind actele de profanare, a furturilor sau a altor infracțiuni din incinta
cimitirelor.
Art.16. - Pe raza comunei Scrioaștea, înhumarea în cimitirele proprietate publică, se face
conform prezentului Regulament.
Art.17. - Pentru atribuire locurilor de înhumare prin concesiune, se vor percepe taxe aprobate
de Consiliul Local, în funcție de perioada concesionată .
CAP.II. - CATEGORII DE LOCURI DE ÎNHUMARE
Art.18. - Locurile de înhumare care se pot atribui, se clasifică în următoarele categorii :
1. locul de înhumare individual (mormânt simplu) ce se concesionează în cimitire va avea
dimensiunile de 2,5 m X 1,2 m, cu intervalele de acces între ele de 0,5 m ;
2. locul de înhumare familial simplu (2 locuri), are dimensiunile de 2 x (2,5 m x 1,2 m.), cu
intervale de acces între ele de 0,5 m.
3. loc de înhumare individual cu suprafața atribuită pentru amenajări din material durabil
(împrejmuire, statui, etc), are dimensiunile de 2,6 m x 1,4 m ;
4. Loc de înhumare familial simplu (2 locuri), are dimensiunile de 2 x (2,6 m x 1,4 m) , cu
intervale de acces între ele de 0,5 m.
5. Loc de înhumare pentru cavou familial, are dimensiunile multiplu de la punctul 3 , cu
intervale de acces între ele de 0,5 m.
Depășirea suprafeței concesionate se sancționează contravențional, conform regulamentului
și cu aducerea la nivelul dimensiunilor aprobate pe cheltuiala beneficiarului.
Art.19. - În cazul în care există solicitări pentru concesionarea unor capele familiale sau
colective, cavouri familiale pe suprafețe mai mari de 7,28 mp, va fi necesară aprobarea Consiliului
Local.
CAP.III. - ATRIBUIREA LOCURILOR DE ÎNHUMARE
Secțiunea I. - Condiții de atribuire a locurilor de înhumare
Art.20. - Terenurile destinate locurilor de înhumare și constructiilor funerare aparțin
domeniului public al comunei Scrioaștea.
Art.21. - Terenul fiecărui cimitir este sistematizat și împârțit în parcele și locuri de înhumare
delimitate prin căi de acces.
Art.22. - Locurile de înhumare din cimitire pot fi concesionate pe baza de taxe sau atribuite
gratuit, în condițiile prezentului Regulament și a prevederilor legale.

Actul de concesionare (atribuire) încheiat cu această ocazie conferă titularului numai dreptul de
folosință pe termen limitat de 7 ani sau 25 ani conform Regulamentului, sau nelimitat potrivit unor
legi speciale.
Art.23. - Pot concesiona locuri în cimitire cetățenii cu domiciliul în comuna Scrioaștea sau care
înmormântează persoane decedate, rude până la gradul al VI – lea inclusiv, care au domiciliul în alte
localități .
Art.24. - Concesionarea locurilor de înhumare în cimitirele proprietate publică, se face pe baza
cererii aprobate de primarul comunei Scrioaștea.
Art.25. - Taxele percepute pentru concesionare sunt cele stabilite de Consiliul Local la data
încheierii contractului.
Art.26. - Unei persoane i se poate concesiona pe termen limitat sau prin atribuire pe termen
nelimitat, numai un singur loc de înhumare.
Art.27. - Locurile de înhumare prevazute la art.18 se pot atribui în următoarele condiții:
a) locurile de înhumare prevăzute la pct.1, 2, 3 și 4 se pot concesiona numai la moartea
persoanei pentru care se atribuie;
b) locul de înhumare prevăzut la art.18 pct.1, va putea fi atribuit cu titlu gratuit numai
persoanelor beneficiare ale unor drepturi stipulate prin diverse acte normative;
c) locurile de înhumare prevăzute la art.18 pct.3, 4 și 5 se pot atribui și anticipat, cu condiția
achitării taxelor prevazute pentru concesionare și a avizării documentației pentru
construirea cavourilor sau a împrejmuirilor.
Art.28. - Taxele pentru atribuirea locurilor de înhumare se stabilesc astfel :
a) persoanele care au domiciliul pe raza comunei Scrioaștea sunt exonerate de la plata taxei de
concesiune ;
b) pentru un loc de înhumare individual într-un cuantum stabilit de 500 lei pentru persoanele
care nu au domiciliul în comuna Scrioaștea ; pentru locurile de înhumare duble, triple sau
cvatdruple, taxa se multiplică direct proporțional cu cea percepută pentru un singur loc de
înhumare individual ;
c) pentru cavouri familiale se calculează în funcție de suprafață (mp) raportat la numărul de
locuri individuale echivalente ;
d) pentru locurile de înhumare în parcele cu destinație specială, se va percepe o taxă și un tarif
special (preferențial), stabilite de Consiliul Local.
Art.29. - Cuantumul taxelor respective va fi ajustat prin hotărâre de Consiliu Local, ori de câte
ori este cazul, în funcție de modificările intervenite la nivelul inflației .
Art.30. - Locurile de înhumare odată atribuite nu pot fi înstrăinate prin vânzare sau cedare, ele
pot fi reatribuite (reconcesionate) spre folosință, numai familiei decedatului până la gradul al IV - lea
inclusiv și numai cu aprobarea primarului comunei Scrioaștea.
Orice alte acte de înstrăinare/folosință vor fi considerate nule de drept.
Art.31. - Locurile de înhumare concesionate pe termen nelimitat, ca urmare a aplicării unor
legi speciale, se vor transmite numai pe cale succesorală.
Sectiunea II. - Modalitatea de concesionare/atribuire a locurilor de inhumare
Art.32. - Locurile de înhumare se atribuie solicitanților pentru o perioada de concesiune, astfel:
a)
pentru 7 ani – numai în caz de deces ;
b)
pentru 25 ani cu /sau fără caz de deces, cu condiția executării de lucrări funerare
subterane și supraterane, în condițiile prevăzute de art.69 ;
c)
pe termen nelimitat atribuite în baza unor acte normative .
Art.33. - Reconcesionarea locurilor de înhumare se face în următoarele situații :
a)
locul de înhumare concesionat pentru 7 ani poate fi reconcesionat pentru încă 7 ani,
daca 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 deces la expirarea termenului de concesiune, cu condiția începerii lucrărilor
subterane sau supraterane, pe baza de contract încheiat cu autoritatea care a aprobat
concesiunea, la data reconcesionării;

