MUNICIPIUL CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.364

privind aprobarea Regulamentului privind funcţionarea cimitirelor aflate
sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Craiova
Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din
data de 27.06.2013;
Având în vedere raportul nr.87919/2013 întocmit de Direcţia Servicii
Publice prin care se propune aprobarea Regulamentului privind funcţionarea
cimitirelor aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Craiova şi
rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova
nr.155, 156, 157, 158 şi 159/2013;
În conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile
comunitare de utilităţi publice, modificată şi completată, Ordonanţei Guvernului
nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare
a domeniului public şi privat de interes local, aprobată prin Legea nr. 3/2003 şi
Hotărârii Guvernului nr.955/2004 privind aprobarea reglementărilor cadru de
aplicare a acesteia;
Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.56/2006
privind gestiunea directă pentru activităţile de administrare a domeniului public şi
privat date în competenţa Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public
şi Fondului Locativ Craiova;
În temeiul art.36 alin.2 lit. d coroborat cu alin.6 lit. a, pct.16, art. 45 alin.1,
art.61, alin.2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.Se aprobă Regulamentul privind funcţionarea cimitirelor aflate sub
autoritatea Consiliului Local al Municipiului Craiova, prevăzut în anexa
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local
al Municipiului Craiova nr.587/2007 referitoare la Regulamentul de
funcţionare a cimitirelor aflate sub autoritatea Consiliului Local al
Municipiului Craiova şi se modifică în mod corespunzător Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.503/2007.
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi Regia Autonomă
de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova vor
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Marian VASILE

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Nicoleta MIULESCU

ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.364/2013

REGULAMENT
privind funcţionarea cimitirelor aflate sub autoritatea
Consiliului Local al Municipiului Craiova
CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE

Art.1. Regulamentul privind funcţionarea cimitirelor aflate sub autoritatea

Consiliului Local al Municipiului Craiova priveşte regimul acestor cimitire ca bunuri
aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, modul de administrare al
acestora, drepturile şi obligaţiile născute din concesionarea locurilor de veci, precum
şi alte aspecte legate de înhumarea şi păstrarea memoriei celor decedaţi prevăzute
prin alte legi speciale.
Art.2. (1) Cimitirul este locul sacru în care trăiesc viaţă veşnică înaintaşii
noştri şi totodată locul ce adaposteşte valori inestimabile de artă şi istorie ce trebuie
protejate.
(2) In sens tehnic, prin cimitir, se înţelege locul special amenajat şi
dotat, destinat înhumării, exhumării şi reînhumării persoanelor decedate, cu
respectarea dispoziţiilor sanitare şi antiepidemice legale, cât şi executării altor lucrări
şi operaţiuni specifice, legate de funcţionarea şi administrarea sa.
(3) Sunt interzise înmormantările în locuri neautorizate.
Art.3. Terenurile având destinaţia de cimitir şi prevăzute în prezentul
Regulament constituie domeniul public al Municipiului Craiova şi sunt date în
administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului
Locativ Craiova, denumită OPERATOR.
Art.4. (1) Cimitirele aflate în administrarea R.A.A.D.P.F.L. Craiova sunt:
a) Cimitirul UNGURENI – situat în str. Pinului, nr.47 ;
b) Cimitirul SINEASCA – situat în str. G. Enescu, nr.66 B ;
c) Cimitirul CRAIOVA NORD – situat în str. Aleea IV Şimnic, nr.89 ;
d) Cimitirul DOROBANŢIA – situat în str. Buzăului, nr.1.
(2) În funcţie de zona de amplasare şi calitatea serviciilor, cimitirele
arătate la alin.(1) se împart în categoria I-a şi categoria a II-a.
(3) În categoria I-a intră cimitirele UNGURENI, SINEASCA şi
CRAIOVA NORD.
(4) În categoria a II-a intră cimitirul DOROBANŢIA.
Art.5. (1) Înfiinţarea, extinderea, desfiinţarea, organizarea şi administrarea
cimitirelor aflate pe terenuri aparţinând domeniului public al Municipiului Craiova se
face cu respectarea condiţiilor legale, a planurilor de sistematizare, în baza hotărârilor
adoptate de Consiliul Local al Municipiului Craiova.
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(2) Cimitirele nou înfiinţate se vor amplasa, de regulă, în afara
localităţii. Pentru noul amplasament, nivelul apelor subterane trebuie să fie la o
adâncime naturală mai mare de 3 m sau menţinut ca atare prin drenaj.
Art.6. (1) Terenul aparţinând fiecărui cimitir este împrejmuit cu gard.
(2) În interior, cimitirul este organizat în parcele, rânduri şi plaţuri.
Între rânduri şi parcele sunt stabilite alei de acces. Parcelarea existentă până la
adoptarea prezentului Regulament se păstrează conform planurilor după care a fost
concepută.
(3) Plaţul sau locul de veci poate fi compus din 1 sau mai multe locuri
de înhumare cu dimensiuni de 1,20/2,50 m şi cu interval de acces între ele pentru
îngrijirea locului şi trecere, acolo unde există posibilitatea.
(4) Locul de înhumare poate să fie simplu ori tip “groapă boltită”
simplă, suprapusă, “groapă suprapusă cu capac ”(cu 1 până la 4 nivele), cavou cu
patru sau şase cripte sau cavou suprateran.

