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Prezentul Regulament se aplică cimitirelor aparţinând domeniului public al Orașului 

Lipova.  
Cimitirele care urmează a fi preluate în administrare şi exploatare sunt: 

- Cimitirul  ortodox situat în Lipova, str. Matei Corvin nr. 60-62 

- Cimitirul mixt ortodox și romano-catolic, str. Det. Păuliș FN 
- Cimitirul mixt ortodox și romano-catolic situat în Orașul Lipova, loc. Radna, Calea 

Ardealului FN (vis a vis de APIA) 
- Cimitirul ortodox situat în Orașul Lipova, loc. Radna, str. Det Paulis FN  
- Cimitirul mixt situat în Orașul Lipova, loc. Radna, str. Det. Paulis ( cimitirul săracilor lângă 

CFR) - fără carte funciară 
- Cimitir multiconfesional Lipova – concesionat Bisericii Apa Vie 

- Cimitir str. Mărăști FN - altă confesiune, fără CF 
 

Obiectivele din incinta cimitirelor, aflate în proprietatea privată a unor persoane fizice 
sau juridice, sunt întreținute de proprietarii de drept, în condițiile legii, cu respectarea 
prevederilor prezentului regulament referitoare la organizarea, funcționarea și ordinea 

interioară a cimitirelor, executarea lucrărilor funerare, îngrijirea și întreținerea cimitirelor. 
 

1. CADRUL LEGISLATIV 
 
 Acest Regulament este realizat în conformitate cu prevederile legale cuprinse în:  

 Constituția României; 
 Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare; 
 Hotărâre  de Guvern nr. 741/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice şi sanitare 

privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea şi reînhumarea 

cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum şi criteriile profesionale pe care 
trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare şi nivelul fondului de garantare; 

 Legea nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare, cu 
modificările și completările ulterioare; 

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

cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare; 
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 Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 Orice alte acte normative aplicabile în domeniu. 
 

2. DISPOZIȚII GENERALE 
 

(1) În cimitire sunt aplicabile dispoziţiile legale din domeniul edilitar, urbanistic, sanitar şi 
de mediu, iar administratorul este obligat să respecte legislaţia în vigoare în ceea ce priveşte 
organizarea şi administrarea acestora. 

(2) Dacă toate locurile de veci din cimitir ori dintr-o parte a acestuia au fost ocupate, iar 
acest lucru este stabilit printr-o expertiză de specialitate, administratorul cimitirului aduce 

la cunoștință publică prin mijloacele de informare în masă această situație şi poate declara 
cimitirul sau partea corespunzătoare din acesta închisă. 
(3) Orice persoană care justifică un interes legitim poate contesta măsura de închidere a 

cimitirului la instanțele competente. 
(4) Exhumarea cadavrelor în vederea constatării cauzelor morții se face numai cu 

încuviințarea procurorului sau a instanței judecătorești. 
(5) Osemintele pot fi deshumate în orice perioadă a anului, fără avizul autorităților de 
sănătate publică județene,  după 7 ani de la deces. 

(6) La extinderea și redeschiderea cimitirului care a fost închis se aplică regulile stabilite 
pentru înființarea cimitirelor. 

(7) Desființarea și schimbarea destinației unui cimitir se poate face numai după 30 de ani 
de la ultima înhumare și după strămutarea tuturor osemintelor, pentru motive temeinic 
justificate și cu avizul Secretariatului de Stat pentru Culte și al cultului respectiv. Desființarea 

cimitirelor înainte de acest termen se face cu avizul autorităților de sănătate publică 
județene. 

 
3. REGISTRE : 

 
 În scopul unei bune organizări, funcționări și pentru evidența locurilor de înhumare și 
a persoanelor decedate, se vor organiza pentru fiecare cimitir în parte, următoarele registre: 

 
 a) Registrul de morminte în care se înscriu toate locurile de înhumare din cimitir - în 

acest registru se va menționa: cimitirul, parcela, numărul locului de înhumare, numele, 
prenumele și domiciliul concesionarului, numărul contractului și al documentului de plată, 
numele și prenumele celor înhumați, data înhumării, suprafața locului și o coloană pentru 

observații, în care se va nota existența/inexistența construcțiilor funerare, numărul actului 
în baza căruia s-a efectuat transcrierea dreptului de concesiune. 

 b) Registrul de morminte – monumente funerare cu valoare istorică sau monumentală 
și morminte ale eroilor, ale personalităților istorice, politice, culturale sau cu alte merite 
deosebite de importanță locală sau națională -  în care se va arăta parcela, numărul 

mormântului, numele, prenumele persoanei înhumate, data înhumării, suprafața locului și 
o coloană pentru observații, în care se va arăta existența/inexistența construcțiilor funerare 

 c) Registrul anual al decedaților - în care se înscriu în ordine cronologică persoanele 
decedate, având următoarele coloane: numele și prenumele decedatului, cimitirul, parcela 
și numărul locului de înhumare. 

 d) Dosarul anual de evidență a decedaților fără aparținători – având următoarele 
rubrici: numărul adeverinței de înhumare, solicitarea din partea autorității care a dispus 

înhumarea și harta amplasării locurilor de înhumare. 
 e) Registrul cu evidența cererilor de atribuire a locurilor de înhumare – având 
următoarele rubrici: număr curent, data înregistrării, număr de înregistrare, stadiul de 

soluționare. 