locul de înhumare concesionat pentru 25 ani pentru 7 ani, în caz de deces survenit cu cel
puțin 6 ani înaintea expirării concesiunii, termenul reconcesionării curgând de la data
expirării concesiunii inițiale .
Art.34. - Ultima înhumare pe locurile concesionate pe 25 ani, se va putea face cu cel puțin 7 ani
înainte de expirarea acesteia, cu excepția cazurilor în care s-a aprobat prelungirea concesiunii cu
minim 7 ani de către autoritatea care a aprobat concesiunea.
Art.35. - Atribuirea locurilor de înhumare se face pe baza cererii înregistrate de solicitant,
însoțită de copia actului de identitate și de declarația pe propria răspundere, care să ateste că nu mai
deține un alt loc de înhumare în cimitirele proprietate publică a comunei Scrioaștea.
Pentru concesionarea locului de înhumare pe o perioadă de 7 ani, se va anexa dovada decesului.
Aprobarea cererilor privind concesionarea sau reconcesionarea locurilor de înhumare are
valabilitate 30 de zile de la comunicare sau luare la cunostință. După 30 de zile , dacă solicitantul nu se
prezinta pentru încheierea contractului și pentru plata taxei aferente , locul va fi atribuit unei alte
persoane.
Art.36. - Consiliul Local acordă pe o perioadă de 7 ani, locuri gratuite în cimitirele comunei
Scrioaștea, persoanelor decedate neidentificate.
Art.37. - Asupra locurilor de înhumare, se poate creea, în favoarea persoanelor fizice, un drept
de folosință pe o perioadă de 7 – 25 ani.
Acordarea dreptului de folosință se face cu plată pe baza unui contract de concesiune , sau cu
titlu gratuit (act de atribuire gratuită) în temeiul unor legi speciale, încheiat între autoritatea care a
aprobat concesiunea și beneficiar conform anexei .
Art.38. - Actul de concesionare asupra locului de înmormântare, trebuie să cuprindă
următoarele mențiuni principale:
a) autoritatea care aprobă concesiunea;
b) denumirea cimitirului;
c) numele și prenumele titularului folosinței;
d) adresa și datele de identificare ale titularului ;
e) natura folosinței;
f) suprafata concesionată;
g) termenul de concesionare;
h) taxa și/sau tariful stabilit și modalitatea de plată;
i) obligațiile părților semnatare;
j) parcele .
Art.39. - Actul de concesionare (titlul de folosință) se întocmește în două exemplare, din care
unul se predă beneficiarului, iar celălalt rămane la autoritatea care aprobă concesionarea.
Titlurile de folosință se înregistrează în evidențele administrației și în planul de parcelare a
cimitirului.
Art.40. - Titlul de folosință asupra locului de înmormantare, acordat pe o perioada de 7 sau 25
ani și obligațiile asumate vor fi semnate de luare la cunoștință de către aceștia la primirea contractului.
Art.41. - Beneficiarii titlului de folosință au obligația :
a) să-și monteze plăcuțe indicatoare cu nume, prenume și adresa completă ;
b) de a executa în termen lucrările la care s-au angajat la obținerea titlului de folosință ;
c) să întrețină în perfectă stare construcțiile funerare și amenajările realizate pe locul
respectiv;
d) să amenajeze locul în cauză și să-l împodobească cu flori și verdeață;
e) să achite taxa prevazută în contract;
f) să comunice autorității care a aprobat concesiunea orice modificare survenită la adresa de
domiciliu.
Art.42. - Proprietarul cimitirului are dreptul :
a) de a încasa taxele stabilite pentru acordarea dreptului de folosință;
b) de a desființa orice construcție funerară executată fără avizul compartimentului său de
specialitate;
c) de a aplica la nevoie , sancțiunile prevăzute în prezentul regulament ;
c)