CAPITOLUL II
ATRIBUIREA IN FOLOSINŢĂ, AMENAJAREA ŞI
ÎNTREŢINEREA LOCURILOR DE ÎNHUMARE
Art.7. Locurile de înhumare din cimitirele aflate în administrarea

R.A.A.D.P.F.L. Craiova sunt atribuite în concesiune, la cerere, în condiţiile legii şi
prezentului Regulament.
Art.8. (1) Locurile de înhumare pot fi atribuite în concesiune, astfel :
a) pentru o durată de 7 ani, după decesul unei persoane, pe baza aprobării
cererii de către Comisia de Pompe Funebre din cadrul R.A.A.D.P.F.L.
Craiova, cu plata integrală şi anticipată a redevenţei ;
b) pentru o durată de 25 de ani, cu sau fără caz de deces, pe baza aprobării
cererii de către Comisia de Pompe Funebre din cadrul R.A.A.D.P.F.L.
Craiova, cu plata integrală şi anticipată a redevenţei ;
(2) În situaţiile prevăzute la alin.(1) lit.a) şi b), titular al concesiunii va fi
ruda cea mai apropiată de decedat, respectiv soţ/soţie, copil, părinte, frate, soră sau
alte rude, în ordinea gradului de rudenie, în baza declaraţiei scrise a solicitantului
înhumării şi a înscrisurilor doveditoare în acest sens.
(3) Locurile de înhumare atribuite anterior anului 2000 cu specificarea “pe
veci” şi care ulterior au fost trecute într-un regim de concesionare pe 7 sau 25 de ani,
dobândesc regimul de locuri atribuite în concesionare pe termen limitat. Acest regim
se dobândeste la cerere, pe baza evidenţelor OPERATORULUI, precum şi actelor
prezentate de partea interesată în dovedirea cererii.
Art.9. (1) Locurile de veci se concesionează, la cerere, cu prioritate în caz de
deces moştenitorilor sau aparţinătorilor celui decedat.
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(2) În cazuri cu totul speciale, se pot concesiona locuri de veci
persoanelor cu boli grave şi celor cu vârsta peste 75 de ani, în baza actelor medicale
eliberate de medicul specialist.
(3) Cererile vor fi analizate şi aprobate de Comisia Pompe Funebre,
constituită prin Hotărâre a Consiliului de Administraţie al R.A.A.D.P.F.L. Craiova cu
următoarea componenţă: directorul R.A.A.D.P.F.L. Craiova, şef Birou Administrare
Cimitire, reprezentant Birou Juridic, reprezentant Birou Tehnic şi medicul
R.A.A.D.P.F.L. Craiova.
(4) Comisia îşi desfăşoară lucrările în prezenţa a 2/3 din numărul
membrilor săi şi decide prin vot deschis exprimat de majoritatea membrilor prezenţi.
(5) Comisia va dispune cu privire la atribuirea locurilor de înhumare pe
termen limitat prevăzute la art.8 alin.(1) lit.a), b) şi art. 9 din prezentul Regulament.
Art.10. (1) Se vor atribui, fără plată, locuri de înhumare, după cum
urmează :
a) veteranilor de război, invalizilor de război şi văduvelor de război, în
conformitate cu prevederile Legii 44/1994 cu modificările şi
completările ulterioare ;
b) foştilor deţinuţi politic şi deportaţilor, în conformitate cu prevederile
Legii 189/2000 ;
c) urmaşilor eroilor martiri ai Revoluţiei în conformitate cu prevederile
Legii 341/2004 ;
(2) Pentru aceste categorii de persoane se vor anexa la cerere acte
doveditoare.
(3) Atribuirea locului de înhumare se face în prezenţa titularului
concesiunii, se întocmeşte actul de concesiune, după care administratorul
cimitirului întocmeşte fişa de concesiune.
(4) La întocmirea actului de concesiune, concesionarul semnează actul
prin care ia cunoştinţă despre drepturile şi îndatoriririle ce revin ambelor părţi în
conformitate cu prezentul Regulament.
Art.11. Atribuirea prin concesiune a locurilor de înhumare se face în ordinea
numerică a acestora în parcelele nou-înfiinţate sau în locurile rămase libere, prin plata
redevenţei, în termenul prevăzut de prezentul Regulament.
Fiecare loc de înhumare trebuie să aibă continuitate la plata concesiunii.
Art.12. (1) Pentru locurile de înhumare nou atribuite, unei persoane i se poate
atribui in folosinţă, pe 7 ani sau pe 25 de ani, numai un singur loc de înhumare, întrunul din cimitirele administrate de OPERATOR.
(2) În locul prevăzut la alin.(1) vor putea fi înhumaţi titularii
dreptului de concesiune sau oricare altă persoană, numai cu acordul concesionarului,
exprimat în scris.
(3) Atribuirea aceluiaşi titular a mai multor locuri de înhumare este
nulă de drept şi atrage încetarea dreptului ce concesiune asupra locurilor dobândite cu
nesocotirea prevederilor art. 12 (1).
Sancţiunea se aplică doar pentru locurile de înhumare nou atribuite.
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Art.13. (1) La cererea celor interesaţi, cu aprobarea Consiliului Local al

