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        Anexa nr. 1 

 

 

 

 

REGULAMENT 

Privind organizarea şi funcţionarea 

Serviciului Public Local de Administrare a Cimitirelor 

din municipiul Huşi 

 

 

CAPITOLUL I 

DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art. 1. (1) – Cimitirele aflate pe teritoriul municipiului Huşi sunt 

proprietatea publică a Consiliului Local Huşi şi sunt administrate de Consiliul 

Local Huşi prin serviciul Public Local de Administrare a Cimitirelor, numit în 

continuare serviciu de specialitate. 

(2) – Serviciul Public Local de Administrare a Cimitirelor din municipiul 

Huşi este un serviciu fără personalitate juridică şi funcţionează în regim de 

autofinanţare. 

(3) – Structura organizatorică şi statul de funcţii ale Serviciului Public 

Local de Administrare a Cimitirelor din municipiul Huşi sunt aprobate de 

Consiliul Local al municipiului Huşi. 

Art. 2. – Pe teritoriul municipiului Huşi sunt autorizate două cimitire 

publice, respectiv: Cimitirul municipal „Sfântul Apostol Toma” şi Cimitirul 

ortodox „Costache Năstase”. 

Art. 3. – Terenul aparţinând fiecărui cimitir va fi topografiat, i se vor 

întocmi acte cadastrale şi va fi întegrat într-un sistem informaţional complex 

bazat pe divizarea în rânduri şi figuri; 

Art. 4. – Extinderea şi administrarea cimitirelor proprietate publică a 

Consiliului Local al municipiului Huşi se face în baza Hotărârii Consiliului 

Local al municipiului Huşi; 

Art. 5. – În ambele cimitire se va întocmi o evidenţă scriptică şi grafică, 

ce va fi ţinută la zi de către serviciul de specialitate. Figurile, rândurile şi 

locurile de înmormântare vor avea un identificator alfanumeric unic pentru a fi 

cât mai facil de regăsit, consultat şi actualizat. 

Art. 6. (1) – Înhumările în locuri neautorizate sunt interzise. 

(2) Înhumarea persoanelor decedate care urmează a fi transportate din alte 

localităţi se face numai pe baza unei autorizaţii sanitare de transport, vizată de 

Centrul de medicină preventivă. 

Art. 7. – Serviciul de specialitate are obligaţia de a asigura locuri de 

înhumare pentru toate persoanele decedate, indiferent de confesiunea sau cultul 
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religios căreia îi aparţine. 

Art. 8. – Pe raza municipiului Huşi înhumarea şi reînhumarea în 

cimitirele aflate în administrarea Consiliului Local Huşi, precum şi în celelalte 

activităţi şi servicii în legătură cu acestea se fac în conformitate cu prevederile 

prezentului Regulament. 

Art. 9. – Serviciul de specialitate asigură întreaga gamă de servicii, 

lucrări, bunuri necesare ceremoniilor funerare şi altor servicii şi lucrări de 

întreţinere şi amenajare a lucrărilor funerare. 

Art. 10. – Taxele percepute de Consiliul Local al municipiului Huşi 

pentru concesionarea locurilor de înhumare, reînhumare, pentru servicii, lucrări 

şi bunuri necesare ceremoniilor funerare, alte servicii, lucrări de întreţinere şi 

amenajare a lucrărilor funerare se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Local al 

municipiului Huşi. 

 

 

CAPITOLUL II 

ATRIBUIREA DE LOCURI GRATUITE ŞI SCUTIRI DE TAXE 

 

 Art. 11. – Atribuirea locurilor de înmormântare în cimitirul ortodox 

„Costache Năstase” se face în mod gratuit pentru persoanele care aparţin de 

Parohia Dobrina. De asemenea, nu se vor percepe taxele prevăzute la punctele 

I-VI din Anexa nr.1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 11/15 ianuarie 2013, decât 

în ceea ce priveşte manopera pentru lucrările efectuate prin Serviciul de 

specialitate, conform Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local nr. 11/15 

ianuarie 2013. 

Art. 12. – Vor beneficia de locuri de înhumare gratuite, pe 25 ani, 

conform Legii nr. 44/1994, veteranii de război. 