 f) Registrul cu evidența sesizărilor și reclamațiilor cetățenilor - privind acte de 
profanare, furturi, degradări, alte contravenții sau infracțiuni săvârșite în incinta cimitirelor. 
  La cererea persoanelor interesate, se vor elibera informații cuprinse în registrele 

prevăzute la aliniatul 2, în condițiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile 
de interes public, cu modificările și completările ulterioare şi a Legii nr. 190 din 18 iulie 2018 

privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi 

de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) 
 

 
4.TERENURI 
 

a) Cimitirele vor fi delimitate de împrejmuiri cu garduri din materiale de construcții cu 
respectarea reglementărilor privind arhitectura zonei în care sunt amplasate. 

b) Terenurile aparținând cimitirelor pot fi atribuite exclusiv pentru înhumarea persoanelor 
decedate.  
c)  Terenul aparținând cimitirelor se împarte în parcele, rânduri și morminte. 

d) Locurile de înhumare au următoarele dimensiuni, pe număr de locuri, cu intervale dintre 
locurile de înhumare după cum permite configurația terenului, necesare pentru circulație și 

îngrijirea locului: 
- Pentru un loc nou amenajat de înhumare dimensiunile sunt de 1,30 m x 2,50 m, cu 

intervale între acestea de 0,3 m; 
- Pentru locurile existente, dimensiunile se stabilesc în funcţie de situaţie existentă în teren; 
e) Adâncimea gropii pentru toate locurile de înhumare fără decedați anteriori, va fi de 2,5 

m iar în cazul locurilor de înhumare în care mai există decedați, adâncimea gropii va fi 
determinată de situația de la fața locului, cu respectarea normelor sanitare în vigoare, dar 

nu mai puţin de 2 m. 
f) În locurile de înhumare amenajate cu cripte înhumarea se va face la o adâncime de 
minimum 2 m. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
5. ACCESUL ÎN CIMITIRE 

 
a) Accesul în cimitire pentru vizitatori se face conform orarului de funcționare aprobat. 
b) Porțile de acces pot fi folosite și în situații deosebite (accesul autovehiculelor cu specific 

pompe funebre până la capela sau boxele cimitirului, accesul autovehiculelor și utilajelor 
necesare salubrizării cimitirelor). 

c) Circulația în cimitire se face numai pe alei, fiind interzisă călcarea locurilor de înhumare 
şi a monumentelor. 
d) Vizitarea locurilor de veci în cimitire este permisă zilnic: 

- 01 apr. – 31 oct. între orele 08,00 – 20,00; 
- 01 nov. – 31 mar. între orele 08,00 – 17,00. 

e) Înmormântările se vor desfăşura în intervalul orar: 
- 10,00 – 18,00 de luni până vineri; 
- 10,00 – 16,00 în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbătorile legale. 

f) Intervalul orar de la alin. (2) poate suferi modificări, dar nu mai târziu de ora 19,00, dacă 
numărul şi durata serviciilor de înhumare nu se încadrează în programul mai sus stabilit.  

g) Persoanele fizice sau juridice care execută lucrări funerare, la intrarea în perimetrul 
cimitirelor vor avea asupra lor: copia contractului încheiat cu beneficiarul lucrării, un 
document care să conțină traseul de acces spre locul de execuție a lucrării și condițiile 

particulare de execuție (termenele, modul de manipulare a materialelor și deșeurilor) și 
dovada achitării la zi a locului de veci. 

h) Zilnic și la finalizarea lucrărilor, persoanele în cauză vor lăsa locul curat. 



i) Depozitarea gunoaielor și a deșeurilor rezultate din activitatea funerară, este permisă 
numai în locurile special amenajate (pubele, platforme, containere sau coșuri de gunoi).  
j) Realizarea și întreținerea locurilor amenajate pentru depozitarea gunoaielor și deșeurilor 

intră în sarcina administratorului. 
k) Locurile special amenajate se vor indica prin plăcuțe și săgeți. 

 
 5.1  INTERDICŢII 
 

 a) Este interzis accesul în cimitire a persoanelor aflate în stare de ebrietate, cerșetori, 
persoane care practică comerțul, persoane îmbrăcate sumar sau cu îmbrăcăminte indecentă, 

copiilor în vârstă de până la 14 ani neînsoțiți și persoanelor însoțite de câini sau alte animale 
domestice. 
b) În incinta cimitirului se interzice: 

- consumul excesiv de alcool; 
- consumul de semințe; 

- fumatul; 
- cântatul, mai puțin muzica adecvată ceremoniei; 
- pregătirea şi consumul alimentelor; 

- producerea de zgomot sau scandal; 
- profanarea mormintelor; 

- ruperea, călcarea sau scoaterea din cimitir a florilor; 
- plantarea fără aprobare a arborilor și arbuștilor pe morminte și împrejurul lor; 

- aruncarea gunoiului sau a materialelor rezultate în urma lucrărilor de întreținere a 
mormintelor în alte locuri decât cele stabilite în acest scop; 
- depozitarea materialelor de construcții funerare pe aleile de acces și pe mormintele - din 

vecinătatea celui pe care se execută lucrarea; 
- nerespectarea suprafeței atribuite în concesiune prin extinderea în cărări, alei  sau în 

perimetrul locurilor pentru înhumare învecinate precum și lăsarea în stare de neîntreținere 
a mormintelor; 
- circularea cu mijloace auto și staționarea acestora în incinta cimitirelor; 

- montarea de bănci, de ornamente și alte lucrări auxiliare pe trotuarul dintre locurile de 
înhumare; 

- tăierea de pomi și arbori, precum și desființarea vegetației. 
 c) Este interzis accesul în cimitire a autovehiculelor de orice fel destinate transportului de 
persoane și materiale, fără acordul administratorului. Fac excepție de la aceasta persoanele 

cu handicap locomotor sau cu mobilitate redusă și care dețin un certificat din care să rezulte 
această situație, precum și vehiculele care transportă corpul neînsuflețit la locul de veci. 

d) Este interzis accesul și evacuarea în și din cimitire a materialelor cu mijloace de transport 
cu o capacitate mai mare de 1,5 tone, cu excepția firmelor autorizate să evacueze gunoiul 
din incintă. 