Municipiului Craiova, Comisia Pompe Funebre va putea acorda în folosinţă gratuită
pe o durată de 7 ani, locuri de veci necesare înhumării persoanelor lipsite de orice
posibilitate materială sau fără aparţinători. Cheltuielile ocazionate cu înhumarea în
aceste cazuri de excepţie conform legii vor fi suportate din bugetul Consiliului Local
al Municipiului Craiova ;
(2) După împlinirea termenului prevăzut la alin.(1), în funcţie de
necesităţile Comisiei Pompe Funebre se va putea efectua exhumarea celui decedat.
(3) Osemintele se îngroapă în locul în care persoana a fost înhumată la
o adâncime de 2,5 m, iar acesta va rămâne în evidenţele Comisiei Pompe Funebre din
cadrul OPERATORULUI, ca fiind loc liber.
Art.14. (1) Dreptul de folosinţă asupra locurilor de înhumare, încetează:
a) la expirarea duratei termenului de concesionare şi cu prealabila notificare
din partea OPERATORULUI ;
b) titularul dreptului de folosinţă renunţă la acest drept în favoarea
Administraţiei Cimitirelor printr-o declaraţie dată la Comisia Pompe Funebre ;
c) în cazurile prevăzute la art.12 alin.(3) ;
d) în cazul în care titularului i se atribuie un alt loc de înhumare ;
e) în caz de părăsire sau de menţinere în stare de neîngrijire şi fără însemne
funerare pe o perioadă mai mare de 2 ani, a locurilor de înhumare şi a lucrărilor
funerare, cu prealabila notificare din partea R.A.A.D.P.F.L. Craiova.
f) Pentru neplata cheltuielilor de întretinere timp de 3 ani consecutivi.
(2) Administraţia Cimitirelor acordă un termen de 90 de zile de la data
expirării termenului de concesiune, pentru plata reconcesionării.
(3) După expirarea termenului de concesiune, concesionarul pierde
dreptul de reconcesionare asupra locului de înhumare respectiv şi acesta intră în
circuitul de repartizare a locurilor libere.
Art.15. (1) În cazul în care dreptul de concesiune asupra locurilor de
înhumare a încetat potrivit prevederilor art.14 şi pe aceste locuri există lucrări
funerare, titularii acestora vor fi notificaţi, iar în cazul neprezentării în termen de 90
de zile pentru clarificarea situaţiei, lucrările funerare trec în proprietatea municipiului
Craiova în condiţiile accesiuni imobiliare.
(2) Dacă titularii dreptului de concesiune nu au urmaşi, lucrările
funerare rămân în proprietatea municipiului Craiova, în condiţiile accesiunii
imobiliare şi respectiv în administrarea R.A.A.D.P.F.L. Craiova, urmând să fie
atribuite după reconcesionare de către Comisia Pompe Funebre pe baza de evaluare şi
licitaţie.
Noul proprietar al lucrărilor funerare dobândeşte şi dreptul de concesiune
asupra locului de înhumare pe care sunt executate lucrările funerare, achitând taxa de
concesiune în funcţie de regimul locului de înhumare, cu respectarea prevederilor
art.12 alin.3 din prezentul Regulament.
Art.16. (1) În cazul în care dreptul de concesiune asupra locurilor de
înhumare a încetat şi dacă în ele sunt înhumate personalităţi reprezentative pentru
viaţa social-culturală, ştiinţifică şi sportivă craioveană sau monumentele funerare în
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sine reprezintă o valoare artistică sau istorică deosebită, aceste locuri nu pot fi trecute
pe lista comisiei ca locuri libere şi nici lucrările funerare nu pot face obiectul
înstrăinării, rămânând în domeniul public.
(2) Din prezentul Regulament sunt exceptate mormintele şi operele
comemorative de război din cimitirele SINEASCA şi UNGURENI ce se supun
regimului special prevăzut de Normele Tehnice din 29 aprilie 2004 şi Regulamentului
din 13 mai 2004 privind Înfiinţarea şi protejarea mormintelor şi operelor
comemorative de război precum şi legislaţia actuală în domeniu.
Art.17. Titularii dreptului de folosinţă a locurilor de înhumare au obligaţia să
amenajeze şi să întreţină aceste locuri, asigurându-le un aspect cât mai plăcut.