Art. 13. – Vor beneficia de un loc de înhumare pe 25 ani, gratuit 

beneficiarii Legii nr. 341/2004, Legii nr. 118/1990, Legii nr. 189/2000. Locurile 

de înhumare vor putea fi atribuite pe baza documentelor doveditoare că sunt 

beneficiari ai uneia din legile de mai sus. 

 Art. 14 – Vor beneficia de un loc de înhumare gratuit, în spaţii destinate 

special, persoanele fără nici un fel venituri, cât şi persoanele asistate social 

conform Legii 416/2001, Legii 208/1997, Legii 448/2006, în urma efectuării 

unei anchete sociale de către comisia de asistenţă socială a primăriei. Avizul 

privind încadrarea în această categorie se dă de către comisie în termen de 24 de 

ore de la solicitare sau sesizare. 

 Art.15. – Primarul municipiului Huşi poate dispune atribuirea gratuită 

pentru o perioadă de 7 ani a locurilor de înhumare pentru persoanele decedate 

neidentificate sau nerevendicate. 

 Art.16. – În cimitirele proprietate publică, în parcelele speciale, la cerere, 

Consiliul Local Huşi prin hotărâre poate acorda gratuit un loc de înhumare unei 

personalităţi locale. 
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CAPITOLUL III 

ATRIBUIREA ÎN FOLOSINŢĂ, AMENAJAREA ŞI ÎNTREŢINEREA 

LOCURILOR DE ÎNHUMARE ŞI A CONSTRUCŢIILOR FUNERARE 

DIN CIMITIRE 

 

 Art. 17. – Atribuirea în folosinţă a locurilor de înhumare se face în 

temeiul unui contract de concesiune, încheiat în condiţiile prezentului capitol 

Art. 18. – Pot concesiona locuri de înhumare: 

      - Persoanele cu domiciliul stabil în municipiul Huşi; 

      - Rude până la gradul IV ale persoanelor cu domiciliul stabil în 

municipiul Huşi care au avut sau au domiciliul în alte localităţi; 

Art. 19. – Concesionarea locurilor de înhumare în cimitirele proprietate 

publica a municipiului Huşi se face pe baza cererii avizate de conducerea 

Serviciului de specialitate şi aprobată de primarul municipiului Huşi. 

 Art. 20. – Concesionarea se face pe baza contractului de concesiune care 

conferă titularului doar dreptul de folosinţa a terenului pentru 

înhumare/reînhumare, înhumare.  

 Art.21. – Actul de concesiune va conţine date de identificare a persoanei 

solicitante (numele, prenumele, adresa), date de identificare a locului de 

înhumare precum şi menţiuni speciale privind obligaţiile părţilor. 

 Art. 22. (1) – Concesionarea locurilor de înhumare se poate solicita pe o 

perioadă de 7 ani, o singură dată, sau pe termen nelimitat (HG nr.955/2004). 

 (2) – Pentru locurile concesionate pe termen nelimitat se va recomanda să 

se execute lucrări funerare. 

 (3) – Locurile funerare concesionate pe 7 ani, la cerere se pot 

reconcesiona pe termen nelimitat. 

 Art. 23. – Fiecare persoană are dreptul la concesionarea unui singur loc de 

înhumare. 

 Art. 24. (1) – Atribuirea locurilor de înhumare se face pe bază de cerere 

înregistrată făcută de titularul concesiunii şi însoţită de copia actului de 

identitate şi de declaraţia pe proprie răspundere care să ateste că nu mai deţine 

un loc de înhumare în cimitirele proprietate publica a municipiului Huşi. 

 (2) – Pentru prelungirea concesiunii locului de înhumare după perioada de 

7 ani, este necesară cererea din partea celui care a concesionat sau urmaşilor 

acestuia.  

 (3) – Concesionarea se mai poate obţine prin renunţarea titularului în 

favoarea unei persoane cu avizul prealabil al Primăriei şi cu obligaţia achitării 

taxei integrale la încheierea actului de concesiune. 

 (4) – Concesionarea “cu rezervare” se poate cere numai de persoanele 

majore cu domiciliul stabil în municipiul Huşi. 

 Art. 25. – Aprobarea cererilor de concesionare şi prelungirea perioadei de 

concesionare se face numai de către primarul municipiului Huşi.  