Sectiunea III . - Modalitatea de transmitere a dreptului de folosință
Art.43 - Dreptul de folosință asupra locurilor de înhumare se poate transmite prin succesiune
legală sau testamentară .
Art.44. - La transmiterea prin donație către moștenitorii legali, calitatea de soț (soție) sau rudă
în grad succesibil, se stabilește de către notariat, cu ocazia autentificarii actului de donatie, pe baza
certificatului de stare civilă.
Art.45. - În cazul transmiterii prin succesiune legală , calitatea moștenitorilor se stabilește de
către notariat , prin certificate de moștenitor. Aria moștenitorilor se referă la toate persoanele care au
vocație la moștenirea defunctului – titular, în condițiile prevăzute de Codul civil.
Art.46. - În situații excepționale (deces), transmiterea dreptului de folosință către un prezumtiv
moștenitor al dobănditorului locului de înhumare, se va face în baza unei declarații notariale a
petentului, prin care să ateste calitatea de unic moștenitor.
Art.47. - Succesorii testamentari, cu excepția ascendenților și descendenților, precum și a
rudelor colaterale până la gradul al III - lea inclusiv, sunt obligate să plătească taxa stabilită pentru
preluarea dreptului de concesiune asupra locului de înmormântare .
Art.48. - Locul de înmormântare transmis prin succesiune nu poate fi divizat, transmițându-se
din generatie în generație, potrivit ordinii succesorale stabilită de codul civil.
Aparținând în indiviziune membrilor familiei, în cote ideale și neputând forma obiect de partaj,
aceste locuri nu pot intra în formarea loturilor ce cuprind bunurile care intră în masa succesorală și nici
nu pot fi atribuite unui singur moștenitor, pentru complinirea drepturilor succesorale.
Art.49. - În cazul în care un moștenitor renunță la dreptul său, deoarece dreptul de folosință
asupra locului de înmormântare are caracterul de bun de familie, acesta rămâne în continuare în
favoarea moștenitorilor nerenunțători.
Art.50. - La expirarea dreptului de concesiune asupra locului de înmormântare, acesta poate fi
reconcesionat, cu plata, pentru un nou termen, aceluiași beneficiar sau moștenitorilor lui legali .
Secțiunea IV. - Anularea sau încetarea dreptului de folosință
Art.51. - Actul de concesiune asupra locului de înmormântare va putea fi anulat în cazul lăsării
în părăsire a locului respectiv.
Prin “lăsare în parasire” se înțelege “menținerea în stare de neîngrijire pe perioada ultimilor
doi ani, a mormintelor, terenului, împrejmuirilor sau a construcțiilor funerare de către aparținători”.
Art.52. - Starea de “lăsare în părăsire” se stabilește de autoritatea care a aprobat concesiunea,
care are obligația ca anual să verifice starea locurilor date în folosință și să încheie un proces verbal de
constatare care se înscrie într-un registru special. Situația locurilor considerate “în părăsire” se va afișa
la sediul autorității care a aprobat concesiunea și prin vor fi aduse la cunoștință și prin alte moduri de
publicitate.
Art.53. – Proprietarul cimitirelor va face publică, în primul trimestru al fiecărui an
calendaristic o listă cu locurile de înmormântare la care termenul de concesionare a expirat sau expiră
până la sfârșitul anului, precum și o listă cu numele titularilor dreptului de folosință care nu-și respectă
obligațiile ce decurg din acestea.
Totodata se va atrage atenția celor interesați că în cazul în care nu se va face reînnoirea
dreptului de folosință în termen de un an de la data afișării , aceste locuri de înmormântare revin în
proprietatea publică a autorității locale, urmând a fi dispuse concesionarii.
Art.54. - La expirarea termenului de un an de la prima afișare, dacă situația a rămas
neschimbată, lista locurilor de înmormântare “lăsate în părăsire” , cu indicarea numelui titularului
dreptului de concesiune, va fi făcută publică pe o perioadă de 60 de zile .
Odată cu procedura de afișare, proprietarul cimitirului îl va înștiința și pe titularul dreptului de
folosință, prin scrisoare cu confirmare de primire, la ultimul său domiciliu cunoscut.
Art.55. - În cazul în care titularul dreptului de concesiune nu se prezintă în termen de 30 de zile
de la data publicității și a notificării prin scrisoare recomandată, la împlinirea termenului de 2 ani de la
expirarea concesiunii, aceasta va putea fi anulată pe cale administrativă.

Art.56. - Dacă actul de concesiune a fost anulat, mormântul sau cavoul, cu toate amenajările
existente, intră în patrimoniul public al comunei, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare privind
constatarea, evaluarea și preluarea pe bază de inventar.
Locurile respective vor putea fi atribuite pentru noi înhumări, concesionarii acestora vor
suporta plata și a construcțiilor și amenajărilor existente, după ce acestea vor fi evaluate.
Art.57. - Dreptul de folosință asupra locului de înhumare, încetează în următoarele conditii :
a) la expirarea duratei de concesiune și dacă timp de 2 ani nu a fost solicitată
reconcesionarea;
b) când nu există moștenitori legali, testamentari;
c) cand titularul dreptului de folosință nu respectă prevederile prezentului Regulament;
d) prin renuntarea expresă a titularului dreptului de concesiune;
e) cănd titularul dreptului de concesiune a decedat și este înhumat într-un alt loc, iar pe locul
respectiv nu s-au facut construcții definitive;
f) când titularul locului a fost deshumat, iar osemintele sale au fost depuse în alt loc;
g) prin desființarea cimitirului;
h) în caz de părăsire sau de menținere în stare de neîngrijire a locurilor de înhumare și a
lucrărilor funerare , pe o perioadă mai mare de 2 ani.
Art.58. - Încetarea concesiunii în condițiile art.57, atrage după sine încheierea unei noi
concesiuni.
Reconcesionarea locurilor de înhumare altor persoane decat titularului concesiunii se va face
numai dupa trecerea perioadei de 7 ani de la ultima înhumare.
Art.59. - În cazul în care concesiunea încetează în conditiile art.57 și pe aceste locuri sunt
executate lucrări funerare, titularii sunt obligați să desfiinteze si să ridice lucrarea în termen de 90 de
zile de la primirea înștiințării privind încetarea concesiunii. În caz contrar, aceste lucrări vor fi
valorificate de către autoritatea care a aprobat concesiunea.
Sunt exceptate de la prevederile mai sus menționate monumentele funerare din patrimoniul
național sau cele declarate de Consiliul Local, ca fiind de interes istoric sau artistic. Aceste condiții vor
fi incluse și în contractul de concesionare.
CAP.III. - ATRIBUIREA LOCURILOR DE ÎNHUMARE ÎN PARCELE CU
DESTINAȚIE SPECIALĂ
Sectiunea I. - Modalitatea de atribuire
Art.60. - Parcelele care sunt ocupate cu mormintele eroilor căzuți în cele două războaie
mondiale și monumentele închinate acestora, se constituie în parcele cu destinație specială, fiind locuri
de comemorare și cinstire a eroilor neamului.
Art.61. - Veteranilor de război, invalizilor și văduvelor de război, li se vor atribui gratuit locuri
de înmormântare, în parcele special destinate, în cimitire .
Art.62. - Eroilor revoluției din decembrie 1989, răniților și urmașilor eroilor martiri li se vor
atribui, gratuit, locuri de înhumare în cimitirele aparținând comunei Scrioaștea, într-o parcelă special
destinată, pe baza actelor doveditoare.
Art.63. - Deportaților și victimelor oprimării comuniste li se vor atribui locuri de înmormântare
gratuite, într-o parcelă special destinată, pe baza actelor care dovedesc această calitate.
Art.64. - De asemenea sunt considerate parcele cu destinație specială, cele ocupate de către
personalități istorice, politice, culturale sau cu alte merite deosebite, de importanță locală sau națională,
precum și altor persoane marcante din cadrul comunei.
CAP.IV. - EFECTUAREA SERVICIULUI FUNERAR ÎN CIMITIR
Art.65. - Înhumarea în cimitirele proprietate publică, de pe raza comunei Scrioaștea se face
conform prezentului Regulament.