 
6. ATRIBUIREA LOCURILOR DE ÎNHUMARE 

 
 a) Locurile de înhumare din cimitirele publice aparținând Orasului Lipova sunt atribuite pe 
o perioadă de 7 ani, cu posibilitate de prelungire a acestora pentru câte o perioadă tot de 7 

ani, în funcție de solicitarea titularului, pe bază de taxe stabilite prin hotărâre a consiliului 
local, prin contract încheiat între administratorul cimitirului și familia aparținătoare în 

condițiile prezentului Regulament. 
b) Drepturile dobândite până la intrarea în vigoare a prezentului regulament, sunt 
recunoscute titularilor. 

c) Termenul contractului de atribuire poate fi prelungit prin acordul părților. 
d) Taxele pentru atribuirea locurilor de înhumare se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local. 

e) Sunt exceptate de la aceste prevederi beneficiarii legilor speciale . 



f) Contractul de atribuire va cuprinde următoarele clauze: 
-administratorul cimitirului; 
-numele, prenumele și datele de contact ale titularului dreptului de atribuire; 

-natura folosinței; 
-suprafața atribuită; 

-termenul de atribuire; 
-taxa stabilită și modalitatea de plată; 
-obligațiile părților; 

-clauze de încetare a contractului. 
g) Contractul de atribuire se întocmește în două exemplare originale, din care unul se predă 

beneficiarului, iar celălalt rămâne la administratorul cimitirului, înregistrându-se în 
evidențele acestuia. 
h) Pot beneficia de acordarea unui loc de veci cu titlu gratuit, pe baza actelor doveditoare, 

următoarele categorii de persoane: 
 - luptătorii pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 și urmașii eroilor martiri, 

conform art. 5, alin. (1), lit. i) din Legea nr. 341/2004 - Legea recunoștinței pentru victoria 
Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la 
Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - 

Lupeni - august 1977; 
 - persoanele persecutate din motive politice, persoanele deportate în străinătate ori 

constituite în prizonieri, conform art. 8, alin. (2), lit. g) din Decret – Lege nr. 118/1990 
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura 

instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori 
constituite în prizonieri coroborat cu art.6, alin. (2), lit. h) din Legea nr.55/1998 privind 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/1997 pentru modificarea și 

completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor 
persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, 

precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri; 
 - veterani și văduve de război, conform art. 17 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii 
de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război; 

 - cavalerii ordinelor naționale, conform art. 50 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul 
național de decorații al României. 

i) Dreptul de atribuire nu poate fi înstrăinat prin act cu titlu oneros, orice astfel de 
transmitere fiind considerată nulă de drept și inopozabilă administratorilor cimitirelor. 
j) Dreptul titularului contractului de atribuire poate fi preluat, la cerere, de moștenitorii 

legali, potrivit Codului civil. Calitatea de moștenitor se dovedește cu certificat de moștenitor, 
eliberat în condițiile legii. 

k) Atribuirea locurilor de veci persoanelor cu vârstă înaintată (70 de ani) ce nu au 
aparținători se acordă la cerere (cu acte doveditoare: certificat naștere, dispoziție 
testamentară, declarație notarială pe proprie răspundere)                       

l) Atribuirea locurilor de veci pentru persoane în viață poate fi acordată și în situații deosebite 
(boală gravă incurabilă certificată de medic) . 

m) Atribuirea locurilor de înhumare în cazul decesului, se face în baza actelor doveditoare 
după plata taxelor stabilite. 
n) Personalităților marcante ale localității li se pot atribui locuri de înhumare gratuite în 

cimitirele aparținând Orasului Lipova, prin hotărâre a Consiliului Local. 
 o) Pentru o persoană decedată se atribuie un loc de înhumare, în acel loc se pot înhuma 

titularii dreptului de atribuire, soții acestora, precum și ascendenții și descendenții lor până 
la gradul II inclusiv, în limita a maxim 4 locuri de veci. 
p) Dacă lângă un loc de veci atribuit există un teren liber şi titularul locului de veci solicită 

terenul respectiv, acesta se poate atribui cu aprobarea administratorului, cu condiția ca pe 
terenul respectiv să se execute o lucrare funerară de două locuri. 

  



 Dreptul de atribuire a locurilor de înhumare încetează: 
 a) la expirarea duratei de atribuire; 
 b) când titularul dreptului de atribuire renunță la acest drept sau i se atribuie alt loc 

de înhumare; 
 c) în caz de părăsire sau menținere în stare de neîngrijire a locurilor de înhumare pe 

o perioadă mai mare de 2 ani; 
 d)  în caz de neplată a taxelor în condițiile prevăzute pentru atribuire pe o perioadă 
de 2 ani de la scadenţă; 

 e) prin desființarea cimitirului, în condițiile legii. 
- Administratorul notifică în prealabil titularul dreptului de atribuire despre încadrarea în 

situația menționată la lit. e). 
- Administratorul verifică anual, starea de fapt a mormintelor urmând să hotărască asupra 
dreptului de atribuire în funcție de starea de întreținere.  

Excepție de la prevederile de mai sus fac mormintele funerare din patrimoniul național, 
monumentele istorice și operele de artă. 

- În cazul în care dreptul de atribuire a locurilor de înhumare a încetat și pe aceste locuri 
există lucrări funerare, foștii titulari sunt obligați să le desființeze și să elibereze terenul în 
termen de 90 zile de la încetare. În caz contrar, lucrările funerare trec în patrimoniul public 

după trecerea celor 90 zile, fără nici o despăgubire, putând fi valorificate ca atare. 
 

7. OBLIGAȚIILE TITULARILOR DREPTULUI DE ATRIBUIRE A LOCULUI DE 
ÎNHUMARE 

 
Titularii dreptului de atribuire a locului de înhumare au următoarele obligații:  
 

a) Titularii dreptului de atribuire a locului de înhumare au obligația de amenajare și 
întreținere a acestor locuri și a lucrărilor funerare existente, asigurându-le un aspect curat, 

îngrijit. 
În situația în care titularii dreptului de atribuire a locului de înhumare nu au posibilitatea 
întreținerii acestor locuri, datorită faptului că domiciliază în altă localitate sau nu le permite 

vârsta sau sănătatea, la solicitarea lor această întreținere va putea fi făcută contra cost de 
către administratorul cimitirului. 

b) Celelalte semne și obiecte funerare cum ar fi: obeliscuri, piramide, împrejmuiri, 
jardiniere, statuete, coloane, felinare nu au voie să depășească limitele locului de înhumare 
prevăzut în prezentul regulament. 

c)   Dacă acestea depășesc limitele locului de înhumare, aparținătorii trebuie să le 
desființeze. 

d)   Să instaleze însemne care să conțină numele și prenumele decedatului sau al titularului, 
parcela și numărul locului de înhumare, după caz, de la data luării în folosință.  
e)   Să edifice o bordură din piatră/ciment care să delimiteze perimetrul locului de înhumare, 

în termen de șase luni de la atribuire. 
f)    Să asigure lizibilitatea înscrierilor de pe plăcile și tablele comemorative.  

g)   Să îngrijească permanent locul de mormânt, să întrețină construcțiile de orice fel 
existente la locul de înhumare precum și cărările dintre morminte și aleile secundare de 
acces în parcele.  

h)  Să respecte suprafețele atribuite spre folosință, fiind interzisă orice extindere în cărări 
sau alei, în cazuri excepționale acest lucru fiind posibil cu aprobarea administrației 

cimitirelor. 
i)   Să planteze doar specii floricole de talie mică (mai mică de 0,5 m);  
j)  Să depoziteze numai în locurile special amenajate resturile vegetale rezultate din 

întreținerea locurilor de înhumare. 
k)  Să nu depoziteze în perimetrul cimitirelor resturile de materiale rezultate în urma 

lucrărilor de construcţii sa reparații efectuate la părțile de construcție a mormintelor.  



l)  Să ocrotească toți arborii de talie mare aflați în incinta cimitirelor, tăierea acestor arbori 
făcându-se numai în cazuri excepționale și cu aprobarea instituțiilor abilitate. 
m)  Să utilizeze cu simț gospodăresc bunurile din cimitire.  

n)  Să se intereseze periodic asupra datei când expiră termenul de concesiune a locurilor de 
înhumare.   

o) Să comunice în scris orice schimbare survenită cu privire la persoana titularului și 
domiciliul acesteia.  
p) Să nu amplaseze la locurile de veci mobilier urban (bănci, garduri, lanțuri, bare de 

protecție, etc.), iar cele existente care împiedică circulația și ocupă spațiul dintre mormintele 
vecine, să le desființeze.  

r) Să amenajeze și să întrețină locurile de veci și construcțiile funerare, asigurându-le un 
aspect cât mai civilizat.  
s)  Să aibă o ținută și o îmbrăcăminte decentă.  

t)  Să păstreze liniștea, ordinea și curățenia.  
u) Să respecte programul de vizită.  

 
8. OBLIGAȚIILE ADMINISTRATORULUI CIMITIRULUI 
 

Administratorul cimitirului asigură: 
- întreținerea si menținerea in funcțiune a infrastructurii din cimitir, precum si întreținerea 

zonelor verzi a căror suprafața inițial stabilita nu poate fi micșorată pentru crearea de noi 
locuri de înhumare;  

- efectuarea și păstrarea curățeniei, întreținerea drumurilor și aleilor, deszăpezirea acestora, 
colectarea și transportul gunoaielor, inclusiv a vegetației ornamentale dendro-floricole;  
- întreținerea în stare bună a camerelor de depunere și de ceremonii funerare, a 

împrejmuirilor, a căilor de acces, a instalațiilor de alimentare cu apă, energie electrică, 
canalizare și a altor dotări;  

- ordinea în perimetrul cimitirului;  
- respectarea regulilor privitoare la înhumarea, deshumarea și transportul persoanelor 
decedate;  

- servicii de relații cu publicul și informarea vizitatorilor; 
- perceperea taxelor aprobate de Consiliul Local;  

- întocmirea registrelor specifice. 
- răspunde şi soluţionează adresele, petiţiile şi soluţionările venite din partea persoanelor 
fizice şi juridice, în limitele atribuţiilor ce-i revin şi cu respectarea prevederilor legale în 

vigoare. 
- efectuează verificări în teren:  

a) la primirea sesizărilor de ocupare abuzivă a patrimoniului public – verifică, constată şi 
comunică rezultatul serviciilor abilitate pentru luarea măsurilor legale; 
b)pentru a constata dacă sunt necesare lucrări de întreţinere, conservare şi pază la bunuri 

ce au destinaţia de utilitate publică. 
 -  întreţine arhiva serviciului. 

 -efectuează anual inventarul bunurilor aparţinând cimitirelor umane ale     orașului Lipova. 
- ţinerea evidenţei înhumărilor pe parcele, rânduri şi locuri de înhumare (morminte) şi 
evidenţa înhumărilor (repertoar cu decedaţii în ordine alfabetică, pe ani de înhumare); 

- luarea măsurilor care se impun la execuţia oricăror construcţii funerare în situaţia în care 
se constată o încălcare a regulamentului şi dacă se constată lipsa permisului de lucru; 

- inventarierea lucrărilor funerare cu arhitectură deosebită şi urmărirea întreţinerii lor; 
- marcarea parcelelor, rândurilor şi locurilor de înhumare; 
- inventarierea anuală a locurilor de înhumare libere; 

- verificarea pe teren împreună cu aparţinătorii locului de înhumare atribuit, marcarea locului 
pentru săparea gropii şi urmărirea executării acestei operaţiuni, precum şi verificarea 

modului în care se închide şi se profilează mormântul; 



- oprirea execuţiei oricăror lucrări funerare în situaţia în care constată o încălcare a 
regulamentului şi a dispoziţiilor prevăzute în autorizaţia de construire; 
- urmărirea stării de curăţenie şi luarea măsurilor pentru menţinerea acesteia; 

- afişarea în locuri vizibile a Regulamentului de organizare și funcționare a cimitirelor şi 
urmărirea respectării întocmai a acestuia; 

- respectarea orarului de funcţionare a cimitirelor; 
- ţinerea evidenţei înhumărilor personalităţilor importante; 
- asigurarea şi întreţinerea aleilor din incinta cimitirului, precum şi a spaţiilor verzi. 

Proprietarul cimitirului este exonerat de orice vină în cazul unor eventuale pagube cauzate 
locurilor de veci datorită unei situații de forță majoră.  

Forța majora este un fenomen natural sau social exterior, extraordinar, de nebiruit și 
exclude în întregime angajarea răspunderii, având întotdeauna un caracter extern, fiind un 
fenomen extraordinar absolut imprevizibil si invincibil. Plata unor eventuale despăgubiri, în 

cazul situației de forță majoră, poate fi solicitată asiguratorului, în cazul existenței unui 
contract de asigurare încheiat cu o societate de profil (societate de asigurări). 

 
9. ÎNHUMĂRILE ŞI DESHUMĂRILE 
 

9.1 ÎNHUMAREA 
 

 a) Dreptul de înhumare în cimitirele publice îl au: 
- persoanele decedate cu ultimul domiciliu în orașul Lipova; 

- rudele până la gradul IV sau persoanele aflate în întreținerea unor persoane cu domiciliul 
stabil în orașul Lipova. 
b) Vor fi înhumați în gropi speciale, pe cheltuiala Consiliului Local al orașului Lipova: 

- decedații neidentificați și cei nerevendicați de către aparținători, la solicitarea Institutului 
medico-legal în baza adeverinței de înhumare; 

- decedații fără aparținători sau a căror aparținători se află în imposibilitatea de a susține 
financiar cheltuielile aferente înhumării, stare de fapt constatată în baza anchetei sociale 
efectuate de către Direcția de Asistență Socială Lipova. 

-  în alte situații prevăzute de lege. 
b) Înhumarea persoanelor decedate și serviciul de înmormântare se face numai pe baza 

certificatului de deces eliberat de Compartimentul Stare Civilă care a înregistrat decesul. 
Înmormântarea decedaților aduși din alte localități se face pe baza autorizației sanitare de 
transport, vizată de organul sanitar competent și adeverința de înhumare.  

c) În cazul în care se dispun cercetări de către organele îndreptățite, cu privire la cauzele 
decesului, înmormântarea se va face numai pe baza dispozițiilor date de organele 

respective. 
d) Decedații care au suferit de boli contagioase nu vor fi depuși la capele, ci vor fi înhumați 
direct la groapă, cu respectarea legislaţiei în vigoare. 

e) Înhumările se fac direct sau prin depunerea prealabilă a decedaților la capelă. 
f) Depunerea decedaților la capelă se poate face pentru cel mult 72 de ore, numai cu 

autorizația organului sanitar competent, eliberată pe baza certificatului de îmbălsămare și 
cu plata taxelor legale. 
g) Executantul operației de săpat groapa are obligația de a proteja cu prelate pe perioada 

săpării locului de înhumare, mormintele învecinate celui unde urmează a fi înhumat 
decedatul și de asemenea de a asigura la/și împrejurul locului curățenia și aducerea la starea 

inițială. 
h) În cazul în care în groapa săpată se găsesc oseminte ale celor înhumați anterior, acestea 
vor fi reînhumare într-un săculeț, în aceeași groapă din care au provenit, aceasta făcându-

se odată cu noua înhumare. 
i)  Pentru înhumările la locurile atribuite în folosinţă este necesar să se prezinte actul de 

atribuire în folosinţă, dovada gradului de rudenie cu titularul dreptului de folosinţă în cazul 



cînd urmează a fi înhumate rudele acestuia (soţii acestora, precum şi ascendenţii şi 
descendenţii lor). 
j)  În cazul în care un loc de înhumare atribuit se află în folosinţă mai multor titular, 

înhumarea membrilor de familie (soţii acestora, precum şi ascendenţii şi descendenţii lor) 
se face cu acordul titularilor.  

k) În locurile de înhumare neamenajate cu cripte înhumarea se va face la o adîncime de 
minimum 2 m şi numai pentru o singură persoană decedată. 
l) Transportul persoanelor decedate în vederea înhumării în aceeaşi sau în altă localitate, se 

va face numai cu vehicule mortuare, speciale amenajate, cu respectarea normelor sanitaro-
antiepidemice. 

 
9.2 DESHUMAREA 
 

a) Deshumarea persoanelor decedate se poate face numai după 7 ani de la data înhumării, 
pe baza adeverinţei eliberate în acest scop . 

b) În mod excepţional, deshumarea se poate face şi înainte de expirarea termenului 
prevăzut la alin. precedent, după cum urmează: 
- după împlinirea termenului de un an de la data înhumării şi numai în perioada 1 noiembrie 

- 31 martie, pe baza adeverinţei eliberată de centrele sanitare şi antiepidemice teritoriale, 
în scopul reînhumării persoanei decedate în alt loc de înhumare. 

- indiferent de data cînd a avut loc înhumarea, pe baza dispoziţiei date, potrivit legii, de 
procuratură sau de instanţele judecătoreşti. 

c) Deshumarea osemintelor persoanelor decedate în urmă cu 7 ani, precum şi reînhumarea 
lor se poate face în tot timpul anului pe baza adeverinţei eliberate în acest scop de organele 
competente. 

d) Deshumările şi reînhumările se fac de serviciul public, în prezenţa familiei persoanei 
decedate sau a unui reprezentant al acesteia, cu respectarea normelor sanitaro-

antiepidemice, iar operațiunea se consemnează în registrul de evidență și în evidența 
computerizată. 
e) Dacă la expirarea termenului dreptului de atribuire, acesta nu se prelungește, se pierde 

dreptul de atribuire și locul de înhumare se atribuie, în caz de deces, altei persoane, 
osemintele rezultate din deshumare se depun alături de noul înhumat.  

f) Costul procesiunii de înhumare a osemintelor se suportă de noul titular al dreptului de 
atribuire. 
 

10. PRESTAREA DE SERVICII FUNERARE 
 

Toate persoanele fizice sau juridice care înhumează decedați în cimitirele aparținând 
Orașului Lipova vor achita contravaloarea serviciilor funerare de care beneficiază. 
Prestarea serviciilor funerare se face potrivit prevederilor Legii nr.102/2014 și în 

concordanță cu normelor tehnice sanitare emise de către Ministerul Sănătății.  
Pe timpul desfășurării activităților sale specifice, prestatorul de servicii funerare este obligat 

să respecte dispozițiile solicitantului înmormântării referitoare la procesul funerar sau, în 
cazul înmormântării religioase, canoanele bisericești.   
Se asigură următoarele servicii: 

 a)punerea la dispoziţie a capelelor şi boxelor;  
 b)atribuirea locurilor de veci și predarea amplasamentelor la data atribuirii; 

 c)efectuarea transcrierilor dreptului de atribuire; 
 d)încasarea taxelor aprobate. 
Prestarea serviciilor din prezentul regulament se va face contra cost la taxele stabilite prin 

hotărâre a consiliului local, în baza solicitărilor celor interesați. 
 

 



11. EXECUTAREA DE CONSTRUCŢII  FUNERARE  ÎN CIMITIRE 
 
 (1) Executarea construcțiilor funerare se fac în baza unui permis de lucru eliberat de 

administratorul cimitirului sau de serviciul cu atribuţii în domeniu din cadrul autorităţii locale, 
funcţie de tipul construcţiei funerare ce urmează a fi executată. 

 (2) Beneficiarii concesiunilor pot executa în limitele suprafețelor deținute următoarele 
construcții în condițiile legii: 
a) la suprafață: capele, mausolee, monumente, construcții și amenajări funerare ; 

b) în subteran: cripte, gropi zidite cu câte unul, două sau maxim trei locuri suprapuse. 
(3) Pentru construcțiile în care se fac înmormântări supraterane este obligatoriu și avizul 

sanitar. 
(4) Este scutită de autorizație, montarea crucilor de orice fel cu înălțimea până la 1,5m. 
(5) Autorizarea executării lucrărilor funerare la locurile atribuite, se face de către 

administratorul cimitirului pentru: cruci, grilaje, borduri,cripte cu câte unul, două sau maxim 
trei locuri suprapuse, iar pentru lucrările funerare executate la suprafață, respectiv capele, 

mausolee, monumente, obeliscuri, lucrări de artă construcții și amenajări funerare, 
autorizarea se face conf. Legii 50/1990 republicată și actualizată. 
(6) În cimitirele orașului Lipova, pot executa lucrări: 

- societăți comerciale de profil, meseriași autorizați, cu aprobarea administratorului  
cimitirului. 

- titularii dreptului de atribuire cu aprobarea administratorului cimitirului.  
(7)  Este interzisă orice lucrare în afara limitei locului atribuit, administratorul cimitirului 

având obligația să împiedice executarea unor asemenea lucrări. 
(8) Nu se pot executa cripte sau gropi zidite cu câte unul, două sau maxim trei locuri 
suprapuse, pe o suprafață de 1,00 x 2,00 m, limita minimă fiind de 1,00 x 2,35 m. 

(9) Diferențe de teren, în vederea executării de cripte, nu se pot acorda decât numai pentru 
cei care au un singur loc, iar pe actul de atribuire este trecută o dimensiune mai mică decât 

cea prevăzută de 1,30 x 2,50 m, în limita posibilităților de teren, cu respectarea prevederilor 
legale. 
(10) Sunt interzise depozitarea în cimitire de materiale de construcție, peste necesarul zilnic. 

Pregătirea materialelor (stingerea varului, prepararea mortarului și a betonului) se vor face 
în tărgi, asigurăndu-se zilnic curățenia locului. 

(11) La executarea lucrărilor de construcții în cimitire, se vor proteja mormintele și 
construcțiile învecinate, spațiile verzi și căile de acces. 
(12) Orice stricăciune va fi suportată de beneficiarul lucrării. 

(13) Accesul în cimitire şi pe aleile principale al mijloacelor de transport cu o capacitate mai 
mare de 1,5 tone nu este permis. 

Pe restul aleilor, transportul materialelor se va face prin purtare directă, cu roaba. 
(14) Obiectivele declarate monumente de artă nu pot fi reparate, modificate sau demolate, 
decât cu avizul prealabil al serviciilor de specialitate din cadrul autorităţii administrativ-

teritoriale. 
(15) Societățile și meseriașii ce execută lucrări funerare concesionarilor vor plăti 

administratorului cimitirului energia electrică și apa consumată. 
(16) Construcțiile funerare se vor executa numai în intervalul orar 08 - 20, de luni până 
vineri, în perioada 1 aprilie-31 octombrie. 

(17) Excepție fac unele cazuri speciale cu aprobarea prealabilă a administratorului 
cimitirului. 

(18) Decizia alegerii executantului lucrării aparține titularilor dreptului de atribuire. 
(19) Societățile comerciale sau persoanele fizice autorizate să execute construcții funerare 
în cimitirele publice vor respecta prevederile prezentului Regulament. 

(20) Se pot executa următoarele construcții funerare: 
 a) la suprafață: borduri sau împrejmuiri, capele, mausolee, monumente, obeliscuri, 

capace, alte lucrări de artă plastică; 



 b) în subteran: cripte, bolte, gropi zidite. 
(21) Executarea capelelor și mausoleelor este permisă doar pentru personalitățile marcante 
și cu aprobarea Consiliului Local al Orașului Lipova.  

(22) Actele necesare pentru avizarea și eliberarea permisului de lucru sunt: 
a) cerere în numele persoanei care solicită executarea lucrării, aprobată, în scris, de 

administratorul cimitirului și care cuprinde: 
 -  numele, prenumele, adresa; 
 - cimitirul, parcela, rândul, mormântul unde urmează să se execute lucrarea; 

 - denumirea firmei care execută lucrarea; 
 - dovada achitării dreptului de atribuire al fiecărui loc de înhumare. 

b) copie xerox după actul care dovedește valabilitatea dreptului de atribuire al locului de 
înhumare respectiv; 
 (23) Este interzisă executarea de construcții funerare fără permis de lucru eliberat.  

 (24) Agenții economici care urmează să execute construcții funerare în cimitirele publice 
sunt obligații să execute lucrările astfel: 

 a) pentru lucrările obișnuite, în 30 zile de la data eliberării documentelor necesare 
construcției; 
 b) pentru capele, conform autorizației de construire. 

(25) Permisul de lucru se prelungește în condițiile în care construcția funerară nu s-a 
executat din motive întemeiate (alegerea pentru terminarea construcției funerare a unei alte 

societăți comerciale, condiții meteo nefavorabile) în termenele de mai sus. Prelungirea 
permisului de lucru se face prin achitarea contravalorii pe încă o perioadă permisă de lucru. 

(26) Beneficiarul lucrării funerare este obligat să verifice și să transmită administrației 
cimitirului respectarea termenului de execuție a construcției funerare stabilit în permisul de 
lucru și să informeze în cazul în care acest termen este depășit. 

(27) Personalul de pază va interzice intrarea persoanelor în cimitire prin alte locuri decât pe 
porțile de acces. 

(28) Este interzisă orice construcție funerară în afara limitei suprafeței locului aflat în 
atribuire. 
(29) Societățile comerciale care prestează construcții funerare în cimitire, cât și persoanele 

fizice care execută lucrări în regie proprie, au obligația respectării dimensiunilor locurilor de 
înhumare atribuite. Trotuarele turnate nu pot depăși 0,20 m între lucrări. 

(30) Săpăturile făcute pentru construirea cavourilor și a monumentelor funerare vor trebui, 
prin grija constructorilor, să fie înconjurate cu bariere sau protejate cu obstacole vizibile 
pentru rezistență şi pentru a se evita orice pericol.  

(31) Lucrările vor fi executate în așa fel încât să nu compromită cu nimic securitatea și 
integritatea publicului. 

(32) Constructorii nu vor putea depozita nici măcar temporar pământ, materiale și alte 
obiecte pe mormintele vecine. Aceștia vor trebui să ia toate măsurile necesare pentru a nu 
murdări sau deteriora mormintele înconjurătoare pe timpul execuției lucrărilor. 

(33) Este interzis sub orice formă, sub pretextul facilitării execuției lucrărilor deplasarea sau 
îndepărtarea semnelor funerare ce există pe marginea construcțiilor, fără acordul scris al 

familiilor aparținătoare. 
(34) Materialele necesare pentru construcție nu vor fi aduse la locul de executare decât pe 
măsura nevoilor. 