CAPITOLUL III
CONSTRUCŢII ŞI AMENAJĂRI
Art.18. (1) La locurile de înhumare se vor executa următoarele lucrări :

a) la locurile atribuite în mod gratuit persoanelor defavorizate, cu venituri mici
şi care au beneficiat sau beneficiază de ajutor social se pot executa lucrări simple,
cruci, borduri şi împrejmuiri.
b) la locurile de înhumare atribuite în concesiune pe o durată de 25 (douăzeci şi
cinci) de ani se vor executa lucrări subterane prevăzute la art.6 alin.(4) din
Regulament şi lucrări supraterane de artă şi cavouri.
(2) Lucrările supraterane de tip cavou se execută pe baza autorizaţiei
de construire, în condiţiile Legii 50/1991.
Art.19. (1) Executarea lucrărilor funerare se face numai de către
OPERATOR, iar în situaţia în care OPERATORUL nu execută anumite tipuri de
lucrări, acestea se pot face şi de către concesionar cu acordul OPERATORULUI.
Cât priveşte situaţia operelor de artă, aceasta este reglementată prin legi
speciale, ca şi evidenţa acestora.
(2) Dispoziţiile prezentului articol nu se aplică mormintelor şi
operelor comemorative de război din cimiterele SINEASCA şi UNGURENI ce se
supun regimului special prevăzut de Normele Tehnice din 29 aprilie 2004 şi
Regulamentului din 13 mai 2004 privind Înfiinţarea şi protejarea mormintelor şi
operelor comemorative de război.
(3) În toate situaţiile executantul lucrării va asigura curăţirea locului
de execuţie şi al aleilor de acces
Art.20. Pentru lucrările executate de către OPERATOR, titularii dreptului de
concesiune vor plăti anticipat, sume fixe, diferenţiat pe tipuri de lucrări, stabilite prin
hotărâre de Consiliu Local la propunerea Consiliului de Administraţie al
R.A.A.D.P.F.L. Craiova.
Art.21. (1) Cavourile se pot executa numai cu respectarea prevederilor legale
în materie de construcţii.
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(2) În cazul încetării dreptului de concesiune asupra unor locuri de
veci, persoana care va dobândi dreptul de proprietate asupra lucrării funerare prin
licitaţie organizată de operator, va dobândi şi dreptul de concesiune asupra locului de
înhumare pe care este construită lucrarea, cu obligaţia ca noul concesionar să păstreze
osemintele existente, în locul respectiv.
(3) În situaţia în care titularii dreptului de concesiune nu au urmaşi
sunt aplicabile dispoziţiile art.15 (2).