Înmormântarea decedaților aduși din alte localități, se face numai pe baza autorizației sanitare
pentru transport de cadavre umane, vizată de autoritatea sanitară competentă și potrivit adeverinței de
înhumare.
Înhumarea în alte locuri neautorizate este interzisă.
Art.66. - Deshumarea persoanelor decedate se poate face numai după 7 ani de la data
înhumării, pe baza adeverinței eliberate în acest scop de proprietarul cimitirelor.
Ăn mod excepțional deshumarea se face și înainte de expirarea termenului prevăzut la alineatul
precedent, după cum urmează :
a) după împlinirea termenului de 1 an de la data înhumarii și numai în perioada 1 noiembrie 31 martie, pe baza adeverinței eliberate de poliția sanitar veterinară, în scopul reînhumării
persoanei decedate în alt loc de inhumare, pe baza dispoziției date potrivit legii, de Parchet
sau de instanțele judecătorețti și cu încuviințarea unui reprezentant al familiei decedatului ,
la data fixată de aceste organe ;
b) indiferent de data când a avut loc înhumarea pe baza dispoziției date potrivit legii, de
Parchet sau de instanțele judecătorești și cu încunoștiințarea unui reprezentant al familiei
decedatului, la data fixată de aceste organe.
Art.67. - Deshumarea osemintelor persoanelor decedate în urmă cu 7 ani, precum și
reînhumarea lor se poate face în tot timpul anului pe baza adeverinței eliberate în acest scop de
autoritatea care a aprobat concesionarea.
Art.68. - Deschiderea mormintelor și reînhumarea se vor face în mod obligatoriu în prezența
unui împuternicit cu procura specială al familiei decedatului și sub supravegherea unui reprezentant al
autorității publice locale, iar operațiunile se vor consemna în registrul de înhumări în care semnează
ambele părți.
În cazul în care în termen de 2 ani de la expirarea termenului de 7 ani reprezentantul familiei nu
se prezintă pentru deschiderea mormântului, deși a fost anunțat în scris, cu confirmare de primire,
operațiunea se desfășoară numai în prezența reprezentantului administrației publice locale cu atribuții
de evidență a locurilor de veci, care consemnează în registrul de înhumare lipsa reprezentantului
familiei și operațiunea de reînhumare a osemintelor în locul comun.
La fel se va proceda și în cazul în care nu mai este în viață o rudă a decedatului.
Operațiunea se desfășoară numai în prezența reprezentantului administrației publice locale cu
atribuții de evidență a locurilor de veci, care consemnează în registrul de înhumări lipsa
reprezentantului familiei și operațiunea de reînmormântare a osemintelor în locul comun.
Excepție de la prevederile susmenționate o constituie locurile atribuite pe veci în baza unor
reglementări anterioare sau a cultelor care prin natura religiei interzic deshumarea.
CAP.V - EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII FUNERARE ÎN
CIMITIR
Secțiunea I. - Autorizarea amenajărilor funerare
Art.69. - Beneficiarii locurilor concesionate pot executa pe durata concesionării, următoarele
lucrări funerare:
a) pe locurile concesionate pe 7 ani :
- lucrări supraterane constând în cruci, însemne, borduri, grilaje;
- lucrări subterane numai în situații deosebite;
b) pe locurile concesionate pe 25 ani ;
- lucrări supraterane pentru executarea de cruci , însemne , borduri , grilaje , lucrări de artă
(lespezi , obeliscuri , statuiete , etc.);
- lucrări subterane – cripte , cavouri , gropi zidite cu căâte unul , două sau trei locuri
suprapuse, astfel încât adâncimea dinspre partea superioară să fie de cel puțin 0,50 m sub
nivelul solului.
Lucrările se vor face pe baza autorizației de construcție și sub controlul administratorului de
cimitir.