 Art. 26 – Concesionarea locurilor de înhumare amenajate şi neamenajate 
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poate fi transmisă de pe numele titularului pe numele altei persoane prin 

moştenireîn baza certificatului de moştenitor.  

 Art. 27. – Dobândirea locurilor de înhumare prin moştenire este permisă 

numai pentru descendenţi de gradul I.  

 Art. 28. – Când construcţiile funerare de pe locurile de înhumare se 

transmit prin vânzare-cumpărare de către titularul concesiunii, dobânditorul 

construcţiei va avea obligaţia concesiunii locului de înhumare pe numele sau şi 

prin plata redevenţei. 

 Art. 29. – Locurile dobândite prin legi speciale cu titlu gratuit se vor 

transmite doar prin succesiune moştenitorilor de gradul I. 

 Art. 30. – Concesiunea şi schimbarea titularului concesiunii se face prin 

voinţa părţilor.  

 Art. 31. – Încasarea taxei de concesionare se face prin chitanţa fiscală care 

va cuprinde antetul unităţii emitente şi datele de identificare a titularilor, cu 

menţionarea CNP, a locului şi contravaloarea taxei. 

 Art. 32. – Încetarea contractului de concesiune şi prin urmare a dreptului 

de folosinţă a locului de înhumare are loc în următoarele condiţii: 

a) la expirarea duratei concesiunii;  

b) prin renunţarea expresă în scris a concesionarului în favoarea 

concedentului, fără despăgubiri sau restituiri de taxe;  

c) în cazul atribuirii concesionarului a unui alt loc de înhumare;  

d) prin desfiinţarea cimitirului; 

e) în caz de părăsire a locului concesionat. Se consideră părăsire 

menţinerea în stare de neîngrijire a construcţiilor funerare, 

împrejmuirilor şi mormintelor unde nu există un semn funerar (cruce 

gard, candelă etc.) şi dacă timp de 3 luni de la ultima somaţie scrisă 

sau anunţul în presă, concesionarul sau rudele sale nu se prezintă la 

Serviciul de specialitate pentru clarificarea situaţiei juridice a 

concesiunii; 

f) în cazul neachitării taxei de întreţinere în timp de 3 ani consecutive şi 

dacă timp de 30 de zile de la somaţia scrisă sau anunţul din presă, 

concesionarul sau rudele sale nu se prezintă la Serviciul de specialitate 

pentru achitarea taxelor de întreţinere; 

g) în condiţiile în care concesiunea este nulă de drept; 

h) în cazul executării de lucrări fără autorizaţie sau nerespectarea celor 

stabilite în autorizaţia de construcţie. 

 În cazul în care se pierde dreptul de folosinţă al concesiunii, locul de 

înmormântare va fi refolosit. 
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CAPITOLUL IV 

ÎNHUMĂRI ŞI REÎNHUMĂRI 

 

Art.33. (1) – Pe locul concesionat pot fi înhumaţi titularii locului de 

înhumare, soţii acestora, precum şi ascendenţii şi descendenţii până la gradul al 

IV-lea de rudenie, care vor face dovada gradului de rudenie prin acte şi 

declaraţii date în fata administratorului. 

(2) – De asemenea, va putea fi înhumata oricare altă persoană pe baza 

acceptului dat în scris de titularul concesiunii în faţa administratorului sau 

declaraţia autentificată a moştenitorilor, după caz. 

 (3) – În acceptul scris se vor consemna în mod obligatoriu datele de 

identificare (B.I., C.I., CNP) ale titularului sau moştenitorului, după caz, precum 

şi a persoanei pentru care se da acceptul (certificat de deces anexat). 

 Art. 34. (1) – Prin loc de înhumare se înţelege suprafaţa de teren cu 

dimensiunile de 2,50 m/1,20 m, prevăzută în contractul de concesiune. 

 (2) – Prin titular al concesiunii se înţelege persoana care a primit prin 

concesiune locul pentru înhumare. 

 Art. 35. – Fiecare loc de înhumare va fi mărginit de intervale de 0,25 m pe 

toate laturile, astfel încât între cele două locuri de înhumare vecine să existe 

distanta de 0,50 m. 