CAPITOLUL IV
REGULI REFERITOARE LA ÎNHUMAREA, DESHUMAREA ŞI
TRANSPORTUL PERSOANELOR DECEDATE
Art.22. (1) Înhumarea persoanelor decedate se face numai pe baza adeverinţei

eliberate de Oficiul Stării Civile care a înregistrat decesul, cu plata anticipată a
tarifelor pentru înhumare, achitată la Biroul Administrare Cimitire, iar manopera
pentru înhumare va fi asigurată contra cost de OPERATOR.
(2) În cazul persoanelor decedate în alte localităţi, înhumarea în unul
din cele 4 (patru) cimitire aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului
Craiova, se face numai în baza adeverinţei de înhumare şi a avizului sanitar de
transport de cadavre umane, eliberat de autoritatea locală de sănătate publică.
Art.23. Pentru înhumările ce urmează a se face în locurile deja atribuite,
înhumarea altor persoane se va face în baza declaraţiei scrise a titularului de
concesiune.
Art.24. (1) Persoanele decedate vor putea fi depuse înainte de înhumare
pentru cel mult 72 ore, numai pe baza certificatului de îmbălsămare, la capela
bisericii din cadrul cimitirului în care se află locul de veci.
(2) În capelele prevăzute în alin.(1) nu pot fi depuse persoanele
decedate din cauza unor boli contagioase.
Art.25. (1) Deshumarea persoanelor decedate se poate face numai după 7
(şapte) ani de la data înhumării pe baza aprobării date de Comisia Pompe Funebre.
(2) În mod excepţional, deshumarea se poate face şi înainte de
expirarea termenului prevăzut la alin.(1), în următoarele situaţii :
a) după împlinirea termenului de 1 an de la data înhumării şi numai în
perioada noiembrie – martie a fiecărui an, pe baza adeverinţei eliberate de centrele
sanitare şi antiepidemice teritoriale, în scopul reînhumării persoanelor decedate
deshumate, în alt loc de înhumare ;
b) indiferent de data când a avut loc înhumarea pe baza dispoziţiei date,
potrivit legii, de parchet sau de instanţele judecătoreşti.
(3) Decedaţii neidentificaţi şi cei nerevendicaţi de către aparţinători, nu
vor putea fi deshumaţi la cererea rudelor.
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Art.26. Deshumarea osemintelor decedaţilor înhumaţi în urmă cu 7 ani şi

reînhumarea lor, se poate face în tot timpul anului, pe baza aprobării date în acest
scop de Biroul Administrare Cimitire.
Art.27. Deshumările şi reînhumările se fac de către Administraţiile
Cimitirelor din cadrul OPERATORULUI în prezenţa familiei persoanei decedate sau
al unui reprezentant al acesteia, cu respectarea normelor sanitare antiepidemice.
Art.28. (1) Transportul persoanelor decedate în vederea înhumării în aceeaşi
localitate sau în altă localitate se face numai cu autovehicule mortuare, special
amenajate, cu respectarea normelor antiepidemice.
(2) Unitaţile specializate de pompe funebre, pot asigura în condiţiile
prevăzute la alin.(1) şi cu respectarea normelor şi convenţiilor internaţionale,
transportul pe teritoriul tării a persoanelor decedate în străinatate, care urmează să fie
înhumate în ţară şi a celor decedate în ţară, care urmează să fie înhumate în
străinatate.