Art.70. - Autorizarea executării lucrărilor funerare la locurile de înhumare se va face, potrivit
legii.
Este scutit de autorizație montarea crucilor de orice fel cu înălțimea până la 1,5 m și fărîa baza
betonată.
Art.71. - Lucrările funerare prevzute la art.68. vor putea fi începute numai după obținerea
autorizației și vor fi executate în termen de cel mult 2 ani de la eliberarea acesteia. La expirarea
termenului, autorizatia își pierde valabilitatea.
Construirea fără autorizație sau cu încălcarea acesteia atrage sancțiunile și măsurile stabilite,
potrivit legii, pentru asigurarea disciplinei în construcții.
Art.72. - Este interzisă orice lucrare în afara limitei locului concesionat, proprietarul de drept al
terenului, prin reprezentanții săi, având obligatia să împiedice executarea unor asemenea lucrări și să
aplice sancțiuni contravenționale stabilite prin hotărâre de Consiliu Local .
Art.73. - Este interzisă depozitarea în cimitire a oricărui fel de materiale de construcție,
stingerea varului, cioplirea pietrelor, lemnelor și a marmurei, precum și efectuarea oricăror lucrări
pregatitoare.
La locul constructiei se va aduce materialul pregătit și numai în cantitățile necesare pentru
îmbinarea pieselor și finalizarea lucrării.
Art.74. - Pământul rezultat din săpătură, resturile de orice natură, ca urmare a operațiilor de
constructie, gunoiul de orice fel se vor transporta în fiecare zi de către constructorii lucrărilor, în afara
cimitirului în locuri special amenajate și salubrizate.
Art.75. - Accesul în cimitire a mijloacelor de transport cu o cantitate mai mare de 2 tone este
interzisă.
Art.76. - Monumentele de artă nu pot fi reparate, modificate sau demontate decat cu avizul
prealabil al Consiliului Local al comunei Scrioaștea.

CAP.VI - OBLIGAȚIILE PROPRIETARULUI CIMITIRELOR
Art.77. - Proprietarul cimitirelor are următoarele obligații :
a) asigură respectarea de către persoanele fizice și juridice a prevederilor prezentului
regulament;
b) asigură prestațiile necesare înmormântarii sau deshumarii, stabilite prin prezentul
regulament ;

CAP.VII - DISPOZIȚII FINALE
Art.78. - Accesul persoanelor în cimitire se face în ținută decentă, circulația persoanelor este
permisă numai pe alei, fiind interzisă călcarea pe morminte, etc. , comportarea fiind în limita pioșeniei
locului sacru.
Art.79. - Se interzice în incinta cimitirelor:
a) distrugerea mormintelor, monumentelor funerare și a construcțiilor de orice fel;
b) formarea de grupuri zgomotoase și care practică diferite ritualuri ce contravin religiei
creștine;
c) consumul de băuturi alcoolice ;
d) plantarea de pomi fructiferi;
e) tăierea de arbori și arbuști , distrugerea vegetației ornamentale;
f) punerea de afișe sau anunțuri;
g) sustragerea sau împrăștierea osemintelor din osuar .
Art.80. - Titularii locurilor de înhumare sau moștenitorii acestora au obligația :
a) să comunice administrației cimitirului (titularului dreptului de proprietate al cimitirelor)
în termen de 30 de zile orice modificare intervenită în situația juridică a locului;

b) să efectueze în permanență lucrări de întreținere a mormintelor sau reparații a lucrărilor
funerare , să planteze flori , să faca periodic curățenie la morminte , astfel încât acestea
să aibă aspect îngrijit ;
Art.81. - Toate lucrările funerare din incinta cimitirelor, indiferent de proprietatea acestora,
sunt ocrotite de lege.
Art.82. - Persoanele care comit infracțiuni sau contravenții în cimitire, vor fi pedepsite
conform legilor penale sau administrative.
Art.83. - Pentru abaterile constatate privind nerespectarea prevederilor prezentului regulament,
titularul dreptului de proprietate al cimitirelor este imputernicit să aplice următoarele sancțiuni :
a) neexecutarea de prestații (înhumari, lucrări, amenajări etc.) de către persoane fizice
sau juridice neautorizate , nerespectarea avizelor/vizelor, precum și fără a se întocmi
actele legale prevăzute , constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100
lei – 500 lei ;
b) neîntreținerea mormintelor și a acceselor la morminte în condiții de igienă, salubritate,
precum și blocarea circulației cu diferite amenajări, constituie contravenție și se
sanctionează cu amendă de la 100 lei – 300 lei ;
c) efectuarea de deshumări , strămutări de morminte sau înhumări peste alte morminte
fără a se respecta termenele și măsurile legale, constituie contravenție și se
sancționează cu o amendă de la 500 lei – 1000 lei ;
d) înstrăinarea sau valorificarea locurilor de înmormântare se sancționează cu o amendă
de la 300 lei – 600 lei ;
e) nerespectarea prevederilor privind accesul, ordinea interioară în cimitir , se
sancționează contravențional pentru persoane fizice sau juridice , amenzile în acest caz
vor fi de la 250 lei – 500 lei ;
f) blocarea aleeilor cimitirului, a căilor de acces, depozitarea de gunoaie, resturi și
materiale de construcții în alte locuri decât cele stabilite prin prezentul regulament, se
va sancționa cu amendă de la 500 lei – 1000 lei .
Art.84. - Contravențiile constatate se vor sancționa de către persoanele competente să aplice
sancțiuni, inclusiv autoritatea publică locală Scrioaștea .
Cuantumul amenzilor se va reactualiza anual conform indicelui de inflație.
Art.85. - Aplicarea sancțiunilor contravenționale se completează cu prevederile legale în
vigoare.
Art.86. - Dacă prin încalcarea prevederilor prezentului regulament s-a cauzat un prejudiciu,
acesta va fi recuperat conform prevederilor legale în vigoare.
Art.87. - Prevederile prezentului regulament se aplică oricărei persoane care întră în incinta
cimitirelor, indiferent de cultul sau orientarea religioasă căruia aparține.
La solicitarea expresă a reprezentanților cultelor religioase și cu aprobarea Consiliului Local se
pot aduce completări sau modificări la prezentul regulament.
Art.88. - Prezentul Regulament se aplică începând cu data aprobării acestuia de Consiliul Local
al comunei Scrioaștea .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Popescu Florentin Dănuț
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Elena CERNEA