 Art. 36. – Înhumarea se face fie în gropi simple care vor avea adâncimea 

de minim 2 m, fie în cripte subterane care vor fi ermetizate cu dale de beton şi 

mortar de ciment, cu adâncimea sub nivelul solului de cel puţin 0,50m. 

 Art. 37. – Locurile de înhumare vor fi evidenţiate prin numerotare în 

planul parcelelor şi menţionate în registrul de evidenta a locurilor cu toate datele 

de identificare. 

 Art. 38. (1) – Pentru înhumarea decedaţilor depuşi în capele mortuare, 

staţionarea în capele nu poate depăşi 72 de ore pentru sicrie deschise şi 7 zile în 

sicrie ermetice. 

 (2) – Pentru ambele cazuri la depunerea în capela se vor prezenta actele 

sanitare de inbalsamare. 

 (3) – Nu vor fi depuşi în capela cei decedaţi din cauza unor boli 

infecţioase. 

 Art.39. (1) – Deshumarea şi reinhumarea osemintelor se face cu 

respectarea normelor legale şi sanitare în vigoare pe baza autorizaţiei prealabile 

data de administraţia cimitirului şi în prezenţa familiei defunctului sau a unei 

rude a defunctului cu respectarea normelor sanitare antiepidemice. 

(2) – Deshumarea se face numai după o perioadă de 7 ani de la înhumare 

sau de la ultima înhumare, după caz. 

 (3) – Deshumarea înainte de împlinirea perioadei de 7 ani, dar nu mai 

devreme de 1 an, se face numai cu autorizaţia organului sanitar competent şi 

num ai în perioada 01 noiembrie – 31 martie, sau în cazuri speciale dispuse de 

Parchet. 
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 (4) – Deshumările vor fi consemnate într-un registru special cu 

menţionarea persoanelor prezente, motivul deshumării, semnăturile celor 

prezenţi. 

 (5) – În cazul în care nu se prezintă rudele celui deshumat, se vor ataşa 

dovezile înştiinţărilor făcute rudelor acestuia sau a titularului concesiunii, după 

caz. 

 

 

CAPITOLUL V 

DESPRE CONSTRUCŢII ŞI LUCRĂRI FUNERARE 

 

 Art. 40 – În cimitirele proprietatea Consiliului Local Huşi pot fi executate 

următoarele categorii de lucrări funerare în funcţie de durata de timp pentru care 

a fost concesionat locul: 

1. pe locurile concesionate pentru perioada de 7 ani se pot amenaja doar 

cruci, însemne, garduri simple, împrejmuiri din lemn sau fier; 

2. pe locurile concesionate pe 25 ani, 49 ani sau pe termen nelimitat se 

pot construi următoarele lucrări: 

a. subterane constând în cripte cu 1-3 nivele, racle sau 

pereţi din diferite materiale sub nivelul solului, cel puţin 

0,50 m adâncime; 

b. lucrări de suprateran ca: trotuare, borduri, monumente, 

vase, statuete, grilaje, lespezi, lucrări deosebite tip 

capelă, mausoleu sau alte lucrări de artă plastică; 

Lucrările deosebite tip capelă/mausoleu se vor executa 

în baza unui proiect de execuţie şi autorizaţie; 

Art. 41. – Lucrările funerare se vor realiza doar după obţinerea 

autorizaţiei de construire în termen de cel mult 6 luni de la eliberarea acesteia. 

Art. 42. (1) – Executarea lucrărilor funerare se va putea face de: 

- societăţile comerciale de profil, meseriaşi autorizaţi, propuşi de 

concesionari şi agreaţi de Consiliul Local al municipiului Huşi; 

- formaţiile proprii ale Serviciului Public de Administrare a Cimitirrelor 

Ortodoxe; 

- concesionarii înşişi. 

(2) – Lucrările funerare vor putea fi executate şi de titularii dreptului de 

folosinţă a locurilor de înhumare sau de membrii familiei acestora dacă au 

calificare corespunzătoare profilului acestor lucrări. 