CAPITOLUL V
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE TITULARILOR DREPTULUI DE
FOLOSINŢĂ A LOCURILOR DE ÎNHUMARE
Art.29. Titularii dreptului de concesiune asupra locului de înhumare au toate

drepturile prevăzute de Lege şi Regulament cu privire la atribuire, amenajare,
întreţinere, executarea de construcţii şi alte lucrări, înhumare, deshumare şi
reînhumare, transportul şi comemorarea persoanelor decedate.
Art.30. (1) Titularii dreptului de concesiune a locurilor de înhumare au
următoarele obligaţii care, dacă nu sunt respectate, duc la încetarea de drept a
contractului de concesiune:
a) Amplasarea unui însemn care să conţină numele şi prenumele
concesionarului, identificarea parcelei, rândului şi plaţului pentru locul de veci ;
b) îngrijirea permanentă a locului de veci, întreţinerea construcţiilor de orice
fel existente la locul de veci, precum şi întreţinerea spaţiului de acces la locul de veci;
c) respectarea suprafeţelor atribuite spre folosinţă, fiind interzisă orice
extindere indiferent dacă se face în detrimentul altui loc de înhumare sau
aleilor de acces ;
d) la locurile de înhumare, concesionarilor li se admit, în principiu, numai
plantaţii dendrofloricole de talie mică, plantarea unor arbori de talie mare se va
putea face numai cu aprobarea anticipată a OPERATORULUI ;
e) resturile vegetale rezultate din întreţinerea locurilor de înhumare, resturile de
materiale rezultate în urma lucrărilor de reparaţii ce se efectuează la părţile de
construcţie a mormintelor se vor depozita de către titulari numai în locurile
special amenajate ;
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f) titularii dreptului de concesiune au obligaţia ocrotirii tuturor arborilor de
talie mare aflaţi în incinta cimitirelor, tăierea acestor arbori se va face numai în
cazuri excepţionale şi numai cu aprobarea OPERATORULUI ;
g) titularii dreptului de concesiune a locurilor de înhumare au obligaţia de a se
interesa periodic asupra datei când expiră termenul de concesiune asupra
locului de înhumare şi au obligaţia să comunice în scris orice schimbare
survenită cu privire la persoana titularului şi domiciliul acesteia.
(2) Concesionarii locurilor de veci cu domiciliul in Municipiul Craiova
sunt scutiţi de la achitarea contravalorii serviciilor de pază, ordine, curăţenie,
întreţinere, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.
503/2007. Sunt exceptaţi de la aceste prevederi concesionarii care au înregistrat debit
restant la plata taxei de întreţinere până la intrarea în vigoare a Hotărârii Consiliului
Local al Municipiului Craiova nr.503/2007.
Art.31. OPERATORUL, prin Biroul Administrare Cimitire asigură
următoarele servicii :
a) închirierea capelelor în vederea depunerii persoanelor decedate şi a
organizării ceremonialului religios de înmormantare, precum şi a celui de
comemorare ;
b) concesionarea locurilor de înhumare şi predarea acestora ;
c) efectuarea transcrierilor dreptului de concesiune ;
d) acordarea de consultanţă referitoare la atribuirea în folosinţă ;
e) încasarea taxelor de concesiune şi închirieri ;
f) executarea de amenajări şi construcţii funerare, în condiţiile prezentului
Regulament ;
Prestarea serviciilor prevăzute mai sus se va efectua la preţurile şi tarifele
stabilite prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Craiova în baza propunerii
Consiliului de Administraţie al R.A.A.D.P.F.L. Craiova.
Art.32. Biroul Administrare Cimitire este răspunzător de: îngrijirea locurilor
de depunere în vederea înhumării, a împrejmuirilor, a căilor de acces, a spaţiilor
verzi, a instalaţiilor de alimentare cu apă, energie electrică, canalizare şi de alte
dotări.

CAPITOLUL VI
ADMINISTRAREA ŞI FUNCŢIONAREA CIMITIRELOR

Art.33. (1) Personalul de administrare a cimitirelor prevăzut în Regulament

este cel aprobat în organigrama R.A.A.D.P.F.L. Craiova.
(2) În toate cimitirele se ţine evidenţa nominală şi grafică a locurilor
de înhumare, precum şi a tuturor evenimentelor legate de fiecare loc în parte, de către
OPERATOR, prin Biroul Administrare Cimitire. Plaţurile, rândurile şi locurile de
înhumare sunt numerotate.
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(3) Pentru mormintele şi operele comemorative de război din
cimitirele SINEASCA şi UNGURENI ce se supun regimului special, se ţine o
evidenţă separată, conform legii.
(4) Ordinea publică este asigurată de Poliţia Locală Craiova, iar paza
cimitirelor este asigurată de operator prin intermediul personalului angajat în acest
sens.
Art.34. (1) OPERATORUL, prin Biroul Administrare Cimitire, răspunde de
întreg inventarul imobil şi mobil al cimitirelor şi îndeplineşte formalităţile cerute de
reglementările în vigoare cu privire la concesionarea locurilor de veci, înhumări,
deshumări, construcţii, servicii către populaţie şi respectarea planului de sistematizare
a cimitirelor ţinând evidenţa locurilor concesionate.
(2) OPERATORUL prin Biroul Administrare Cimitire răspunde de
gospodărirea şi înfrumuseţarea cimitirelor, îngrijirea spaţiilor verzi, aleilor şi
supravegherea lucrărilor de construcţii care se efectuează, urmărind asigurarea ordinii
şi curăţeniei la locurile din jurul construcţiilor.
(3) Activitatea de curăţenie va fi prestată de OPERATOR.
Art.35. (1) Intrarea persoanelor în cimitire este permisă între orele stabilite în
acest scop :
a) în intervalul 1 martie – 31 octombrie, între orele 6,00 – 21,00 ;
b) în intervalul 1 noiembrie – şi ultima zi a lunii februarie, între orele 7,00 –
18,00, cu excepţia sărbătorilor religioase, când se va ţine cont de obiceiul locului.
(2) În afara acestui program, nicio persoana nu are drept de acces sau
de staţionare în incinta cimitirelor, cu excepţia celor care veghează, vizitează,
comemorează sau se reculeg la locurile de înhumare, cât şi a persoanelor care asigură
paza.
Art.36. În scopul bunei administrări şi funcţionări a cimitirelor se interzice:
a) intrarea în cimitir a persoanelor în stare de ebrietate, a cerşetorilor,
vânzătorilor ambulanţi şi lucrătorilor ;
b) introducerea in cimitire a oricăror animale sau lăsarea lor liberă în
acest spaţiu ;
c) producerea de zgomot şi scandal ;
d) ruperea, călcarea sau scoaterea din cimitire a florilor ;
e) profanarea, prin orice mijloace, a mormintelor ;
f) distrugerea sau degradarea în orice mod a arborilor ornamentali ;
g) aruncarea gunoaielor sau materialelor rezultate în urma lucrărilor de
întreţinere a mormintelor în alte locuri decât în cele stabilite în acest scop;
h) depozitarea materialelor de construcţii funerare pe aleile de acces şi
pe mormintele din vecinătatea celui pe care se execută lucrarea ;
i) circulaţia şi transportul de materiale cu mijloace de transport de tonaj
mare (peste 3 tone) ;
j) nerespectarea suprafeţei atribuite spre folosinţă prin extinderea în alei
sau în perimetrul locurilor de înhumare învecinate, lăsarea în stare de
neîntreţinere a mormintelor ;
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k) staţionarea în incinta cimitirului a unor persoane care încearcă să
acosteze concesionarii în scopul obţinerii informaţiilor despre lucrările
funerare şi locurile de veci.
Art.37. Nerespectarea dispoziţiilor art.36 din prezentul Regulament constituie
contravenţie şi se sancţionează conform legilor în vigoare, cu amendă de la 500 la
1000 lei, aplicată de organele competente.
Art.38. Concesionarea locurilor de înhumare, transcrierea dreptului de
concesiune asupra acestora şi prestarea serviciilor ce ţin de activitatea de administrare
şi funcţionare a cimitirelor se realizează în baza tarifelor şi preţurilor stabilite prin
Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Craiova.
Art.39. (1) Transcrierea dreptului de concesiune se face pe baza unui act
valabil încheiat prin care se face dovada dreptului de proprietate şi a transmiterii
acestuia : certificate de moştenitor, contracte de vânzare-cumpărare, contracte de
donaţie, hotărâri judecătoreşti, etc., din cuprinsul cărora să rezulte explicit locul de
veci ce face obiectul transcrierii şi calitatea dobânditorului.
(2) Cererile privind transcrierile dreptului de concesiune şi actele ce
stau la baza lor sunt arhivate şi păstrate de Biroul Administrare Cimitire din cadrul
OPERATORULUI.
Art.40. În caz de deces al titularului concesiunii, dreptul de concesiune asupra
locului de înhumare, se transmite potrivit dispoziţiilor legale.
Art.41. (1) Prin acte între vii, dreptul de concesiune se poate transmite între
rude, prin acte autentice.
(2) În toate situaţiile transcrierea dreptului de concesiune se face cu
plata integrală a taxei de concesiune de către noul concesionar, cu exceptia
transcrierilor între rudele de gradul I care se face cu titlu gratuit. Plata anticipată
făcută de fostul concesionar nu profită noului concesionar.
(3) Cuantumul redevenţei se stabileşte în funcţie de categoria de
clasificare a cimitirului, prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Craiova, în
lei/mp/an.
Art.42. (1) Nefiind obiect al dreptului de proprietate personală, locurile de
veci nu pot fi înstrăinate prin acte între vii, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art.40
şi art.14 lit.b.
(2) Transmiterea drepturilor referitoare la lucrări şi monumente
funerare rămâne supusă regulilor de drept comun în materie de proprietate.

CAPITOLUL VII
DISPOZIŢII FINALE
Art.43. (1) Locurile de înhumare cu caracter istoric aflate în incinta

cimitirelor de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Craiova, precum şi
locurile prezervate în vederea atribuirii lor unor personalităţi, nu pot fi atribuite în
folosinţă.
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(2) Evidenţa mormintelor şi a operelor comemorative ale eroilor,
precum şi a oamenilor de ştiinţă, cultură, artă şi sport se va ţine de către Biroul
Administrare Cimitire din cadrul R.A.A.D.P.F.L. Craiova.
(3) Mormintele şi operele comemorative de război fac obiectul unor
reglemantări speciale în privinţa inventarierii şi evidenţei acestora, a marcării lor, a
înfiinţării, reorganizării şi extinderii parcelelor de onoare, a conservării şi restaurării,
precum şi a întreţinerii lor.
(4) În toate situaţiile, în privinţa mormintele şi operelor
comemorative de război situate în cimitirele SINEASCA şi UNGURENI sunt
aplicabile regulile speciale prevăzute de Regulamentul cadru din 13 mai 2004 şi
Normele Tehnice din 29 aprilie 2004, dispoziţiile prezentului Regulament
aplincandu-se doar în măsura în care nu contravin Legii speciale.
Art.44. Consiliul Local al Municipiului Craiova asigură fondurile pentru
întreţinerea, sitematizarea, ordinea publică şi reabilitarea cimitirelor şi a
monumentelor funerare, existente în acestea.
Art.45. Reatribuirea în folosinţă a locurilor de înhumare se va face numai la
expirarea concesiunii, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament. La
reconcesionare se stabileşte cuantumul redevenţei restante.
Art.46. Actele de concesiune a locurilor de înhumare eliberate de Biroul
Administrare Cimitire până la data de 01.07.2013 sunt şi rămân valabile.
Art.47. Atribuţiile ce revin personalului încadrat în activitatea de administrare
a cimitirelor se stabilesc conform legislaţiei speciale în materia raporturilor de
muncă.
Art.48. Unitatea de specialitate care administrează cimitirele de pe raza
Municipiului Craiova este R.A.A.D.P.F.L. Craiova, prin Biroul Administrare
Cimitire cu sediul în Craiova, str.Brestei, nr.129.
Art.49. Pe data adoptării prezentului Regulament îşi încetează efectele :
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.587/29.11.2007 şi se
modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova
nr.503/27.09.2007.
Art.50. În situaţia apariţiei unor acte normative cuprinzând dispoziţii
imperative, prezentul regulament se modifică de drept.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Marian VASILE
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