Anexă la Regulamentul de organizare și funcționare a cimitirelor umane, proprietatea publică
a comunei Scrioaștea, județul Teleorman
Antet comuna Scrioaștea
CONTRACT DE CONCESIUNE

Nr._______/ _____________

Cap.I. – Părți contractante
1.Comuna Scrioaștea, județul Teleorman – reprezentată prin Primar – Șefu Marian, în calitate
de CONCEDENT
și
2. Dl./D-na ________________________________ cu domiciliul în _____________
_______________________, str.________________________ nr._____ bl._____, sc._____ et.____,
ap._____, județul/sectorul ___________________, identificat prin CNP ______________________,
posesor/posesoare
al/a
BI/CI
seria
_____
nr._____________
eliberat
de
___________________________________ la data de _________________, în calitate de
concesionar ,
am încheiat prezentul contract de concesiune, de comun acord, în următoarele condiții :
Cap.II. – Obiectul și valoarea contractului :
3. Obiectul contractului îl reprezintă concesionarea ________ loc/locuri de veci, în suprafață
de __________ .
4. Prețul concesiunii este gratuit/_________ lei , în conformitate cu prevederile art.27 lit.b),
art.61, art.62 și art.63 din Regulamentul de organizare și funcționare a cimitirelor umane, proprietatea
publică a comunei Scrioaștea, județul Teleorman, aprobat prin H.C.L. nr._______/ ____________
2018 .
Cap.III. – Drepturile și obligațiile părților :
5. Actul de concesiune asupra locului de înmormântare va putea fi anulat în cazul lăsării în
părăsire a locului respectiv. Prin “lăsare în parasire” se înțelege “menținerea în stare de neîngrijire pe
perioada ultimilor doi ani, a mormintelor, terenului, împrejmuirilor sau a construcțiilor funerare de
către aparținători”.
6. Starea de “lăsare în părăsire” se stabilește de autoritatea care a aprobat concesiunea, care are
obligația ca anual să verifice starea locurilor date în folosință și să încheie un proces verbal de
constatare care se înscrie într-un registru special. Situația locurilor considerate “în părăsire” se va afișa
la sediul autorității care a aprobat concesiunea și prin vor fi aduse la cunoștință și prin alte moduri de
publicitate.
7. La expirarea termenului de un an de la prima afișare, dacă situația a rămas neschimbată, lista
locurilor de înmormântare “lăsate în părăsire”, cu indicarea numelui titularului dreptului de
concesiune, va fi făcută publică pe o perioadă de 60 de zile .
8. Odată cu procedura de afișare, proprietarul cimitirului îl va înștiința și pe titularul dreptului
de folosință, prin scrisoare cu confirmare de primire, la ultimul său domiciliu cunoscut.
9. În cazul în care titularul dreptului de concesiune nu se prezintă în termen de 30 de zile de la
data publicității și a notificării prin scrisoare recomandată, la împlinirea termenului de 2 ani de la
expirarea concesiunii, aceasta va putea fi anulată pe cale administrativă.

10. Dacă actul de concesiune a fost anulat, mormântul sau cavoul, cu toate amenajările
existente, intră în patrimoniul public al comunei, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare privind
constatarea, evaluarea și preluarea pe bază de inventar.
Locurile respective vor putea fi atribuite pentru noi înhumări, concesionarii acestora vor
suporta plata și a construcțiilor și amenajărilor existente, după ce acestea vor fi evaluate.
11. - Dreptul de folosință asupra locului de înhumare, încetează în următoarele conditii :
a) la expirarea duratei de concesiune și dacă timp de 2 ani nu a fost solicitată
reconcesionarea;
b) când nu există moștenitori legali, testamentari;
c) cand titularul dreptului de folosință nu respectă prevederile regulamentului;
d) prin renuntarea expresă a titularului dreptului de concesiune;
e) cănd titularul dreptului de concesiune a decedat și este înhumat într-un alt loc, iar pe locul
respectiv nu s-au facut construcții definitive;
f) când titularul locului a fost deshumat, iar osemintele sale au fost depuse în alt loc;
g) prin desființarea cimitirului;
h) în caz de părăsire sau de menținere în stare de neîngrijire a locurilor de înhumare și a
lucrărilor funerare , pe o perioadă mai mare de 2 ani.
12. Încetarea concesiunii în condițiile art.57, atrage după sine încheierea unei noi concesiuni.
Reconcesionarea locurilor de înhumare altor persoane decat titularului concesiunii se va face numai
dupa trecerea perioadei de 7 ani de la ultima înhumare.
13. În cazul în care concesiunea încetează în conditiile art.57 și pe aceste locuri sunt executate
lucrări funerare, titularii sunt obligați să desfiinteze si să ridice lucrarea în termen de 90 de zile de la
primirea înștiințării privind încetarea concesiunii. În caz contrar, aceste lucrări vor fi valorificate de
către autoritatea care a aprobat concesiunea.
14. Sunt exceptate de la prevederile mai sus menționate monumentele funerare din patrimoniul
național sau cele declarate de Consiliul Local, ca fiind de interes istoric sau artistic. Aceste condiții vor
fi incluse și în contractul de concesionare.
15. Veteranilor de război, invalizilor și văduvelor de război, li se vor atribui gratuit locuri de
înmormântare, în parcele special destinate, în cimitire .
16. Eroilor revoluției din decembrie 1989, răniților și urmașilor eroilor martiri li se vor atribui,
gratuit, locuri de înhumare în cimitirele aparținând comunei Scrioaștea, într-o parcelă special destinată,
pe baza actelor doveditoare.
17. Deportaților și victimelor oprimării comuniste li se vor atribui locuri de înmormântare
gratuite, într-o parcelă special destinată, pe baza actelor care dovedesc această calitate.
18. De asemenea sunt considerate parcele cu destinație specială, cele ocupate de către
personalități istorice, politice, culturale sau cu alte merite deosebite, de importanță locală sau națională,
precum și altor persoane marcante din cadrul comunei.
19. Înhumarea în cimitirele proprietate publică, de pe raza comunei Scrioaștea se face conform
regulamentului .
20. Înmormântarea decedaților aduși din alte localități, se face numai pe baza autorizației
sanitare pentru transport de cadavre umane, vizată de autoritatea sanitară competentă și potrivit
adeverinței de înhumare. Înhumarea în alte locuri neautorizate este interzisă.
21. Deshumarea persoanelor decedate se poate face numai după 7 ani de la data înhumării, pe
baza adeverinței eliberate în acest scop de proprietarul cimitirelor.
În mod excepțional deshumarea se face și înainte de expirarea termenului prevăzut la alineatul
precedent, după cum urmează :
a) după împlinirea termenului de 1 an de la data înhumarii și numai în perioada 1 noiembrie 31 martie, pe baza adeverinței eliberate de poliția sanitar veterinară, în scopul reînhumării
persoanei decedate în alt loc de inhumare, pe baza dispoziției date potrivit legii, de Parchet
sau de instanțele judecătorețti și cu încuviințarea unui reprezentant al familiei decedatului ,
la data fixată de aceste organe ;
b) indiferent de data când a avut loc înhumarea pe baza dispoziției date potrivit legii, de
Parchet sau de instanțele judecătorești și cu încunoștiințarea unui reprezentant al familiei
decedatului, la data fixată de aceste organe.

22. Deshumarea osemintelor persoanelor decedate în urmă cu 7 ani, precum și reînhumarea lor
se poate face în tot timpul anului pe baza adeverinței eliberate în acest scop de autoritatea care a
aprobat concesionarea.
23. Deschiderea mormintelor și reînhumarea se vor face în mod obligatoriu în prezența unui
împuternicit cu procura specială al familiei decedatului și sub supravegherea unui reprezentant al
autorității publice locale, iar operațiunile se vor consemna în registrul de înhumări în care semnează
ambele părți.
24. În cazul în care în termen de 2 ani de la expirarea termenului de 7 ani reprezentantul
familiei nu se prezintă pentru deschiderea mormântului, deși a fost anunțat în scris, cu confirmare de
primire, operațiunea se desfășoară numai în prezența reprezentantului administrației publice locale cu
atribuții de evidență a locurilor de veci, care consemnează în registrul de înhumare lipsa
reprezentantului familiei și operațiunea de reînhumare a osemintelor în locul comun.
La fel se va proceda și în cazul în care nu mai este în viață o rudă a decedatului.
25. Operațiunea se desfășoară numai în prezența reprezentantului administrației publice locale
cu atribuții de evidență a locurilor de veci, care consemnează în registrul de înhumări lipsa
reprezentantului familiei și operațiunea de reînmormântare a osemintelor în locul comun.
Excepție de la prevederile susmenționate o constituie locurile atribuite pe veci în baza unor
reglementări anterioare sau a cultelor care prin natura religiei interzic deshumarea.
Cap.IV – Executarea lucrărilor de construicții funerare în cimitir
Secțiunea I. - Autorizarea amenajărilor funerare
26. Beneficiarii locurilor concesionate pot executa pe durata concesionării, următoarele lucrări
funerare:
a)
pe locurile concesionate pe 7 ani :
- lucrări supraterane constând în cruci, însemne, borduri, grilaje;
- lucrări subterane numai în situații deosebite;
b)
pe locurile concesionate pe 25 ani ;
- lucrări supraterane pentru executarea de cruci , însemne , borduri , grilaje , lucrări de
artă (lespezi , obeliscuri , statuiete , etc.);
- lucrări subterane – cripte , cavouri , gropi zidite cu căâte unul , două sau trei locuri
suprapuse, astfel încât adâncimea dinspre partea superioară să fie de cel puțin 0,50 m sub
nivelul solului.
27. Lucrările se vor face pe baza autorizației de construcție și sub controlul administratorului de
cimitir.
28. Autorizarea executării lucrărilor funerare la locurile de înhumare se va face, potrivit legii.
29. Este scutit de autorizație montarea crucilor de orice fel cu înălțimea până la 1,5 m și fărîa
baza betonată.
30. Lucrările funerare prevzute la art.68. vor putea fi începute numai după obținerea
autorizației și vor fi executate în termen de cel mult 2 ani de la eliberarea acesteia. La expirarea
termenului, autorizatia își pierde valabilitatea.
31. Construirea fără autorizație sau cu încălcarea acesteia atrage sancțiunile și măsurile stabilite,
potrivit legii, pentru asigurarea disciplinei în construcții.
32. Este interzisă orice lucrare în afara limitei locului concesionat, proprietarul de drept al
terenului, prin reprezentanții săi, având obligatia să împiedice executarea unor asemenea lucrări și să
aplice sancțiuni contravenționale stabilite prin hotărâre de Consiliu Local .
33. Este interzisă depozitarea în cimitire a oricărui fel de materiale de construcție, stingerea
varului, cioplirea pietrelor, lemnelor și a marmurei, precum și efectuarea oricăror lucrări pregatitoare.
34. La locul constructiei se va aduce materialul pregătit și numai în cantitățile necesare pentru
îmbinarea pieselor și finalizarea lucrării.
35. Pământul rezultat din săpătură, resturile de orice natură, ca urmare a operațiilor de
constructie, gunoiul de orice fel se vor transporta în fiecare zi de către constructorii lucrărilor, în afara
cimitirului în locuri special amenajate și salubrizate.

36. Accesul în cimitire a mijloacelor de transport cu o cantitate mai mare de 2 tone este
interzisă.
37. Monumentele de artă nu pot fi reparate, modificate sau demontate decat cu avizul prealabil
al Consiliului Local al comunei Scrioaștea.
38. Proprietarul cimitirelor are următoarele obligații :
a) asigură respectarea de către persoanele fizice și juridice a prevederilor regulamentului ;
b) asigură prestațiile necesare înmormântarii sau deshumarii, stabilite prin regulament ;
39. Accesul persoanelor în cimitire se face în ținută decentă, circulația persoanelor este permisă
numai pe alei, fiind interzisă călcarea pe morminte, etc. , comportarea fiind în limita pioșeniei locului
sacru.
40. Se interzice în incinta cimitirelor:
a) distrugerea mormintelor, monumentelor funerare și a construcțiilor de orice fel;
b) formarea de grupuri zgomotoase și care practică diferite ritualuri ce contravin religiei
creștine;
c) consumul de băuturi alcoolice ;
d) plantarea de pomi fructiferi;
e) tăierea de arbori și arbuști , distrugerea vegetației ornamentale;
f) punerea de afișe sau anunțuri;
g) sustragerea sau împrăștierea osemintelor din osuar .
41. Titularii locurilor de înhumare sau moștenitorii acestora au obligația :
a) să comunice administrației cimitirului (titularului dreptului de proprietate al cimitirelor) în
termen de 30 de zile orice modificare intervenită în situația juridică a locului;
b) să efectueze în permanență lucrări de întreținere a mormintelor sau reparații a lucrărilor
funerare , să planteze flori , să faca periodic curățenie la morminte , astfel încât acestea să
aibă aspect îngrijit ;
42. Toate lucrările funerare din incinta cimitirelor, indiferent de proprietatea acestora, sunt
ocrotite de lege.
43. Persoanele care comit infracțiuni sau contravenții în cimitire, vor fi pedepsite conform
legilor penale sau administrative.
44. Pentru abaterile constatate privind nerespectarea prevederilor regulamentului, titularul
dreptului de proprietate al cimitirelor este imputernicit să aplice următoarele sancțiuni :
a) neexecutarea de prestații (înhumari, lucrări, amenajări etc.) de către persoane fizice sau
juridice neautorizate , nerespectarea avizelor/vizelor, precum și fără a se întocmi actele
legale prevăzute , constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100 lei – 500
lei ;
b) neîntreținerea mormintelor și a acceselor la morminte în condiții de igienă, salubritate,
precum și blocarea circulației cu diferite amenajări, constituie contravenție și se
sanctionează cu amendă de la 100 lei – 300 lei ;
c) efectuarea de deshumări , strămutări de morminte sau înhumări peste alte morminte fără a
se respecta termenele și măsurile legale, constituie contravenție și se sancționează cu o
amendă de la 500 lei – 1000 lei ;
d) înstrăinarea sau valorificarea locurilor de înmormântare se sancționează cu o amendă de la
300 lei – 600 lei ;
e) nerespectarea prevederilor privind accesul, ordinea interioară în cimitir , se
sancționează contravențional pentru persoane fizice sau juridice , amenzile în acest caz vor
fi de la 250 lei – 500 lei ;
f) blocarea aleeilor cimitirului, a căilor de acces, depozitarea de gunoaie, resturi și materiale
de construcții în alte locuri decât cele stabilite prin regulament, se va sancționa cu amendă
de la 500 lei – 1000 lei .
45. Contravențiile constatate se vor sancționa de către persoanele competente să aplice
sancțiuni, inclusiv autoritatea publică locală Scrioaștea .
Cuantumul amenzilor se va reactualiza anual conform indicelui de inflație.
46. Aplicarea sancțiunilor contravenționale se completează cu prevederile legale în vigoare.

47. Dacă prin încalcarea prevederilor regulament s-a cauzat un prejudiciu, acesta va fi recuperat
conform prevederilor legale în vigoare.
Cap.V. – Durata contractului
48. Durata prezentului contract este de _______ ani .
Cap.VI. – Încetarea contractului
Contractul încetează :
a) la expirarea termenului stabilit ;
b) reziliere pentru neândeplinirea obligațiilor asumate prin contract și stabilite prin
regulament .
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