(3) – Pentru executarea lucrării, indiferent de constructor, se va proceda 

la predarea-primirea amplasamentului de la Serviciul de specialitate consemnată 

într-un proces verbal, de asemenea se va consemna şi schiţă în care se vor stabili 

vecinătăţile. Aceste documente fac parte integrantă din autorizaţia de 

construcţie; 

(4) – Se interzice depozitarea materialelor de construcţie pentru mai mult 
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timp decât o zi în spaţiile comune; 

(5) – Se interzice confecţionarea monumentelor funerare prin prepararea 

betonului pe aleile cimitirului; 

(6) – Pământul rezultat din săpătură, resturile şi gunoiul de orice fel 

rezultat al activităţii de construcţie vor fi transportate zilnic de către constructor 

în afara cimitirului; 

(7) – Pregătirea materialelor se va face în tărgi şi în locuri special 

amenajate; 

(8) – La construirea în regie proprie trebuie respectate condiţiile 

prevăzute în autorizaţia de construire. 

Art. 43. – Construirea fără autorizaţie a unor lucrări funerare sau 

încălcarea prevederilor legale în regimul de construcţie atrage sancţionarea din 

prezentul Regulament; 

Art. 44. (1) – Este scutită de orice autorizaţie montarea crucilor de lemn 

sau fier cu înălţimea de 1,5 m şi fără bordura betonată; 

(2) Autorizarea executării lucrărilor funerare la locurile concesionate, se 

face de către Serviciul de specialitate pentru: cruci, grilaje, bordure, cripte cu 

câte unul, două său maxim trei locuri suprapuse, cavou cu 2, 3, 4, 6 locuri 

suprapuse, iar pentru lucrările funerare executate la suprafaţă, respectiv capele, 

mausolee, monumente, obeliscuri, lucrări de artă construcţii şi amenajări 

funerare, autorizarea se face conform Legii nr. 50/1990, modificată şi 

completată.  

Art. 45. – Amplasarea, acolo unde este posibil, de măsuţe şi scaune fixate 

în beton se va face numai cu aprobarea Primăriei municipiului Huşi, 

achitându-se redevenţa pentru un loc de înhumare, ca extindere a locului de 

înhumare concesionat. 

Art. 46. – Intrarea sau ieşirea cu materiale de construcţie necesare 

lucrărilor funerare din cimitir va fi permisă în baza avizului sau autorizaţiei de 

construcţie, după caz, iar în cazul lucrărilor în regie proprie şi cu actele legale 

de provenienţa a acestor materiale. 

Art. 47. (1) – Accesul în cimitire al mijloacelor de transport cu o 

capacitate mai mare de 5 tone nu este permis. 

(2) Pe restul aleilor transportul materialelor se va face prin purtare 

directă, cu roaba, sau prin mijloace de transport cu maximum 1,5 tone. 

Art. 48. – Toate lucrările funerare din cimitir indiferent de proprietarul 

acestora sunt ocrotite de lege. 

Art. 49. – Lucrările din cimitire sunt proprietatea titularilor. 

Serviciul de specialitate nu răspunde de dispariţia bunurilor din 

componenţa lucrărilor funerare, atâta timp cât acestea nu au fost predate cu 

proces-verbal de către titularul lucrării funerare, respectiv preluate de către 

serviciul de specialitate. 
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CAPITOLUL VI 

OBLIGAŢIILE SERVICIULUI PUBLIC LOCAL DE ADMINISTRARE 

A CIMITIRELOR DIN MUNICIPIUL HUŞI ŞI A TITULARILOR DE 

CONCESIUNE CU PRIVIRE LA ÎNTREŢINEREA MORMINTELOR ŞI 

A SPAŢIILOR COMUNE 

 

Art. 50. – Serviciul Public Local de Administrare a Cimitirelor din 

municipiul Huşi are următoarele obligaţii: 

- Asigură corectitudinea concesionărilor şi atribuirii locurilor de 7 ani din 

cimitire; 

- Asigură respectarea de către persoanele fizice şi juridice a prevederilor 

prezentului regulament; 

- Asigură pază în cimitire prin formaţiunile de poliţie locală; 

- Asigură prestaţiile necesare înmormântării cu toate operaţiile ce decurg 

din aceasta; 

- Asigură respectarea serviciilor religioase, statutul preoţilor şi a lăcaşelor 

de cult; 

- Asigură întreţinerea aleilor şi căilor de acces către morminte, clădirilor, 

împrejmuirilor, instalaţiilor edilitare, evacuarea gunoiului (excepţie cel rezultat 

din executarea lucrărilor de către concesionari), inclusiv a vegetaţiei 

dendro-floricole. 

Art. 51. (1) – Atribuţiile personalului din cadrul Serviciului de 

specialitate vor fi stabilite prin fişele de post elaborate în acest sens. Aceste 

atribuţii vor trebui să acopere într-un mod eficient obligaţiile ce revin serviciului 

de specialitate prin prezentul regulament; 

(2) – Nerespectarea acestor atribuţiuni va fi sancţionată pe cale 

administrativă în urma sesizării motivate şi întemeiate adresate de orice 

persoană nemulţumită. 

Art.52. – Concesionarii sau moştenitorii locurilor concesionate au 

următoarele obligaţii: 

A) să comunice serviciului de specialitate în termen de 30 de zile orice 

modificare intervenită în situaţia juridică a locului; 

B) să efectueze în permanenţă lucrări de întreţinere a mormintelor sau 

reparaţii ale lucrărilor funerare, astfel încât acestea să aibă aspect îngrijit; 

C) să facă periodic curăţenie la morminte, să utilizeze în mod raţional 

dotările comune ale cimitirului; 

D) să achite anual taxa pentru întreţinerea cimitirului. 
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CAPITOLUL VII 

CONDUITA ŞI ACCESUL ÎN CIMITIR 

 

 Art. 53. (1) – Pentru protejarea spaţiului cimitirului ca un loc de 

reculegere în memoria celor decedaţi accesul persoanelor în cimitire se va face 

în condiţii le menţionate mai jus: 

(2) Se interzice formarea de grupuri zgomotoase precum şi consumul de 

băuturi alcoolice în exces cu ocazia diferitelor ritualuri de pomenire; 

(3) Se interzice profanarea mormintelor, intrarea în stare de ebrietate în 

cimitir, vânzarea de obiecte şi materiale funerare fără autorizaţie, precum şi 

săvârşirea oricăror fapte care ar atinge respectul cuvenit celor decedaţi; 

(4) În scopul menţinerii ordinii şi prevenirii manifestărilor 

necorespunzătoare, toţi cei care intră sau se află în cimitire au obligaţia de a se 

legitima la cererea personalului Serviciului de specialitate sau a altor persoane 

abilitate în acest scop; 

(5) Intrarea în incinta cimitirelor cu maşini şi utilaje se poate face numai 

cu scopul realizării unor lucrări funerare şi pe trasee stabilite de serviciul de 

specialitate; 

(6) Maşinile care transportă decedaţi au acces în incinta cimitirului pe 

perioada necesară activităţilor funerare şi pe trasee stabilite de serviciul de 

specialitate; 

(7) Se interzice staţionarea maşinilor şi utilajelor constructorilor în 

cimitire mai mult de trei ore; 

(8) Celelalte maşini pot intra în incinta cimitirelor, în timpul programului 

stabilit, cu respectarea traseelor stabilite pentru circulaţie şi, pe cât este posibil, 

a liniştii; 

(9) Accesul persoanelor în cimitire se va face în costumaţie decentă. 

Circulaţia se va face numai pe trasee stabilite de serviciul de specialitate, fiind 

interzisă călcarea pe monumente şi morminte, comportarea fiind în limita 

pioşeniei locului sacru, 

(10) Accesul în cimitir este permis: 

     - În perioada 1.10. - 31.03, între orele 8:00 – 17:00; 

     - În perioada 1.04. - 30.09, între orele 7:00 – 20:00. 

Solicitările justificate ale concesionarilor în afara acestui program vor fi 

soluţionate de Serviciul de specialitate. 

