ROMANIA
JIJDETUL VASLUI
MUNICIPIUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL
privind aprobarea Regulainentului de organizare gi funciionare
a Ciinitirului Etevnitatea din municipiul Vaslui
Consiliul Local a1 Municipiului Vaslui,
Avind in vedere :
- expunerea de motive a priinarului Municipiului Vaslui ;
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate a1 primarului ;
- raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local a1 Municipiului Vaslui ;
- prevederile art. 3, lit. ,,m" din Ordonanfa nr. 7112002 - privind organizarea si functionarea
serviciilor publice de administrare a dorneniului public si privat de interes local, art. 12 gi 13 din
Hotiiriirea nr. 95512004 gi Ordinul nr. 26111982, pentru aprobarea Regulamentului tip privind
administrarea cimitirelor gi creinatoriilor localiti?filor,
in baza prevederilor art. 36 alin. 1 ~i 2 lit. "a", "c" gi "d",coroborat cu alin. 3 lit. "b" ~i
alin. 6 lit. "a" pct. 19 gi in temeiul art. 45 alit. 1 gi 3 din Legea Administrafiei Publice Locale nr.
2 151200llactualizatii,

HOTARASTE

:

Art. 1 - Se aprobii Regulamentul de organizare gi funcfionare a Cimitirului Etemitatea
din municipiul Vaslui, anexa la prezenta hotSiriire.
Art.2 Sewiciul public de interes local pentru administrarea cimitirului din municipiul
Vaslui este compartimentul de specialitate aflat in subordinea DIRECTIII ADMINISTMRE
PIETI?, TARGURI SI OBOAIW VASLUI, sewiciu public de activitati autofinantate, cu
personalitate juridica.
Art.3 - Ducerea la Indeplinire a prezentei hot5ur5iri se incredinfeazii Direcfiei Economice,
Amenajarea Teritoriului gi Dezvoltare Urban%, Direcfiei Gospodiirie Urban&, Serviciului
Resurse Umane, Oficiului Juridic .
Art. 4 - Hotgriirea intrii in vigoare conform art.49 alin. 1 din Legea 2 151200143..
Cgte un exemplar se va comunica:
- Institufiei Prefectului Judetului Vaslui ;
- Protopopiatului Vaslui;
- Primarului Municipiului Vaslui ;
- Direcfiei Administrare Piete, Targuri si Oboare Vaslui Vaslui ;
- Direcfiei Amenajare Teritoriului gi Dezvoltare Urban%;
- Direcfiei Economice;
- Direcfiei GospodSirie Urban%;
- Sewiciului Resurse Umane;
- Oficiului Juridic.
VASLUI 08.12.2010

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR DELEGAT,

Anexa la H.C.L. NR.&@@~o

Regulamentul de organizare ~i hnctionare a Serviciului pentru administrarea
Cimitimlui Eternitatea din Municipiul Vaslui
Cap.1-Dispozitii Generale
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Ar.t.1 Serviciul public de interes local pentru administrarea Cimitirului din municipiul Vaslui
este compartimentul de specialitate aflat in subordiilea DIRECTIEI ADMINISTRARE PIETE,
TARGURI SI OBOARE VASLUI , serviciu public de activitati autofinantate cu personalitate jwidica.
Art.2.(1) Serviciul public de interes local pentru administrarea cifnitirului din municipiul Vaslui
isi desfasoara activitatea in baza prezentului Regulament de Organizare si Functionare,
(2)Regulamentul stabilegte cadrul juridic unitar gi condifiile in care se desfZgoaril activitatea de
administrare a cimitirului in conformitate cu prevederile legale.
Art.3 Prezentul regulament reprezintil actul adrninistrativ, cu caracter normativ, in baza c m i a
se atribuie locurile de inhumare, se efectueazil ^mhumarile gi lucrkrile funerare din cimitirele m a n e pe
care le detine municipiul Vaslui.
Art.4 Prezentul regulament este elaborat in conformitate cu prevederile urmiltoarelor acte
normative:
Ordonanta Guvernului nr. 7112002 privind organizarea gi functionarea serviciilor publice
de administrare a domeniului public gi privat de interes local, aprobatg cu modific5ri prin
Legea nr. 312003;
Hotkkea Guvernului nr. 95512004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a
Ordonanfei Guvernului nr. 7112002 privind organizarea gi funcfionarea serviciilor publice
de administrare a domeniului public gi privat de interes local;
Ordinul Ministerului S&iltil$ii nr.26111982 pentru aprobarea Regulamentului Tip privind
administrarea cimitirelor gi crematoriilor localitilfilor;
Art.5 Prin cimitir, in acceptiunea prezentului Regulament se intelege locul special arnenajat si
dotat, destinat inhumFirii, exhumFirii, reinhumkrii persoanelor decedate, pilstrilrii urnelor in nise, cu
respectarea dispozitiilor sanitare si antiepidemice legale.
Art.6 fnfiinfarea, organizarea, coordonarea si reglementarea serviciului public Administrare gi
Exploatare cimitire umane, constituie obligafia Consiliului Local a1 municipiului Vaslui iar
,
monitorizarea gi controlul funcfion3rii gi gestionZirii acestui serviciu intra Pn atributiile si
responsabilitatea exclusiva a acestuia.
Art.7(1) Gestiunea serviciului public cimitire umane se organizeazil la nivelul. municipiului
Vaslui, dup5 criteriul raport cost-calitate optim pentru serviciul prestat si finindu-se cont de mkrimea,
gradul de dezvoltare gi de particularit2iile economico-sociale ale municipiului, de starea infrastructurii
edilitar-urbane a municipiului Vaslui, de posibilitgfile de dezvoltare.
(2) Serviciul public de activitati autofinantate va lua m2swi in vederea dezvoltk-ii in perspectivg
a cimitirului Eternitatea , pentru a se asigura in permanent2 locuri libere de inhumare, inclusiv pentru
calamitzti.
Art.8(1) Activitiifile specifice Serviciului Public Administrare Cimitire, aparfiniind municipiului
Vaslui se fac numai pe baza prezentului regulament.
(2) fnfiinfarea, extinderea, desfiinfarea, organizarea si abninistrarea ciinitirelor urnane ale
municipalitilfii se poate face numai cu. respectarea condifiilor legale, cu respectarea planurilor de
sistematizare in baza hot9riirilor adoptate in condifiile legii de Consiliul L
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(3) Cimitirele umane sunt supuse, din punct de vedere urbanistic, sanitar gi edilitar, prevederilor
legale.

Art.9 Cimitirul amplasat pe terenul proprietate publica a Municipiului Vaslui este Cimitirul
Eternitatea.
Art.10 Beneficiarii tuturor legilor speciale, respectiv, Legea nr. 4211990, Decret Lege nr.
118/1990, Legea nr. 189/2000, etc. li se vor concesiona gratuit aceste locuri, numai dup5 verificarea
situatiei sociale in momentul cand prin infiintarea cimitirelor noi se vor putea asigura ca numar de
locwi, atat inmormintarile curente, cat si cele de inhumare pentru calamitati. Pana la asigurarea
locurilor de veci, aceste persoane vor fi luate doar in evident5 de administratorul cimitirului.
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Art.11 In scopul unei cat mai bune organizari, functionari si ividente referitoare la atribuirea
locurilor de inhurnare, in conformitate cu planul de sistematizare, precum si a evidentei decedatilor se
vor intocmi urmatoarele registre:
a) REGISTRUL PROGRAMARI INMORMANTARI in care se vor inscrie, in ordinea in care au
fost declarati, toti mortii care se inmormanteaza in cimitir. Acest registru va contine rubricile: numar
curent, numele si prenurnele decedatului, religia, numele, adresa si telefonul persoanei care anunta
inhumarea, data si ora inmormantarii, informatii privind executantul transportului funerar.
b) REGISTRUL DE LOCURI DE VECI in care se inscriu toate locurile de veci din cimitir. In acest
registru se va arata - cimitirul - figura - numarul mormantului, numele, prenumele si domiciliul
detinatorului, nr. chitantei cu care s-a facut plata locului de mormant, numele, prenumele celui
inmormantat, data inmormantarii, suprafata locului si o coloana pentru observatii, in care se va arata
existenta/inexistenta constructiilor funerare si numarul actului in baza caruia s-au'facut modificari
privind schimbarea detinatorului.
c) INDEXUL MORTILOR in care se inscriu in ordine alfabetica si cronologica, toti mortii trecuti in
registrul mortilor, avand urmatoarele coloane: numele si prenumele decedatului, cimitirul, figura si
numarul mormantului in care a fost inmomantat.
d)REGISTRUL DE EVIDENTA A PLATILOR privind concesionarea si reconcesionarea locurilor
de veci, avand urmatoarele coloane: numar curent; nr. si data eliberarii chtantei; numele - prenumele,
adresa platitorului, cimitirul, figwa, numarul locului de veci si observatii.
e) REGISTRUL DE EVIDENTA A DECEDATILOR FARA APARTINATORI.
f) REGISTRUL DE EVIDENTA A TRANSCRIERILOR avand urmatoarele coloane: numar curent,
numarul actului notariallsentinta civila, numele solicitantului transcrierii, cimitirul, figura si n&arul
mormantului la care se solicita transcrierea.
Art.12 Teritoriul cimitirelor este impartit in figuri si locuri delimitate de alei de acces. Actualele
lucrari de sistematizare se mentin si vor fi modernizate.
Art.13 "ICimitirul Eternitatea se va intocmi o evidenfa scripticil gi graficii, ce va fi finuta la zi
de ciitre administratorul cimitirelor. Mormintele , rhdurile gi locurile de inmormhtare vor avea un
identificator alfanumeric unic pentru a fi c&tmai facil de regasit, consultat gi actualizat.
Art.14 La crearea de noi cimitire se vor lua m&uri de asigurare a unei zone de protecfie
sanitarii, se va fntocmi un plan de sistematizare in care vor fi indicate parcelele( rhdurile, locurile de
inmomiintare numerotate prin cifre gi litere) precum gi ciile de acc.es, aleile dintre parcele, amplasarea
capelei sau camerei mortuare, clopotnitei, etc. Se vor intocmi documentafii cadastrale gi va fi integrat
intr-un sistem inforrnafional geografic complex bazat pe actua
m, cu intervale intre
Art. l S(1) Locurile de inhumare vor avea dimensiuni
tenilor si ingrijirea
acestea de 0,50 m: in fata si 0,40 m in lateral, necesar
locurilor.
(2) Locurile pentru inhumarea osemintelor (nisele) v
Art.16 Administratorul cimitirului ua lua masuri
verzi, in incinta
acestora.
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Art.l7(1) In cimitirele umane se va delimita zona in care se inhumeaza cadavrele persoanelor
care au suferit de boli contagioase (lepra, ciuma, HIV, TBC, altele asemenea), conform adeverintelor de
inhumare.
(2) Inhumarea acestora se va face in groapa simpla.
(3) Este interzisa deshumarea cadavrelor persoanelor care au suferit de boli contagioase, cu
exceptia cazurilor prevazute expres de actele normative.
Cap. 111 Atribiriren fn Folosintii, Amennjnren si Intretineren Locurilor de fnhirmare
din Cimitirele iimnne

I

Art.l8(1) Locurile de veci din cimitirele aflate pe proprietatea public5 a Consiliului local a1
municipiului Vaslui pot fi concesionate pe baz5 de taxe, la cererea cetatenilor, in conditiile prevazute
de prezentul Regulament. Actul de concesiune incheiat cu aceastii ocazie, conferii titularului numai
dreptul de folosin~5.
fi concesionate, in conditiile
(2) Locurile de inhurnare, din cimitirele municipiului Vaslui
prezentului regulament pe termen limitat, respectiv pe o perioada de 15 si 25 ani cu posibiliiatea
prelungirii gi nelimitat.
Art.l9(1) Concesionarea locurilor de inhumare se face in ordinea numerica a acestora si in
ordinea solicitarilor, pe baza de act de concesiune.
(2) Actul de concesiune este eliberat de catre administratorul cimitirului in doua exemplare,
unul la concesionar si unul la administratorul cimitirului.
Art30 In situatia concesionEirii locurilor de inhumare parasite si in care se gasesc oserninte,
concesionarii au obligatia de a le inhuma in nise, amenajate in acelasi loc.
Art31 Pentru osemintele deshumate se pot atribui, pe termen nelimitat, o nisa speciala, fie in
cimitirul in care s-a facut deshumarea fie in alt cimitir.
Art.22 Concesionarea si atribuirea niselor se face cu achitarea taxelor aferente, stabilite de catre
Consiliul Local a1 municipiului Vaslui.
Art.23 In Cimitirul Eternitatea din municipiul Vaslui se vor putea concesiona locuri de inhurnare,
amenajate de 2-4 cripte proprietatea municipiului Vaslui pe durata de maxim 25 ani.
Art.24(1) 0 familie (sotul, sotia si copiii majori necasatoriti) poate concesiona maxim patru locuri
de inhurnare (12 mp).
(2) fn locurile de inhurnare ce fac obiectul contractului de concesiune poate f i Enhurnat titularul
contractului de concesiune, sotul/sotia acestuia, precum si rudele acestuia, pina la gradul IV, inclusiv.
Art.25(1) In situatia in care o farnilie detine unul sau mai multe locuri de inhurnare, cu sau fara
constructii funerare, dobindite prin mostenire sau donatie nu mai poate beneficia de locuri de i n h g a r e
concesionate.
(2) Nu mai pot beneficia de locuri de inhumare concesionate, nici familiile care au avut un loc de
I_/
inhumare, indiferent de modalitatea in care a fost dobindit si care 1-au instrainat (donat).
Art.26 Detinerea mai multor locuri de inhumare, in baza unor acte de concesiune; este permisa
numai in situatia in care, locurile de inhurnare au fost dobindite prin mostenire sau donatie
Art.27 Locurile de inhumare care apartin domeniului public a1 municipiului Vaslui nu pot face
obiectul unor contracte de vinzare-cumparare.
Art.28 Titularul concesiuni dispune de folosinta locwilor de inhurnare numai pe perioada
prevazuta in actul de concesiune .
Art.29(1) Cedarea locurilor de inhumare se poate face numai.de catre titular prin acte de donatie
sau testament.
(2) Beneficiarul donatiei este obligat la plata diferentei taxei de concesiune ramasa de achitat,
pentru locurile de inhumare dobindite.
Art.30 Titulari contractelor de concesiune pot renunta, prin decla
nuinai in favoarea administratorului cimitirului.
1
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Art.31 Donatarii, mostenitorii legali si testamentari, conform certificatelor de mostenitor, la
cererea expresa a acestora beneficiaza de dreptul de folosinta a locului de inhumare obtinut de
autoriildonatarii acestora pina la expirarea perioadei pentru care a fost concesionat locul de inhumare,
w A n d ca la expirarea perioadei, la solicitarea acestora, sa fie prelungita concesiunea in conformitate
cu prevederile prezentului regulament si achitarea taxelor de concesionare.
Art.32 Plata taxelor de concesionare pentru locurile de inhumare se poate face anticipat sau in
rate.
Art.33(1) Titularii actelor de concesiune au obligatia de a achita anual taxa de intretinere a
cimitirelor, stabilita de catre Consiliul Local a1 municipiului Vaslui.
.(2) Taxele restante se vor achita la nivelul taxelor stabilite pentru anul in care se face plata.
Art.34 Taxa de intretinere se datoreaza pentru intretinerea aleilor si a spatiilor de folosinta
comuna din incinta cimitirelor.
Art.35(1) Persoanelor lipsite de posibilitati materiale, la prop&erea Primarului municipiului
Vaslui prin Directia de Protectie si Asistenta Sociala li se va atribui gratuit un loc de inhumare pentru o
perioada de 7 ani.
(2) In cazul cadavrelor neidentificate decedate in municipiul Vaslui, la propunerea Primarului
municipiului Vaslui se va atribui gratuit un loc de inhumare pentru o perioada de 7 ani.
Art.36(1) Se vor atribui, fara plata, locurile de veci in cimitire, dupa cum wmeaza:
a) veteranilor de razboi si vaduvele de razboi in conformitate cu prevederile Legii nr. 4411994;
b) fostilor detinuti politici si deportatilor "iconformitate cu prevederile Legii nr. 18912000;
c) urmasilor eroilor martiri ai Revolutiei in conformitate cu prevederile Legii nr. 34112004;
(2) Pentru aceste categorii de persoane, solicitantii vor anexa la cerere acte doveditoare iar la
cerere, pot solicita reconcesionarea cu titlu gratuit.
(3). Cererea de atribuire gratuiti va fi insotita de declaratia notariala a titulhlui din care sa
rezulte ca nu a mai beneficiat de un alt loc de veci gratuit pe teritoriul tarii noastre.
(4) Atribuirea fara plata se refera la un singur loc de veci de dimensiune clasica.
(5) Concesiunile obtinute in baza art. 23 nu pot face obiectul unor contracte de vinzarecumparare.
Art.37 Atribuirea anticipata decesului a locurilor de veci se va face numai in favoarea locuitorilor
municipiului Vaslui.
Art.38 Atribuirea in folosinta a locurilor de veci se face in ordinea numerica a acestora in
parcelele nou infiintate sau in locurile ramase libere prin neplata taxei de concesionare in termenul
prevazut de prezentul Regulament, in ordinea vechimii neplatii sau a gradului de lasare in starga de
parasire si neingrijire.
Art.39(1) Administratorul cimitirului va retrage dreptul de folosinfi a locurilor de inhumare ~i ii
va ingtiinfain scris pe titularii dreptului de folosinfiiin urmiitoarele cazuri:
a) la expirarea duratei de folosinfii;
b) c b d titularul dreptului de folosinfii renunfii la acest drept in favoarea administrafiei cirnitirului, fara
a avea pretentia la despagubiri;
c) in cazul in care titularului i se atribuie un alt loc de inhumare;
d) in caz de neplatii, de p%&ire sau de menfinere in stare de neingrijire pe o perioadii rnai mare de 2
ani a locurilor de inhumare gi a l u c r ~ i l o funerare.
r
(2) Se excepteaza de la prevederile prezentului articol mmumentele funerare din patrimoniul
national si monumentele de interes istoric si artistic.
Art.40 Administratorul cimitirului acorda un termen de 90 de zile de
de concesionare pentru plata reconcesionarii. Dupa expirarea acestui
reconcesionare asupra locului de veci respectiv si acesta intra in circ
libere.
Art.41 In cazul in care dreptul de folosinta asupra locurilor de
art.40 si pe aceste locuri exista lucrari funerare, fostii titulari sunt obli
in termen de 60 de zile de la data incetarii concesionarii. In caz contr
dispozitiile legale referitoare la bunurile abandonate.
4
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Art.42 In cazul in care concesiunea inceteaza conform art.39 gi art.40 iar in aceste locuri exista
oseminte, reconcesionarea locurilor de inhumare se poate face numai dupa indeplinirea conditiilor de
deshumare prevazute in prezentul regulament.
Art.43 Titulari actelor de concesiune pentru locurile de inhumare au obligatia de a arnenaja si
intretine locurile si lucrarile funerare detinute.

Cnp.lK-Corzditiile de Executnre n lucrnrilor filnernre
Art.44(1) Lucrarile funerare se executa numai dupa obtinerea in prealabil a avizului pentru
realizarea constructiei si sub supravegherea administratorului cimitirelor.
(2) Avizul pentru realizarea constructiei funerare se elibereaza de catre Primaria municipiului
Vaslui, pea baza solicitarii beneficiarului .
(3) Pentru realizarea de gropi simple nu este necesar avizul prevazut la alineatul 1 a1 prezentului
articol.
Art.45 Se pot executa lucrari funerare astfel:
A) pe terenuri concesionate pe o perioada de 15ani : gropi simple, borduri, cruci si grilaje;
B) pe terenurile concesionate pe o perioada de 15 si 25 ani sau pe termen nelimitat:
a) lucrari subterane constind in cripte, bolti, gropi betonate si cavouri subterane zidite;
b) lucrari supraterane ;borduri, cruci, grilaje, monumente, lespezi, obeliscuri si lucrari de arta.
Art.46(1) Este interzisa construirea de cavouri care depasesc 0,90 m de la suprafata solului, cu
k/
exceptia lucrarilor de arta.
(2) Este interzisa orice lucrare in afara locului concesionat (temelia constructiei trebuie sa fie
inclusa in suprafata de teren concesionat).
Art.47(1) Este interzisa depozitarea in cimitire a materialelor de constructie peste necesarul real,
stingerea varului, pregatirea mortarului si betoanelor, cioplirea pietrelor si a lemnelor, precurn si
efectuarea oricaror lucrari pregatitoare.
(2) Materialul necesar va fi adus gata pregatit, in cimitir m i n d a se face numai executarea
lucrarii propriu-zise.
(3) La executarea lucr5irilor de construcfii in cimitir se vor proteja mormintele gi construcfiile
invecinate, spafiile verzi gi ciiile de acces.
Art.48 Executarea gi repararea lucrtirilor funerare vor f i efectuate de firme autorizate agreate.
Aceste lucr5iri pot fi executate gi de titularii dreptului de folosinfg a locurilor de inhumare sau de
membrii familiilor acestora dacii au o calificare corespunziitoare profilului acestor lucr5iri.
Art. 49 PSimiintul rezultat din sapatura si resturile de orice fel rezultate ca urmare a operatiunilor
de constructii se vor transporta zilnic de catre executantii lucrarii, pe cheltuiala lor, in locurile special
amenajate si stabilite de catre Primaria municipiului Vaslui.
Art. 50 (1) Lucrarile de constructii in cimitir se vor finaliza astfel ;
(2) in maximum 15 de zile de la data inceperii lucrari, pentru lucrarile mentionate la art.45 lit A
,

(3) in maximum 30de zile de la data inceperi lucrari, pentru lucrarile mentionate la art 45 lit B.
Art.51 Avizul pentru executarea lucrarilor funerare pentru locurile concesionate se elibereaza de
catre Primarul municipiului Vaslui, in vederea realizarii lucriirilor previlzute la art.45.
Art.52 Lucrarile funerare vor putea fi executate numai dupa eliberarea avizului de construire.
Executarea lucrarilor funerare fara aviz de construire (cu exceptia situatiilor de urgenta) sau cu
incalcarea acestuia atrage sanctionarea persoanelor vinovate, potrivit legii gi prezentului regulament.
Art.53 ~ s t 'interzis
e
accesul in incinta cimitirelor a autovehiculelor si carutelor cu exceptia
dar care sa nu
autovehiculelor care transporta decedati, materiale de constructie si
depaseasca 3,5,tone.
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Cap.KReguli privitoare la i~zlzcrrnnrea,deslzumnrea si transportul aersoanelor decehte

Art.54 (1) Inhumarea rudelor titularului actului de concesiune sau a altor persoane se poate face
numai cu acordul expres a1 acestuia (declaratie scrisa), dupa prezentarea actului de concesiune .
(2) In cazul in care locul de inhurnare este concesionat mai multor titulari, inhumarea membrilor
familiei sau a altor persoane se poate face nurnai cu acordul titularilor actului de concesiune.
Art,55 Inhumarea persoanelor decedate se va face numai pe baza adeverintei de inhumare eliberata
de serviciul de evident5 a persoanelor care a inregistrat decesul .
Art. 56 (1) Inhumarile,se pot face in gropi simple, cripte, bolti si cavouri.
(2) Gropile simple, betonate se vor executa la 2 m adhcime . '
Art.57(1) Deshumarile persoanelor decedate se pot face numai dupa o perioada de 7 ani de la data
inhumarii in gropi simple si 10 ani de la data inhumarii in cavouri, bolti si cripte, prin prezentarea
certificatului de deces, pe baza autorizatiei eliberate in acest sens de Primarul municipiului Vaslui.
(2) In mod exceptional, deshumarile se pot face si inainte de expirarea termenelor prevazute la
alineatul precedent, conform prevederilor legale in vigoare si cu avizul organelor abilitate
Cap. VT Preturi, tarife si taxe

Art.58 Aprobarea preturilor gi a tarifelor se face de ciitre Consiliul Local a1 municipiului Vaslui.
Art.59 Aplicarea de c5tre administrator a preturilor gi tarifelor avizate gi aprobate conform art. 58
este obligatorie, toate operatiunile fiind evidentiate in registru de casa .
TMELE SE PLATESC LA caseria centrala
Cap. HI Obligatiile Titularilor Dreptului de Folosinti a Locurilor de inhumare
Art.60 Titularii dreptului de folosinta a locului de inhumare au urmatoarele obligatii:
a) asigurarea lizibilitatii inscrisurilor de pe placile si tablele comemorative;
b) ingrijirea permanenta a locului de mormant, intretinerea constructiilor de orice fel existente la
locul de veci precurn si intretinerea aleilor dintre morminte si a aleilor secundare de acces intre
parcele;
c) respectarea suprafetelor atribuite spre folosinta, fiind interzisa orice extindere pe alei, afara de
situatiile in care acest lucru a fost aprobat ;
d) la locurile de mormant se vor admite numai plantatii floricole de talie mica (mai mica de 0,5m.);
e) resturile vegetale rezultate din intretinerea locurilor de inhurnare, resturile de materiale rezultate
in urma lucrarilor de reparatii ce se efectueaza la partile de constructie a mormintelor se vor
depozita de catre titulari numai in locurile special amenajate;
f ) ocrotirea tuturor arborilor de talie mare aflati in incinta cimitirelor, taierea acestor arbori se va
face numai in cazuri exceptionale si cu avizele prevazute de lege ;
g) utilizarea cu simt gospodaresc a bunurilor din cimitire;
h) de a se interesa periodic asupra datei cand expira termenul de folosinta a mormintelor;
i) de a comunica, in scris, orice schimbare survenita cu privire la persoana titularului si domiciliul
acesteia;
j) de a nu amplasa la locurile de veci mobilier urban
disponibil, si fara a obstructiona caile de acces;
k) sa amenajeze si sa intretina locurile de veci,
. ..: .

Cap. VII Obligatiile Aclministrntorulcri Cimitirelor Umane
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Art. 61 Administratorul cimitirelor urnane amplasate pe domeniul public a1 municipiului Vaslui
asigura urmatoarele servicii:
- inchirierea capelelor;
- concesionarea locurilor de veci si predarea acestora;
- acordarea de consultanta referitoare la concesiuni;
- incasarea taxelor de concesionare si inchirieri;
- predarea arnplasamentelor;
-instalarea la fiecare loc de Pnhumare a unei placute care sii fie 'inscris parcela, figura,
riindul gi locul.
Art.62 Pentru serviciile prestate se vor percepe taxele si tarifele aprobate prin hotarari ale
Consiliul Local a1 municipiului Vaslui.
Art.63(1) Administratorul Cimitirului Eternitatea raspunde de: '
- ingrijirea locurilor de inhumare libere, a imprejmuirilor, a cailor de acces, a spatiilor verzi, a
instalatiilor de alimentare cu apa si energie electrica, canalizare si de alte dotari;
intreg inventarul imobil si mobil a1 cimitirelor;
indeplineste formalitatile cerute de reglementarile in vigoare cu privire la concesionarea
locurilor de veci, inhumari, exhumari, constructii, servicii catre populatie;
respectarea planului de sistematizare a cimitirelor tinand evidenta locurilor concesionate;
gospodarirea si infmusetarea cimitirelor, ingrijirea spatiilor verzi, aleilor;
evacuarea gunoiului (exceptie cel remltat din lucriirile executate de concesionari), inclusiv
a vegetaiiei ornamentale dendro-floricole ;
supravegherea lucrarilor de constructii care se efectueaza, urrnarind asigurarea ordinii si
curateniei la locurile din jwul constructiilor;
intocmirea gi completarea la zi a registrelor prevazute de prezentul regulament
(2)Administratorul are obligafia de a incheia contract cu operatorul economic care asigurg
serviciul de salubrizare a municipiului Vaslui
Art.64 Administratorul Cimitirului Eternitatea are urmgtoarele obligatii :
- asigurii corectitudinea concesion&ilor gi atribuirilor locwilor de veci din cimitire;
- asigurii respectarea de cgtre persoanele fizice gi juridice a prevederilor prezentului regularnent;
- asigur2 paza in cimitire ;
- asigurii la cerere, spatiul necesar desfZqur8rii serviciilor religioase specifice;
- asigurii respectarea protocoalelor incheiate cu Biserica Ortodoxii Romiing in cea ce privegte
statutul serviciilor religioase, statutul preotilor gi a1 lgcagurilor de cult;
Carr. VIII Oblimtiile Autoritiitii Publice Locale
Art.65 Autoritiitile adrninistratiei publice locale au urmiitoarele atributii:
a) stabilirea strategiilor de dezvoltare gi functionare a serviciului public de administrare a cimitirelor
urnane amplasate pe domeniul public a1 municipiului;
b) luarea initiativelor gi adoptarea hotiirk-ilor privitoare la serviciul. public de administrare a cimitirelor
umane amplasate pe domeniul public a1 municipiului;
c) exercitarea competentelor gi responsabilit@ilor ce le revin potrivit legislafiei Pn vigoare, referitoare la
serviciul public de administrare a cimitirelor umane amplasate pe
Art.66 AutoritiiJile administratiei publice locale au in raport

a) sii verifice, s2 solicite fundamentarea gi sii aprobe structura, nivelurile gi ajustkile taxelor, prepxilor
gi tarifelor propuse de operatorul serviciului public de administrare a cimitirelor umane amplasate pe
domeniul public a1 municipiului;
b) s5i sancfioneze operatorul in cazul in care acesta nu respectii indicatorii de performanfii gi parametrii
de eficienfa la care s-au angajat prin contractul de delegare a gestiunii, cu excepfia situafiilor care nu se
datoreazii operatorului de sewiciu.
Art.67 Autoritiifileadrninistrafiei publice locale au urrniitoarele obligafii:
c) s5i elaboreze gi sii aprobe docurnentele necesare organizkii gi desfiigurkii procedurilor de delegare a
gestiunii serviciului public de adrninistrare a cimitirelor umane amplasate pe domeniul public a1
municipiului;
d) sii aducii la cunogtinfa public4 in condifiile legii, hotk&rile gi dispozifiile a1 caror obiect il constituie
serviciul public de administrare a cimitirelor umane amplasate pe domeniul public al municipiului;
e) sB atribuie contractele de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a cimitirelor umane
amplasate pe domeniul public a1 municipiului daca se impune acest lucru ;
f) sii respecte gi sii indeplineascii obligafiile asumate prin contractele de delegare a gestiunii;
g) sii p2streze confidentialitatea, in condifiile legii, a informatiilor cu privire la activitatea operatorului,
altele decat cele publice.
h) sa asigure zone speciale in vederea inhumarii membrilor celorlate confesiuni neortodoxe.
Cup. ZX Dispozitii trnnzitorii si finale

Art.68 - (1) Nerespectarea prezentului regulament consituie contravenfii gi se sancfioneazii in
conformitate cu prevederile legislafiei in vigoare.
(2) Constituie contravenfie siivkgirea oricaeia dintre urmiitoarele fapte, dacii nu sunt comise in
astfel de conditii incat, potrivit legii penale sii fie considerate infiacfiuni:
1. cu amend5 de la 300 lei - 500 lei pentru s5virsirea urmiltoarelor fapte :
a) Urcarea pe monumente, statui, biinci, deteriorarea, mutarea sau r5isturnarea bbcilor, cogurilor,
indicatoarelor, distrugerea tBblifelor cu pozifionarea locurilor;
b) Aruncarea de figai, ambalaje, moluz, diverse resturi vegetale obfinute de la amenajarea
mormintelor in alte locuri deciit cele special amenajate acestui scop;
c) Depozitarea de degeuri vegetale gi Isau menajere, ambalaje, combustibil de orice fel, pe
morminte sau pe aleile de acces;
d) ~eteriorareaaleilor, a tailor de acces, a stiilpilor de ilurninat, a gurilor de incendiu, a refelelor
electrice gi de udat, a gurilor de canal gi a capacelor acestora, a statuilor, a monumentelor, a
"iprejmuirilor, a grilajelor, a crucilor, a gardurilor gi a oriciiror altor d o t e din cimitir.
e) Producerea de zgomot , scandal .
2. cu amend5 de la 500 lei - 1.000 lei pentru sgvirsirea urm5toarelor fapte :
a) comercializarea
autorizafie a oric2ror produse in incinta cimitirelor ;
b) pentru incalcarea prevederilor art.44, art.46 - art.50, art. 52, art. 53, art. 57, art.60, art.72;
(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se face de catre Primarul municipiului
Vaslui sau de ciitre imputernicifii acestuia.
(4) Masurile complementare dispuse prin procese - verbale de constatare si sanctionare a
contraventiilor vor f i aduse la indeplinire de catre contravenienti, pe cheltuiala acestora.
Art.69 Nerespectnren prevederilor prezentului repfameit de citre ndministrntorul cirnitirelor
unznne amplnsnte pe domeniul public nl municipiului Vnsl
snnctionenz6 fn conformitnte cu prevederile legislnfiei in mnterie.
Art.70 Verificarea respectilrii prevederilor prezentului regula
numit2 prin Dispozifia Primarului Municipiului Vaslui.
Art.71 Intrarea publicului in cimitire este perinisa numai int
anume :
- in intervalul 1 martie - 3 1 octombrie intre orele 7"-2
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- in intervalul 1 noiembrie si ultima zi a lunii februarie intre orele 8°0-1730.
In afara acestui program nici o persoana nu are drept de acces sau de stationare in incinta
cimitirului, cu exceptia persoanelor care domiciliaza in alta localitate .
Art.72 Se interzice:
- intrarea in cimitire a persoanelor in stare de ebrietate, a cersetorilor si a vanzatorilor ambulanti;
- introducerea in cimitire a oricaror animale sau lasarea lor libera in spatiul cimitirelor;
- tulbwarea linistii si ordinii publice;
- ruperea, calcarea sau scoaterea din cimitire a florilor;
- profanarea prin orice mijloace a mormintelor;
- distrugerea sau degradarea in orice mod a arborilor ornamentali;
- plantarea fara aprobare a arborilor, arbustilor si tufelor pe morminte si imprejurul lor, plantarea de
pomi fructiferi ;
- imprejmuirea mormintelor cu sarma ghimpata;
- aruncarea gunoiului sau materialelor rezultate in urma lucrarilor de intretinere a mormintelor in alte
locuri decat in cele stabilite in acest scop;
- depozitarea materialelor de constructii funerare pe aleile de acces si. pe mormintele din vecinatatea
celui pe care se executa lucrarea;
- nerespectarea suprafetei atsibuite spre folosinta prin extinderea in alei sau in perimetrul locurilor de
inhurnare invecinate precum si lasarea in stare de neingrijire a mormintelor;
- circularea cu mijloace auto ;
- accesul animalelor de orice fel ;
- punerea de anunturi sau afise de orice fel.
Art.73 Accesul si circulatia persoanelor in cimitire se va face numai pe aleile si caile de acces,
special amenajate, fiind interzisa circulatia pe locurile de inhumare .
Art.74 Actele de concesiune incheiate pana la data intrari in vigoare a prezentului regulament,
raman valabile daca :
- nu a expirat perioada pentru care a fost concesionat locul de inhumare ;
- au fost incheiate cu specificatia : ,,pe perpetuitate ,, , ,, pe vecie ,, , ,,de veci ,, sau
,,concesionam pe veci un loc de veci ,,.
Art.75(1) La baza efectuarii fiecarei transmitere va sta un act notarial (certificat de mostenitor sau
de legatar, act de donatie - autentificate) sau o sentinta civila defmitiva in cuprinsul carora va fi
specificat expres locul de veci ce face obiectul transmiterii, precum si calitatea dobanditorului. Aceste
documente si cererile aferente transmiterilor se arhiveaza si se pastreaza de catre administratorul
cimitirului.
(2) In caz de deces a titularului concesiunii, dreptul de folosinta asupra locului de veci, se
transmite potrivit legilor in vigoare in perioada de valabilitate a concesiunii.
(3) Dreptul de concesiune inceteaza prin neplata ei.
(4) Transmiterea se face cu titlu gratuit intre rudele de gradul I - VI in toate celelalte situatii,
transmiterea se face cu plata integrala de catre noul dobanditor a1 dreptului de folosinta a taxei legale de
concesiune.
(5) Nefiind obiect a1 dreptului de proprietate personala, locurile de veci nu pot fi instrainate prin
acte de vanzare-cumparare intre vii.
Art.76 La data intrkii 'in vigoare a prezentului regularnent inceteazg orice alte dispozifii contrare.
Art 77 In vederea respectarii prevederilor prezentului regulament prin dispozitie a primarului se
va constitui o comisie, formata din ingineri din cadrul Directiei Gospodarire Urbana, Serviciul
Urbanism si un consilier juridk din cadrul aparatilui propriu . de specialitate, care va verifica,
monitoriza si aviza activitatea bi ;:docurnentele emise de catre Servici
Cimitirului Etemitatea .
i
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