ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI
MUNICIPIUL BOTOŞANI
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 166/2018 privind aprobarea Regulamentului
de organizare şi funcţionare a Serviciului public de administrare a cimitirelor aflate în
proprietatea municipiului Botoşani
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI
analizând propunerea domnului Primar al Municipiului Botoşani, dl. Cătălin Mugurel
Flutur, prin care se propune modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare
a Serviciului public de administrare a cimitirelor aflate în proprietatea din Municipiul Botoşani
aprobat prin HCL nr. 166 din 26.06.2018;

văzând adresa nr. 4116/ 20.08.2019 a Arhiepiscopiei Iaşilor înregistrată al Primăria
Municipiului Botoşani sub nr. 20927/26.08.2019 şi adresa S.C. Urban Serv S.A. înregistrată la
Consiliul Local al Municipiului Botoşani sub nr. 170 din 01.02.2019, văzând Nota de fundamentare
comună a Serviciului Patrimoniu, Direcţiei Economice din cadiul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Botoşani, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
în conformitate cu prevederile Anexei nr. 4 din OUG nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ şi ale art. 6, alin. (3) din Legea nr. 102/2014- Legea privind cimiterele, crematoriile
umane şi serviciile funerare, cu modificările şi completările ulterioare şi ale prevederilor H.G.
nr.741/2016 pentru aprobarea Nonnelor tehnice şi sanitare privind serviciile funerare, înhumarea,
incinerarea, transportul, deshumarea şi reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile
umane, cu modificările şi completările ulterioare;
în temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. (2), lit. (c) şi alin. (6) , lit. (a) şi ale dispoziţiilor art.
139, alin. (3), lit. (g) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE:
Art.l. Se modifică şi se completează art. 8 alin.(l), alin.(2) şi alin.(4) din Anexa la H.C.L.

nr. 166 din 26.06.2018 - REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCŢIONAREA
SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A CIMITIRELOR DIN MUNICIPIUL
BOTOŞANI, după cum urmează:
„.Art. 8 (1) Locurile de înhumare din cimitirele publice nominalizate la art.l pot fi concesionate,
pe bază de tarife, de către operatorul care prestează activităţile de administrare a cimitirelor în cazul
decesului unei persoane cu domiciliu în municipiul Botoşani la cererea scrisă a as/des-cendenţilor
sau soţului (soţiei) supravieţuitor(oare) persoanei decedată, sau a persoanei care face dovada
costurilor de înhumare pe o durată cuprinsă între minim 7 ani şi maxim 10 ani, cu posibilitatea
de prelungire.
(2) Concesionarea se va face numai când solicitantul este în situaţia de a face înhumarea
unui aparţinător în următoarele trei zile de la data solicitării atribuirii locului de înhumare .
(4) Titularul concesiunii, cotitularul, soţul supravieţuitor, respectiv reprezentantul
familiei înhumatului, poate prelungi durata concesiunii locului de înhumare pentru o nouă perioadă

prevăzută Ia art. 8 alin. (1), pe bază de cerere, după achitarea tarifelor datorate potrivit prevederilor
prezentului regulament şi clauzelor vechiului şi noului contract de prestări servicii privind
(re)concesionare locului de înhumare”

Art.2. Se modifică şi se completează art. 12 din Anexa Ia H.C.L. nr. 166 din 26.06.2018
- REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCŢIONAREA SERVICIULUI PUBLIC DE
ADMINISTRARE A CIMITIRELOR DIN MUNICIPIUL BOTOