CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA
JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind aprobarea RegulamentuIui de organizare $i func{ionare a cimitireIor
proprietate publica a Municipiului Campina
Avand in vedere:
- expunerea de motive nr.63.885/17 iunie 2015 a d-lui consilier Pitigoi Ioan Adrian, prin care propune aprobarea RegulamentuIui de organizare $i func{ionare a
cimitireIor proprietate publica a Municipiului Campina;
- raportul de specialitate promovat de Administrator public;
- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al municipiului
Campina, respectiv Comisia administra{ie publica locala, juridic, rela{ii cu publicul,
servicii $i comer{, munca si probleme sociale, s.a.m.d.;
- avizul secretarului municipiului Campina;
Vazand prevederile art.5, alin.(l), lit."g" $i art.lO, din O.G.R. nr.71/2002 privind
organizarea $i func{ionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public sj privat
de interes local, modificata $i completata;
in conformitate cu prevederile art.6 si art.l4 din Legea nr.l02/2014 privind
cimitirele, crematoriile umane sJ serviciile funerare;
Tinand cont de prevederile art.36, alin.(2), lit."d" si alin.(6), lit."a", pct.l9 si
art.ll5, alin.(l), lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administra{ia publica locala,
republicata;
in temeiul art.45, alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica
locala, republicata,

Consiliul local al municipiului Campina adopta prezenta hotarare.
Art.l. - Aproba Regulamentul de organizare $i func{ionare a cimitireIor
proprietate publica a Municipiului Campina, conform ANEXEI care face parte
integranta din prezenta hotarare.
Art.2. - Cu data adoptarii prezentei hotarari se abroga H.C.L. nr.65/
30 aprilie 2009 privind aprobarea RegulamentuIui de administrare $i func{ionare a
cimitireIor proprietate publica de pe raza municipiului Campina.
Art.3. - Prezenta hotarare se comunica:
- InstituJiei Prefectuluijude{ului Prahova;
- Primarului municipiului Campina;
- Administratorului public;
- Direc{iei economice;
- Direc{iei investi^ii;
- Serviciuluijuridic, resurse umane, s.a.m.d.;
- Serviciului administrarea domeniului public $i privat;
- Biroului urbanism $i amenajarea teritoriului;
S.C^loric6n S^lub S.R.L. Campina;
^mediei
' .--NJ.
Contrasemneaza,
Secretar,
jr. Moldoveanu Paul

Campina, 25 iunie
Nr. 73

Cod FP-06-01, ver.l

ANEXA
a H.C.L. nr.73/25 iunie 2015
Pre$edinte de sedin{a,
Consilier,
dI. Enachf

REGULAMENTUL
DE ORGANIZARE $I FUNCJ
A CIMITIRELOR PROPRIETATE
MUNICIPIULUI CAMPINA
Cap.I. DISPOZITH GENERALE
Art.l. In municipiul Campina mhumarile se fac in cimitirele
proprietete publica a municipiului Campina sau in cimitirele amenajate si
intre{inute de cultele religioase recunoscute prin lege.
Art.2. Cimitirele proprietate publica sunt:
- Cimitirul ,,Bobalna " - str.Bobama, nr.47;
- Cimitirul "Invierea lui Lazar" - str.Bogdan Vasile, f.nr.
Art.3. Administratorul cimitirelor publice are urmatoarele obliga{ii:
- sa respecte regulamentul de organizare $i func{ionare a cimitirelor;
- sa asigure corectitudinea concesionarilor sJ a atribuirii locurilor de
inhumare;
- sa incheie actele de concesiune sau, dupa caz, de atribuire in folosin^a
gratuita a locurilor de inhumare, dupa aprobarea prealabila a cererilor de catre
reprezentantul Primariei, urmata de plata redevenJelor si a taxelor la casieria
cimitirului;
- sa stabileasca regulile de acces in cimitir si orarul de func{ionare;
- sa organizeze preluarea persoanelor decedate, deschiderea si inchiderea
cimitirelor;
- sa asigure efectuarea si pastrarea cura{eniei (imbunata^irea aspectului
cimitirelor), mtre^inerea drumurilor si aleilor, deszapezirea acestora, colectarea $i
transportul gunoaielor, toaletarea si taierea arborilor;
- sa afi$eze la Avizierul cimitirelor Regulamentul de organizare sj
func^ionare a cimitirelor, orarul de func{ionare ^i planul cimitirului (care sa
cuprinda detalii de amplasament $i utilitati, inclusiv organizarea apararii
impotriva incendiilor);
- sa asigurare existen^a pentru fiecare cimitir, a unui plan parcelar, avizat de
conducerea Primariei, care sa cuprinda locurile de inhumare si in baza caruia sa
poata fi identificate locurile concesionate sau atribuite in folosin^a gratuita;
- sa asigurare paza si ordinea in perimetrul cimitirelor;
- sa afiseze la avizierul cimitirelor tarifele pentru serviciile funerare prestate;
- sa efectueze lucrarile de intreJinere la construc^iile (capele, magazii,
platforme, birouri, etc.), la instala{iile din incinta cimitirelor, precum si la
imprejmuirile acestora;
- sa asigurejela^iile cu publicul ^i informarea vizitatorilor.
Art.4. (1) In cimitire sunt aplicabile dispozi^iile legale din domeniul
edilitar, urbanistic, sanitar si de mediu, iar administratorul acestora este obligat
sa respecte legisla{ia in vigoare atat la extindere, cat ^i in ceea ce priveste
organizarea ^i administrarea acestora.

*.

(2) In zona de protec{ie a parcelei eroilor se apli(
utilitate publica sJ reglementarile speciale de construire^
Regulamentul de urbanism.
Art.5. fn municipiul Campina cimitirele vor fi delimital
sJ garduri din diferite materiale de construc{ii, cu respectare3
privind arhitectura zonei in care sunt amplasate.
Art.6. (1) Terenul apar{inand cimitirelor, destinat zonelor de mrf5mTre, se
imparte in parcele delimitate de alei, iar in interiorul parcelelor se traseaza $i
se marcheaza randurile sJ locurile de inhumare.
(2) Locurile de inhumare au dimensiunile de 2,30 m x 1,20 m pentru
o inhumare simpla, iar in cazul in care concesionarea se face pentru o inhumare pe
verticala (suprapusa), dimensiunile sunt de 2,30 m x 1,30 m. Intervalele intre
locurile de inhumare sunt de 0,30 m necesare pentru circula{ie $i ingrijirea acestora.
(3) In cimitirul ,,Bobalna", se admit $i alte dimensium de inhumare
pentru locurile deja concesionate, corespunzator situa{iilor de fapt.
Art.7. Parcelele, randurile sJ locurile de inhumare se numeroteaza pentru a
fi mai u$or de identificat.
Art.8. Parcelele sJ randurile se localizeaza prin placu{e indicatoare in
scopul u$urarii orientarii celor interesa{i.
Art.9.(l) Administratorul cimitirelor are obliga{ia de a {ine eviden{a
inhumarilor intr-un registru in care se vor consemna urmatorele informa{ii/date :
- data inmormantarii;
- datele personale ale decedatului;
- nr. actului de deces ^i emitentul acestuia ;
- adeverin{a de inhumare ;
- locul inmormantarii (parcela, rand ^i loc) ;
- concesionarul/persoana care a efectuat inmormantarea;
- urnele cu cenusa decedatului;
- nr. chitan{ei care dovede$te concesionarea locului;
- nr. chitan{ei care dovede$te achitarea tarifului de intre^inere;
- nr. chitan{ei care dovede$te achitarea tarifului pentru serviciul funerar
prestat.
(2) Administratorul cimitirelor {ine eviden^a detaliata a mormintelor
eroilor de razboi, revoluJionarilor ^i deportatilor, a monumentelor istorice precum sJ
a cazurilor sociale.
Art.lO. (1) Accesul in cimitire pentru vizitatori se face conform orarului, pe
o singura poarta de acces considerata "poarta principala".
(2) Accesul persoanelor in cimitire este permis in costuma{ie decenta,
circula^ia facandu-se numai pe alei, fiind interzisa calcarea pe morminte,
monumente etc. Se interzice accesul in incinta cimitirelor a vizitatorilor cu biciclete,
autoturisme sJ animale de companie. Se va amenaja un loc special pentru parcarea
bicicletelor.
Art.ll. Depozitarea gunoaielor/de$eurilor este permisa numai in locurile
special amenajate in incinta cimitirelor (platforme containere/pubele, co$uri de
gunoi), pastrandu-se cura{enia ^i ordinea in jurul acestora (inclusiv spalarea $i
dezinfectarea).

Cap.II. CONCESIONAREA LOCURILOR DE lNHUMARE
Art.l2. (1) Atribuirea locurilor de inhumare din cimitirele publice se va
face numai in baza unui contract (act) de concesiune, incheiat intre
Reprezentantul Primariei, administratorul cimitirelor $i persoana indrepta^ita.

Redeven{a concesiunii se stabileste prin hotarare a Co;
actualizeaza anual (luna februarie) cu indicele pre{urilor^
comunicat de Institutul Na{ional de Statistica (INS) pentru
anului precedent si se face venit la bugetul local.
(2) Pot concesiona locuri de mhumare in
domiciliul stabil in municipiul Campina sau in alta localitate,
persoane decedate ce au avut ultimul domiciliul stabil pe raza municipiului
Campina.
(3) Pentru persoanele decedate in municipiul Campina, dar cu
domiciliul in alta lpcalitate, nu se atribuie loc nou de inhumare.
(4) In cazuri speciale, pe baza unei anchete sociale si a unui referat
aprobat de Primarul municipiului, se vor putea concesiona locuri de inhumare
cu scutirea totala sau par^iala a redeven{ei $i a taxelor aferente.
Art.l3. (1) Actul de concesiune se mtocme$te in doua exemplare, din care
unul se preda beneficiarului, iar celalalt ramane la administra{ia cimitirelor,
flind semnate de catre persoanele precizate la art.l2, alin.(l) $i vor primi numar
de inregistrare de la registratura Primariei. Imprimatele actelor de concesiune se
asigura de catre Primarie.
(2) Actul de concesiune va cuprinde urmatoarele men{iuni principale:
- denumirea cimitirului;
- numele titularului cu toate datele de identificare ale acestuia ;
- parcela, randul si locul atribuit;
- felul locului de inhumare (natura folosin{ei/clasa) $i suprafa{a
concesionata;
- termenul de concesionare;
- taxa sJ/sau tariful stabilit, modalitatea de plata ^i cuantumul
penalita{ilor;
- condi^iile de plata in avans, la solicitare;
- indatoririle (obliga{iile) titularului/persoanelor indrepta^ite $i
sancJiunile pentru neconformare;
- posibilitatea $i condi^iile reconcesionarii.
Art.l4. Beneficiarii titlului de folosinta (actului de concesiune) au urmatoarele
obliga{ii:
a) sa intre^ina in perfecta stare construc|iile funerare ^i amenajarile realizate
pe locul respectiv; pentru eventualele deteriorari se vor efectua remedierile necesare in
maximum 6 luni de la notificare;
b) sa amenajeze locul in cauza;
c) sa achite redeven{a ^i tariful anual de intre{inere;
d) sa comunice administra^iei cimitirelor orice modificare survenita la
adresa de domiciliu $i/sau orice alte informatii care |in de validitatea actului de
concesiune .
Art.l5. Administratorul cimitirelor are urmatoarele drepturi:
a) de a incasa redeven{a stabilita pentru acordarea dreptului de folosinp
(concesionare);
b) de a percepe tariful anual de intre{inere a cimitirelor, aprobat de Consiliul
Local;
c) de a desfiin{a orice construc{ie funerara executata fara avizul
compartimentului de specialitate din cadrul Primariei sau fara autoriza{ie de
construire valabila ;
d) de a urmari debitele aferente contractelor de concesiune (redevenJaAaxa de
intretinere) $i de a intocmi instiintarile/somatiile pentru incasarea/stingerea acestora
(inclusiv aplicarea de penalitaji, dupa caz);

e) de a presta serviciile platite in condi{ii de calitate
solicitate in scris;
f) de a asigura intreaga gama de servicii, lucrari sau bi
ceremoniilor funerare, precum si alte servicii de mtre{inere in cii
de tarife aprobate sau contracost, dupa caz.
Art.l6. (1) Concesionarea locului de inhumare se face num1
deces, iar termenul concesiunii este de 7 ani. La expirarea termenuluiT
dreptului de concesiune sau persoana indreptatita, conform prezentului
regulament, poate opta pentru incheierea unui nou contract de concesiune pentru
respectivul loc de inhumare, avand acela$i termen, printr-o cerere scrisa ; in cazul
in care nu depune cererea la Administratia Cimitirelor va fi notificat(a) in acest
sens. Nedepunerea unei cereri scrise in acest scop, in termen de 30 de zile de la
notificare, atrage pierderea dreptului de reconcesionare.
(2) Pentru o persoana decedata se atribuie numai un singur loc
de inhumare.
Art.l7. Persoanele indrepta{ite in baza prevederilor unor acte normative
speciale pot beneficia, la cerere, de atribuirea fara plata a unui loc de veci, in
timpul vieJii, daca nu de{in un alt loc de veci in cimitirele din municipinl Campina.
Atribuirea se va face de catre Reprezentantul Primariei, pe baza cererii scrise a
solicitantului la care se va anexa obligatoriu dovada incadrarii in categoria
persoanelor indrepta{ite $i o declaraJie pe proprie raspundere privind nede{inerea
unui alt loc de inhumare in cimitirele din municipiul Campina (proprietate publica
sau a cultelor religioase).
Art.l8. (1) Dreptul de concesiune sau cel de atribuire in folosin{a gratuita nu
se poate instraina, schimba sau dona. Acesta poate face obiectul succesiunii legale
sau testamentare dar numai in beneficiul sotului supravietuitor sau al rudelor pana
la gradul al IV-lea inclusiv (vezi Nota la prezentul Regulament).
(2) Daca pe durata de concesionare intervine decesul titularului, actul
de concesiune se va reinnoi pe numele mo^tenitorilor, conform documentelor
doveditoare.
Art.l9. Atribuirea locurilor de inhumare se face in ordinea solicitarilor,
dupa incheierea actului de concesiune, a achitarii redeven{ei ^i a taxelor de
intre^inere.
Art.20. Atribuirea locului de inhumare in cazul decesului se face la
propunerea administratorului cimitirelor, de catre reprezentantul Primariei,
conform planului parcelar si dupa achitarea serviciilor prestate de catre
administrator.
Art.21. Dreptul de concesiune sau de folosin{a gratuita al locurilor
inhumare inceteaza:
a) la expirarea duratei de concesiune sau a celei de folosin{a gratuita, daca
titularul/persoana indrepta{ita nu a optat, prin cerere scrisa pentru reinnoirea
concesiunii, in termen de 30 de zile de la notificarea transmisa de administra{ia
cimitirelor;
b) cand titularul sau persoana indrepta{ita renun$a la locul sau de veci, dar
nu mai devreme de 7 ani, situa{ie in care acesta revine administra{iei locale;
c) cand se constata ca titularul sau persoana indrepta{ita de{ine un alt loc de
inhumare in cimitirele de pe raza municipiului Campina, contrar celor
consemnate in declara{ia pe proprie raspundere data in acest sens;
d) in cazul ,,parasirii" pe o perioada mai mare de 2 ani a locului de
inhumare atribuit, dupa o notificare prealabila; prin ,,parasire a locului de
inhumare" se in{elege menJinerea in stare de neingrijire de catre
concesionarfoeneficiarii concesiunii a mormantului, a terenului atribuit, a

imprejmuirilor sau a construc{iilor funerare edificate pe acesta,
concesiune este inca in vigoare;
e) la stabilirea domiciliului in alta localitate sau {ara, in cazulloeurd
inhumare atribuite in timpul vie{ii $i pe care nu s-au facut inhumSri;
-;$/ )
f) la momentul instrainarii sau donarii.
Art.22. (1) Administratorul cimitirelor are obliga{ia cc
care impreuna cu un delegat din partea Primariei municiprt
verifica anual starea de intretinere a locurilor de inhumare/morrmnTeTor. Se va
incheia un proces verbal de constatare, inso{it de fotograFii, acesta fiind pastrat
intr-un registru special; in cazul in care se constata ca unele locuri de inhumare
sunt ,,parasite", astfel cum se precizeaza la art.21, lit.d), titularii isi pierd dreptul de
concesionare a locului.
(2) Excep{ie de la prevederile alin.(l) de mai sus fac monumentele
funerare din patrimoniul na{ional, mormintele istorice si artistice.
(3)Administratorul cimitirelor va instiin{a in scris Primaria
municipiului Campina cu privire la locurile de inhumare disponibilizate, urmand a
se lua masuri de comun acord cu privire la reatribuirea acestora.
Art.23. in cazul in care dreptul de concesiune a locurilor de inhumare a
incetat si pe aceste locuri exista lucrari funerare, fo$tii titulari sunt obliga{i sa
le desfiin{eze $i sa elibereze terenul in termen de 60 de zile de la in$tiin{are.
in caz contrar, lucrarile funerare trec in patrimoniul administra{iei urmand a fi
valorificate conform prevederilor legale in vigoare.
Art.24. Titularii dreptului de concesionare $i cei ai dreptului de folosin{a
gratuita a locurilor de inhumare au obliga{ia de amenajare si intre{inere a acestor
locuri $i a lucrarilor funerare existente, asigurandu-le un aspect cat mai ingrijit.

Cap.III. INHUMARILE $I DESHUMARILE
Art.25. Locurile de inhumare libere vor fi inventariate anual $i vor fi anun{ate
de catre comisia de inventariere administra{iei locale.
Art.26. (1) Administratorul cimitirelor are obliga{ia de a asigura
servicii funerare platite conform taxelor $i tarifelor aprobate de Consiliul
local al municipiului Campina.
(2) in acela$i timp, administratorul cimitirelor raspunde de
asigurarea condi{iilor corespunzatoare desfasurarii ceremoniilor funerare, precum
^i de asigurarea conduitei $i ^inutei personalului angajat.
Art.27. Se interzice accesul persoanelor fizice sau juridice in cimitire
pentru efectuarea unor lucrari funerare, prestari de alte servicii funerare sau a
inhumarilor propriu-zise, fara aprobarea prealabila a acestora de catre
administratorul cimitirelor.
Art.28. (1) Cu privire la inhumare/inmormantare, sunt obligate sa dispuna,
dupa caz, urmatoarele persoane:
a) persoana care s-a angajat prin contract ca se va ingriji de inmormantare;
b) persoana stabilita prin testamentul defunctului;
c) in lipsa testamentului, so{ul/so{ia persoanei decedate, care a trait in aceea$i
locuin{a cu persoana decedata in ultima parte a vie{ii;
d) alta ruda apropiata decedatului, pana la gradul al IV-lea inclusiv;
e) primarul, in cazul in care nu exista nicio persoana obligata sa dispuna in
legatura cu inmormantarea sau cand persoana obligata se gaseste intr-un loc
necunoscut ori nu-si indeplineste obliga^ia.
(2) inhumarile se fac numai pe baza adeverin^elor de inhumare
eliberate de Serviciul Comunitar Local pentru Eviden{a Persoanelor care a

mregistrat decesul, administratorul cimitirelor fiind obligat sa {ina o
a acestora.
^
(3) Inhumarile se fac direct sau prin depunere<
deceda{ilor la capela, cu maximum 72 ore inainte, cu obligJ
certificatului de imbalsamare si dupa achitarea taxelor aferente.
Art.29. (1) Inhumarile se fac in gropi simple, numai pe
de concesiune si a adeverin{ei de deces, sau in gropi zidite sau
potrivit pevederilor prezentului Regulament.
(2) In cazul inhumarii unei persoane decedate neidentificata, in
registrul de eviden{a se va men{iona denumirea autorita^ii care a dispus inhumarea si
numarul de dosar al cazului.
Art.30. (1) Deshumarea persoanelor decedate se poate face numai dupa
7 ani de la Tnhumare, Tn orice perioada a anului, numai cu acordul
administratorului cimitirelor.
^,
(2) In mod excep{ional, deshumarile se pot face $i inaintea
expirarii termenului prevazut anterior, astfel:
a) dupa minimum un an de la data inhumarii si numai in perioada
01 noiembrie - 31 martie, pe baza avizului eliberat de organul sanitar
(compartimentul func{ional din structura Direc{iei Jude{ene de Sanatate Publica), in
scopul reinhumarii persoanei decedate in alt loc autorizat, potrivit dispozi{iei date
conform legii de Parchet sau de instan{a judecatoreasca $i cu incuviin{area unui
reprezentant al familiei decedatului, la data fixata de aceste organe;
b) indiferent de data la care a avut loc mhumarea, pe baza dispozi{iei date
conform legii, de Parchet sau de instan{a judecatoreasca si cu incuno$tiin{area
unui reprezentant al familiei decedatului, la data fixata de aceste organe.
Art.31. (1) Deshumarile $i reinhumarile se fac numai in prezen{a
obligatorie a unui membru al familiei $i a unui delegat din partea administratorului
cimitirelor, iar opera{iunile vor fl consemnate in registrul de eviden{a.
(2) In cazul in care in termen de 60 de zile de la instiin{are,
reprezentantul familiei decedatului nu se prezinta pentru deshumare, de$i a
fost anun{at prin posta (scrisoare recomandata cu confirmare de primire),
opera{iunea de deshumare se desfasoara numai in prezen{a reprezentantului
administratorului care consemneaza in registrul de eviden|a opera{iunea de
reinhumare a osemintelor. La fel se procedeaza $i in cazul in care nu mai exista in
via|a nicio ruda a decedatului.
Art.32. Daca la expirarea termenului de concesionare, persoana indrepta{ita
nu a procedat la reinnoirea contractului, conform art.l6, alin.(l), acesta pierde
dreptul de concesiune $i locul de inhumare se reatribuie/reconcesioneaza altor
solicitan^i. Osemintele rezultate din deshumare, se depun alaturi de noul
inhumat. Opera{iunea de deshumare a osemintelor este suportata de noul
concesionar.
Art.33. (1) Transportul persoanelor decedate spre cimitire se va face numai cu
respectarea normelor sanitaro-antiepidemice in vigoare.
(2) Plata pentru transportul persoanelor decedate va fi suportata de
catre membrii familiei decedatului.
(3) Pentru bunurile de valoare (verighete, cercei, din{i de aur si alte
asemenea) gasite cu ocazia deshumarii, se intocmeste un proces verbal de predareprimire intre administratorul cimitirelor $i membrul din familie care a asistat la
deshumare. In cazurile precizate la art.31 alin.(2), bunurile de valoare se predau
administraJiei locale pe baza de proces-verbal si cu consemnare in registrul de
eviden{a al inhumarilor/deshumarilor.