(11) – Accesul în cimitire pentru cei ce execută lucrări funerare: 

     - Indiferent de perioada anului, accesul se face între orele 7:00 - 

16.00 numai în zilele lucrătoare; 

     - Sâmbăta duminică şi în zilele de sărbători legale accesul este 

interzis; excepţie fac situaţiile în care se execută lucrări pentru cauzele de deces. 
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CAPITOLUL VIII 

CONTRAVENŢII ŞI SANCŢIUNI 

 

Art. 54. – Urcarea pe monumente, statui, bănci, deteriorarea, mutarea sau 

răsturnarea băncilor, coşurilor, indicatoarelor, distrugerea tăbliţelor cu 

poziţionarea locurilor, nereaactualizarea autorizaţiilor după expirarea perioadei 

de 6 luni, execuţia fără avizul responsabilului de unitate a lucrărilor de 

construcţii, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 30 lei la 

50 lei pentru persoane fizice, şi de la 100 lei la 500 lei pentru persoane juridice. 

Art. 55. – Aruncarea de ţigări, ambalaje, moloz, diverse resturi vegetale 

obţinute de la amenajarea mormintelor în alte locuri decât cele special 

amenajate acestui scop constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 

la 50 lei la 500 lei pentru persoanele fizice şi de la 500 lei la 1000 lei pentru 

persoanele juridice. 

Art. 56. – Depozitarea de deşeuri vegetale şi/sau menajere, ambalaje, 

combustibil de orice fel, pe morminte sau pe aleile de acces sau în alte locuri 

decât cele special amenajate precum şi nerespectarea prevederilor privind 

accesul în cimitir a autovehiculelor constituie contravenţie şi se sancţionează cu 

amendă de la 100 lei la 500 lei pentru persoanele fizice şi de la 500 lei la 5000 

lei pentru persoanele juridice. 

Art. 57. – Deteriorarea aleilor, a căilor de acces, a stâlpilor de iluminat, a 

gurilor de incendiu, a reţelelor electrice şi de udat, a gurilor de canal şi a 

capacelor acestora, a statuilor, a monumentelor, a împrejmuirilor, a grilajelor, a 

crucilor, a gardurilor şi a oricăror altor dotări din cimitir cu corpuri străine, 

substanţe inflamabile şi/sau toxice, vopsea, etc. constituie contravenţie şi se 

sancţionează cu amendă de la 100 lei la 1000 lei pentru persoane fizice, şi de la 

200 lei la 2000 lei pentru persoane juridice. 

Art. 58. – Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 

lei la 1000 lei următoarele fapte: 

a) comercializarea fără autorizaţie a oricăror produse în incinta 

cimitirelor; 

b) stingerea varului, cioplirea pietrelor şi a lemnelor, precum şi 

efectuarea oricăror lucrări funerare fără autorizaţie; 

c) introducerea în cimitir de materiale de construcţii în vederea 

executării de lucrări funerare fără autorizaţie; 

d) executarea de lucrări de construcţii funerare fără autorizaţie de 

construcţie eliberată de Serviciul de specialitate; 

e) executarea de lucrări funerare montări de grilaje în afara limitei 

locului concesionat; 

f) executarea de amenajări morminte de către alte persoane decât 

cele prevăzute în prezentul regulament; 

g) repararea, modificare sau demolarea, fără avizul prealabil al 

serviciului specializat a obiectivelor declarate monumente de 
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artă. 

Art. 59. – Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de 

persoanele desemnate din cadrul serviciului de specialitate sau de persoanele 

desemnate din cadrul Primăriei municipiului Huşi pe baza unor procese-verbale 

de constatare, în condiţiile prezentului regulament pentru organizarea şi 

funcţionarea cimitirelor cu respectarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2001. 

 

 

CAPITOLUL IX 

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII 

 

Art. 60. – Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării sale 

prin Hotărâre a Consiliului Local al municipiului Huşi. 

Art. 61. – Concesionările efectuate până la data de 31.07.2013 rămân 

valabile dacă concesionarii sau rudele lor pot face dovadă privind amplasarea 

locului repartizat şi achitarea taxei de concesiune. 

Art. 62. – Lucrările sau construcţiile funerare care au fost contractate dar 

nu au fost începute sau finalizate până la data de 31.07 2013 vor fi supuse 

prevederilor prezentului Regulament. 

Art. 63. – Serviciul de specialitate are obligaţia de a prezenta Consiliului 

Local al municipiului Huşi un raport anual asupra activităţii desfăşurate. 

 

 

V I Z A T: 

Secretarul municipiului Huşi, 