(35) Nu este permis în cimitire depozitarea materialelor de construcții, stingerea varului, 
cioplirea pietrelor, turnarea plăcilor și crucilor în cofraje, ci doar efectuarea de lucrări 

pregătitoare. 
(36) Pământul rezultat din săpătură, resturile de orice natură rezultate din operațiile de 
construcție, deșeurile de orice fel, se transportă în fiecare zi de către constructorii lucrărilor 

la locurile special amenajate, din afara cimitirelor. 
(37) Dacă o construcție funerară prezintă o stare de degradare avansată care ar pune în 

pericol securitatea publică sau mormintele vecine, se va întocmi un proces verbal de 



constatare de către administratorul cimitirului, după care se va înainta o somație familiei 
aparținătoare prin care i se va pune în vedere remedierea monumentului.  
(38) În situația în care familia aparținătoare sau titularul locului de veci nu dorește, nu poate 

fi găsită sau nu are posibilitatea să suporte costurile de remedierea construcției funerare, 
locul de veci va fi atribuit altui solicitant care va plăti lucrările de remediere ce vor fi 

executate. 
(39) Obiectele declarate monumente de artă nu pot fi reparate, modificate sau demolate 
decât cu avizul prealabil al Serviciului Urbanism A.T. 

(40) Monumentele de artă și arhitectură, operele comemorative ale eroilor, mormintele 
personalităților și monumentele nefunerare aflate în cimitirele aparținând Orașului Lipova 

sunt întreținute și îngrijite de administratorul cimitirului. 
 
12. CONTRAVENŢII 

 
Contravenţii care se aplică asociaţiilor familiale, persoanelor fizice şi firmelor 

private care execută construcţii funerare în cimitire, personal auxiliar, vizitatori: 
 
(1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 300 lei şi 600 lei 

următoarele fapte: 
a) – prepararea şi consumul alimentelor în perimetrul cimitirelor; 

b) – accesul autovehiculelor şi vehiculelor în cimitir fără aprobare; 
c) – distrugerea şi degradarea obiectelor funerare; 

d) – tăierea de pomi şi arbori fără aprobare; 
e) – degradarea gardului de împrejmuire; 
f) – degradarea mobilierului dispus în cimitire; 

g) – degradarea sau ruperea florilor şi a coroanelor de pe mormânt; 
h) – înscrierea unor cuvinte obscene pe obiectele funerare; 

 (2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 200 lei şi 500 lei 
următoarele fapte: 
a) – accesul în cimitir prin alte locuri decât pe porţile de acces; 

b) – călcarea peste morminte; 
c) – depozitarea resturilor şi gunoaielor în alte locuri decât cele prevăzute; 

d) – însuşirea oricărui material sau obiect care provine de la locul de înhumare; 
e) – comercializarea unor obiecte folosite pentru ornamentarea mormintelor; 
f) – adoptarea unei ţinute sau atitudini care să dăuneze ceremoniilor funerare; 

g) – executarea de construcţii funerare neautorizate sau fără permis de lucru; 
 (3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 200 lei şi 400 lei 

următoarele fapte: 
a) – nesemnalizarea săpăturilor pentru cavouri şi gropi zidite; 
b) -depozitarea de pământ, a materialelor sau a altor obiecte pe mormintele vecine; 

c) –montarea de bănci, ornamente sau alte obiecte funerare pe trotuarele de lângă locurile 
de înhumare; 

d) – distrugerea, degradarea sau desfiinţarea spaţiilor verzi; 
e) – crearea de stocuri de materiale la locurile de construcţii în cimitire ; 
(4) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 100 lei şi 300 lei 

următoarele fapte: 
a) - consumul excesiv de alcool; 

b) - consumul de seminţe; 
c) - fumatul în locuri neamenajate; 
d) - cântatul, în afara muzicii adecvată evenimentului; 

e) - folosirea unor instrumente muzicale izolate; 
f) - audierea aparatelor de radio şi casetofoanelor; 

g) - accesul în cimitire a persoanelor: 



- în stare de ebrietate; 
- fără o îmbrăcăminte decentă; 
- însoţite de câini sau alte animale domestice; 

- care practică comerţul ambulant; 
- care practică cerşitul. 

 (5) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă între 1000 lei şi 2000 lei 
efectuarea de înregistrări foto, audio-video, în scopuri care contravin moralei. 
Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se face de către persoanele împuternicite prin 

dispoziţie a primarului, conform prevederilor O.G. nr.2/2001, privind regimul juridic al 
contravențiilor, actualizată. 

(2) Pagubele pricinuite prin săvârşirea contravenţiilor se recuperează conform legii.  
 
13.DISPOZIŢII FINALE 

 
(1)Administratorii cimitirelor răspund de aplicarea și respectarea prezentului Regulament în 

cimitirele aflate în proprietatea publică a UAT Lipova. 
 
(2)Taxele care vor fi percepute de administratorii cimitirelor din domeniul public al Orasului 

Lipova sunt următoarele: 
 

Nr. 
Crt. 

Lucrarea/ activitatea/ serviciul prestat Valoare 
 

1. Taxă  atribuire loc de înhumare – perioadă 7 ani 700 lei 

2. Taxă reînnoire contract atribuire loc de înhumare - 
perioadă 7 ani 

350 lei 

3. Taxă ocupare cameră mortuară  150 lei/24 ore 

4. Taxă exhumare 300 lei 

5. Taxă exhumare si reînhumare 600 lei 

6. Taxă întreținere loc de înhumare fără capac din 

beton 

500 lei 

7. Taxă întreținere loc de înhumare cu capac din beton  200 lei 

8. Taxă întreținere cimitir 50 lei/an 

 
 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                 CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                     SECRETAR GENERAL AL UAT, 

    Dorin Ciprian TAMAȘ                                                      Corina Cătălina POP 
 