Cap.IV. EXECUTAREA
CIMITIRE

DE LUCRARI FU

Art.34. (1) Lucrarile funerare se pot executa de
autorizate/I.I./I.F. sau de persoane juridice specializate in domeniu $f%Fette de
catre Primaria municipiului Campina, prin eliberarea anuala a unui aviz de acces in
cimitire pentru executarea respectivelor lucrari.
(2) Executarea sj repararea lucrarilor funerare vor putea fi realizate
si de titularii dreptului de folosinta a locurilor de inhumare sau de membrii
familiei acestora, men{ionati la art.l8 din prezentul Regulament, daca au
calificarea corespunzatoare profilului acestor lucrari.
(3) Excep{ie de la prevederile stabilite mai sus fac firmele
specializate m restaurarea monumentelor de arta, cu aprobarea Primariei
municipiului Campina.
(4) Administra{ia cimitirelor are obligatia sa permita accesul
persoanelor sus men{ionate la lucrarile funerare numai pe baza de tabel nominal
pentru a se putea cunoaste exact ce persoane executa lucrari de construc{ii sau
repara{ii.
Art.35. (1) Lucrarile funerare (supraterane $i/sau subterane) care se pot
executa sunt:
a) cruci, insemne, borduri, imprejmuiri, cripte sau lespezi;
b) obeliscuri, cavouri, capele $i/sau lucrari de arta plastica.
(2) Se excepteaza de la precizarile alin.(l) lucrarile pentru
imprejmuiri, cavouri $i capele m cimitirul ,,Bobalna", din cauza spa{iului foarte
redus intre morminte $i/sau intre acestea $i alei.
Art.36. (1) Executarea lucrarilor funerare in cimitire este permisa numai dupa
ob^inerea autoriza^iei de construc{ie $i in baza avizul administra{iei cimitirului.
(2) Eliberarea autoriza{iei de construire pentru lucrarile funerare din
categoria celor men^ionate la art.35, alin.(l), lit.a) se va face in baza unei
cereri a solicitantului, care va purta viza admimstra{iei cimitirului (cu denumirea
cimitirului, nr. parcelei, randul, locul ^i dimensiunile impuse), eliberata de
compartimentul de specialitate din cadrul Primariei municipiului Campina.
(3) Eliberarea autoriza{iei de construire pentru lucrarile funerare din
categoria celor men{ionate la art.35, alin.(l), lit.b) se va face in baza unui proiect
intocmit in conformitate cu Legea nr.50/1991, republicata, cu modiflcarile $i
completarile ulterioare si a unei taxe de l% din valoarea lucrarii funerare
declarate de catre solicitant in baza unui deviz estimativ, achitata anticipat la
casieria Primarei municipiului Campina.
(4) Construirea fara autoriza^ie sau incalcarea acesteia
atrage sanc^iunile ^i masurile stabilite, in conformitate cu prevederile prezentului
Regulament;
(5) Lucrarile de construire vor putea fi incepute in termen de
maximum 3 luni de la ob{inerea autoriza{iei de construire.
(6) Durata executarii lucrarilor nu va depa$i 60 de zile, excep{ie
facand categoria de lucrari precizate la art.35, alin(l), lit.b), care vor avea durata
de execu{ie prevazuta in autorizafia de construire.
Art.37. (1) Titularul autorizaJiei de construire a oricarei lucrari funerare
executate in cimitir are obliga{ia sa anum;e administra^ia cimitirului, cand
lucrarea s-a terminat,iar mormantul ^i spa^iul inconjuratorau fostcura^ate.
(2) La terminarea lucrarilor ce se inscriu in prevederile art.35,
alin.(l), lit.b) $i art.36, alin.(3), titularul autoriza{iei de construire va solicita

convocarea comisiei de recep{ie, iar dupa admiterea aces|
regularizarea contravalorii lucrarilor precizate in autoriza{ie,
specialitate din cadrul Primariei municipiului Campina.
Art.38. (1) Este interzisa edificarea oricarei lucrari in afd
concesionat, de acest lucru fiind corespunzator administratorul
autorizat sa impiedice executarea unor astfel de lucrari.
(2) Nerespectarea aliniamentelor terenului concesionat confera dreptul
administratiei cimitirelor de a demola/defiinta constructiile executate ilegal, cu
acordul autorita{ilor locale.
Art.39. (1) Este interzisa depozitarea in cimitire a materialelor de construc{ii,
altele decat cele necesare zilnic pentru execu{ia lucrarilor autorizate. Pregatirea
materialelor (prepararea mortarului si/sau a betonului) se va face in cuve/targi
etanse, asigurandu-se zilnic cura{enia locului.
(2) La executarea lucrarilor de construc{ii in cimitire, se vor proteja
mormintele si construc^iile invecinate, spa{iile verzi si caile de acces, orice
stricaciune fiind suportata de beneficiarul lucrarii.
(3) Pamantul rezultat din sapatura, resturile de orice natura, gunoiul
de orice fel, ramase in urma lucrarilor se vor transporta in fiecare zi de catre
constructorii lucrarilor, la locurile special amenajate in interiorul cimitirelor. Este
interzisa depunerea sau amestecarea deseurilor municipale impreuna cu de$eurile din
construc{ii/demolari.
(4) Aruncarea la intamplere a pamantului $i a gunoiului, ocuparea
terenului cu diferite materiale sau pamant rezultat din sapatura, se va sanc{iona
conform prevederilor prezentului Regulament.
(5) Constructorii vor putea folosi energia electrica $i apa necesara
executarii lucrarilor din incinta cimitirelor, numai cu acordul administratorului
cimitirului, in condi{iile achitarii contravalorii consumurilor aferente.
(6) in incinta cimitirelor, este interzis accesul autovehiculelor cu masa
mai mare de 3,5 tone, cu excep{ia vehiculelor utilizate la lucrari de construire, a
utilajelor de salubrizare, a celor ce transporta persoanele decedate sau a celor
aferente interven{iei in cazul situa{iilor de urgen{a.
Art.40. Jn cimitire se pot planta numai arbori ornamentali $i arbu$ti de talie
mica sj mijlocie (exclusiv pomi fructiferi), numai pe aleile principale sau in zona
imprejmuirilor cimitirelor $i numai avizul Primariei, aviz necesar $i in cazul taierii
acestora.
Art.41. Obiectivele declarate monumente de arta nu pot fi reparate,
modiflcate sau demolate decat cu avizul prealabil al Comisiei JudeJene a
Monumentelor Istorice.
Art.42. Monumentele istorice, operele comemorative de razboi, ale
oamenilor de $tiin{a, cultura si arta, aflate in cimitire sunt intre{inute prin grija
administraJiei cimitirelor.
Art.43. (1) Crearea infrastructurii cimitirelor constand in platforme,
drumuri de acces, instala^ii de utilita^i, cladiri/construc|ii administrative etc.,
este in sarcina administraJiei publice locale.
(2) Administratorul cimitirelor raspunde de ingrijirea si paza
cimitirelor, avand $i obligatia men^inerii in buna stare a imprejmuirilor, a
cailor de acces, a construc{iilor administrative, a instala^iilor de utilita^i (apa canal, energie electrica, gaze) si a celorlalte dotari aferente acestora.

Cap.V. CONTRAVENTII
Art.44. Contraven{ii ce se pot aplica administratorului cimi(
A.
Constituie contraven{ie $i se sanc{ioneaza cu amenda
lei $i 300 lei, urmatoarele fapte:
1. - neefectuarea inventarierii anuale a locurilor de mhurmS
2. - neafi$area la loc vizibil a Regulamentului de organizare
func{ionare a cimitirelor $i a orarului de func{ionare;
3. - neintocmirea eviden{ei mhumarilor.
B.
Constituie contraven{ie $i se sanc{ioneaza cu amenda cuprinsa mtre 200
lei $i 500 lei, urmatoarele fapte:
1. - nerespectarea orarului de func{ionare a cimitirelor;
2. - nerespectarea obliga{iei de pastrare a crucilor $i placilor fbnerare
rezultate Tn urma desfiintarii legale a acestora pe perioada de 60 de
zile de la desfiin{are;
3. neefectuarea lucrarilor de intre{inere la locurile de veci, in situa{ia in
care m conformitate cu prevederile prezentului Regulament, obliga{ia
de efectuare a acestora revine administratorului;
4. - nemen{inerea starii de ordine $i cura^enie in cimitire;
5. - neTntocmirea documentelor de eviden^a $i a planului de organizare a
cimitirelor.
C.
Constituie contraven{ie ^i se sanc{ioneaza cu amenda cuprinsa mtre 300
lei $i 500 lei, urmatoarele fapte:
1. - aplicarea altor tarife pentru serviciile funerare/activitatile din
cimitire decat cele aprobate;
2. - indepartarea semnelor funerare fara acordul concesionarului sau al
beneflciarului concesiunii, cu excep^ia cazurilor de pierdere a
dreptului de folosin{a a locului de veci.
D.
Constituie contraven{ie ^i se sanc{ioneaza cu amenda cuprinsa mtre 500
lei $i 700 lei, urmatoarele fapte:
1. - neasigurarea intregii game de servicii, lucrari $i obiecte necesare
ceremoniei funerare;
2. - nestabilirea locurilor special amenajate pentru efectuarea lucrarilor
pregatitoare pentru construc{ii in cimitire;
3. - neamenajarea, nemarcarea vizibila a locurilor de depozitare a
gunoaielor.
E.
Constituie contravem;ie $i se sanc{ioneaza cu amenda cuprinsa intre 700
lei $i 900 lei, urmatoarele fapte:
1. - aprobarea unor locuri de inhumare la alte dimensiuni decat cele
prevazute in prezentul Regulament;
2. - nerespectarea dimensiunii spa^iilor dintre locurile de veci (cu
excep{ia situa{iilor existente in cimitirul ,,Bobalna", la data aprobarii
Regulamentului);
3. - permiterea montarii unor obiecte funerare care depasesc limitele
locului de inhumare aprobat.
F.
Constituie contraven{ie $i se sanc^ioneaza cu amenda cuprinsa mtre 500
lei ^i 1000 lei, urmatoarele fapte:
1. - func{ionarea cimitirelor fara autorizatie eliberata de Primaria
municipiului Campina;
2. - intretinerea necorespunzatoare a aleilor din cimitire;
3. - deshumarea cadavrelor fara aprobare;

, - ^ j - ' Aj*

4. - executarea de construc{ii funerare fara respectarea preveaei
prezentului Regulament.
/
Art.45. Contraven{ii ce se pot aplica vizitatorilor/perso^
lucrari in cimitire:
A.
Constituie contravenJie $i se sanc{ioneaza cu amenda
lei $i 200 lei, urmatoarele fapte:
1. - participarea directa sau indirecta la realizarea construc{iilor funerare
de catre persoane ce nu au rela{ii juridice de munca cu firmele
respective;
2. - fumatul, consumul de alcool $i/sau de substan{e interzise, in incinta
cimitirelor;
3. - aruncarea sau depozitarea de des^euri, resturi sau gunoi in alte locuri
decat cele special amenajate in acest scop;
4. - cantatul, in afara muzicii adaptate la eveniment;
5. - folosirea unor instrumente muzicale izolate;
6. - audierea zgomotoasa a aparatelor de radio, casetofoanelor sau a altor
asemenea aparate;
7. - introducerea oricaror animale sau lasarea libera a acestora in
incintele cimitirelor;
8. - provocarea de zgomot sau scandal.
B.
Constituie contravem1e si se sanc{ioneaza cu amenda cuprinsa intre 200
lei $i 300 lei, urmatoarele fapte:
1. - accesul in cimitire prin alte locuri decat pe por^ile de intrare;
2. - accesul autovehiculelor $i vehiculelor de orice fel in cimitire, fara
aprobare din partea administratorului, cu excep{ia celor prevazute in
prezentul Regulament;
3. - cer$itul in zona exterioara de acces spre/in cimitire.
C.
Constituie contraven{ie si se sanc{ioneaza cu amenda cuprinsa intre 200
lei $i 400 lei, urmatoarele fapte:
1. - nesemnalizarea sapaturilor/gropilor pentru cavouri sJ cripte/gropi
zidite, pe tot timpul edificarii acestora;
2. - depozitarea de pamant, materiale sau alte obiecte pe mormintele
invecinate;
3. - montarea de banci, ornamente, felinare sau de alte obiecte funerare
pe trotuarele sau aleile de acces de langa locurile de inhumare;
4. - distrugerea, degradarea sau desfiin{area spa{iilor verzi;
5. - crearea de stocuri de materiale la locurile de executare a lucrarilor
funerare peste necesarul zilnic de punere in opera;
6. - accesul in incintele cimitirelor a persoanelor:
a) - aflate in stare de ebrietate sau sub influen|a bauturilor
alcoolice sau a substan{elor interzise;
b) - fara a avea o imbracaminte decenta;
c) - inso{ite de caini sau alte animale domestice;
d) - care practica come4ul ambulant;
e) - care practica cer$itul.
D.
Constituie contraven{ie si se sanc|ioneaza cu amenda cuprinsa intre 500
lei $i 700 lei, urmatoarele fapte:
1. - practicarea unor activita{i care aduc atingerii intimita{ii locului de
veci;
2. - calcarea peste morminte (cu exceptia situatiilor speciale din cimitirul
"Bobalna";

3. - distrugerea, degradarea sau sustragerea de obiecte
felinare, vase pentru flori, elemente ale imprejmuirflor'locuriks
vecietc.);
^'
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4. - taierea de pomi, arbori si/sau arbusti, fara aprobare;
5. - degradarea gardului de imprejmuire;
6. - degradarea mobilierului montat/dispus in cimitire
cosuri de gunoi, placu{e de avertizare $i/sau informare, aviziere etc.);
7. - degradarea sau ruperea florilor si a coroanelor de pe morminte;
8. - inscrierea unor cuvinte obscene pe obiectele funerare.
E.
Constituie contraven{ie si se sanc{ioneaza cu amenda cuprinsa mtre
1000 lei si 2000 lei, fapta de a efectua mregistrari foto, audio-video in scopuri care
contravin moralei.
Art.46. (1) Constatarea si aplicarea sanc{iunilor pentru contraven{iile
precizate se face de catre Poli{ia locala a municipiului Campina.
(2) La aplicarea contraven{iilor prevazute de prezentul Regulament
se vor respecta prevederile O.G.R. nr.2/2001 privind regimul juridic al
contraventiilor cu modificarile $i completarile ulterioare.

Cap.V. DISPOZITII FINALE
Art. 47. Administratorul are obliga|ia asigurarii pazei cimitirelor 24 de ore din
24. Aceasta se face prin angaja{ii proprii.
Art.48. Administratorul poate organiza in incintele cimitirelor puncte de
vanzare a florilor, lumanarilor $i a altor obiecte necesare ceremoniilor funerare sau a
ingrijirii locurilor de veci, numai cu acordul Primariei.
Art.49. Administratorul raspunde de aplicarea si respectarea prevederilor
prezentului Regulament in cimitirele publice.
Art.50. Administratorul nu are dreptul sa instraineze active ce fac parte din
patrimoniul public al municipiului, aflate in incinta cimitirelor.
Art.51. Actele de concesiune a locurilor de inhumare, incheiate pana la data
intrarii in vigoare a prezentului Regulament, raman valabile, in condi^iile acestuia.
Art.52. Plata redeven{elor $i taxelor de intre{inere se poate face si prin
virament in contul Primariei municipiului Campina (a se vedea site-ul Primariei sau
actul de concesiune), deschis la Trezoreria Campina.
Art.53. Modificarea tarifelor pentru serviciile funerare se face la ini{iativa
Municipiului Campina, cu aprobarea Consiliului Local; noile tarife vor fi publicate pe
site-ul Primariei, in presa locala $i la avizierul cimitirelor.
Art.54. (1) Termenul de plata scadent pentru redeven{a $i taxa de intre{inere
este 30 iunie a anului in curs. PenalitaJile de intarziere la plata se calculeaza in
procent de 2% pe luna. Eventualele sume restante se incaseaza pe ultimii 5 ani.
(2) La solicitarea concesionarului, redeven{a si taxa de intre{inere se
pot incasa in avans, cu recalcularea acestora in cazul in care se modifIca nivelurile
acestora in perioada achitata.
(3) Imprimatele necesare incasarii veniturilor din servicii funerare se
asigura de Primaria Campina (chitante, monetare, registru de casa).
Art.55. Controlul bunurilor date in administrare, precum si a casieriei se face
de catre personalul abilitat din cadrul Primariei.
Art.56. Primaria, in calitatea sa de proprietar, comunica in scris la
Administra{ia cimitirelor situa{ia, prin Serviciul ADPP sau DirecJia economica,
situaJia contractelor de inchiriere pentru spa|iile din incinta cimitirelor.
Art.57. Documentele produse la /de Administra{ia cimitirelor se arhiveaza si
se depun la arhiva din cadrul Primariei Municipiului Campina.

Art.58. Activita{ile/operatiile de intre{inere periodica a ciniitirelor
colectare $i evacuare de$euri, spalare/dezinfectare recipiente de gunoi/ co$uri
etc.) se vor deconta, conform tarifelor aprobate de catre Cbn$ilijil 1
municipiului Campina pentru salubrizarea domeniului public.
^_ ;xVjx- y
Art.59. Prezentul Regulament se va completa cu preveden^'j^tde^,<
actelor normative ce vor fi emise in aplicarea Legii nr.l02/2014 pi
crematoriile umane $i serviciile fianerare.
Art.60. Modificarile aduse prezentului Regulament, precum si con^inutul
Actului de concesiune se aproba prin H.C.L.
Art.61. Operatorul va comunica in scris lista salaria{ilor care i$i desfa$oara
activitatea in cimitire, functia acestora, precum sj eventualele modificari in numirea
acestora.
Nota: Grad de rudenie in linie dreapta - IV - strastranepot;
Grad de rudenie in linie colaterala - IV - veri primari.

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
MUNICIPIUL CAMPINA
CONSILIER
Nr.63.885/17iunie2015

EXPUNERE DE MOTIVE
Subsemnatul Pitigoi Ioan - Adrian, consilier local al municipiului Campina,
membru al Comisiei de specialitate buget, fman$e, programe finantare europeana,
administrarea domeniului public sj privat si agricultura, in conformitate cu
prevederile art.45, alin.(6) din Legea nr.215/2001 a administra{iei publice locale,
republicata, a art.44, alin.(2) si art.50, alin.(l) din Regulamentul de Organizare sJ
Func{ionare al Consiliului local al municipiului Campina, maintez la Aparatul
permanent al Consiliului local proiectul de hotarare privind aprobarea
ReguIamentului de organizare $i func(ionare a cimitirelor proprietate publica a
Municipiului Campina.
Promovarea proiectului de hotarare are la baza, in principal, modificarile
legislative aduse prin Legea nr.l02/2014 privind cimitirele, crematoriile umane $i
serviciile funerare, in ceea ce priveste obligatiile administratorilor cimitirelor publice,
ale constructiilor funerare edificate cu respectarea Legii nr.50/1991 privind
autorizarea executarii lucrarilor de. cpnstruc{ii, republicata, m ceea ce priveste
obligatia transmiterii de catre administratorul cimitirelor a notificarilor in caz de
nemgrijire a locurilor de veci sau a expirarii perioadei pentru care au fost incheiate
actele de concesiune, stabilirea categorieide persoane ce sunt obligate sa dispuna la
inmormantare/inhumare, precum si stabilirea cuantumului penalitatilor in cazul
neachitarii redeventelor sau a taxelor.
Un alt aspect ce a fost avut in vedere la Tntocmirea prezentului Regulament a
fost acela ca prin Dispozitia Primarului Municipiului Campina au fost delegate
Administratorului public sarcini ale executivului stabilite conform ReguIamentului de
administrare si functionare a cimitirelor proprietate publica de pe raza municipiului
Campina, iar in decursul activitatii acestuia a sesizat unele probleme de natura
tehnica care se impun a fi reglementate.
Cadrul legal aplicabil:
- prevederile art.5, alin.(l), lit."g" si art.lO, din O.G.R. nr.71/2002 privind
organizarea $i func^ionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public $i
privat de interes local, modificata $i completata;
- prevederile art.6 si art.l4 din Legea nr.l02/2014 privind cimitirele,
crematoriile umane sJ serviciile funerare;
- prevederile art.36, alin.(2), lit."d" sj alin.(6), lit."a", pct.l9, art.45, alin.(l) si
art.ll5, alin.(l), lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administraJia publica locala,
republicata.
CONSILIER,
Pitigoi Ioan - Adrian
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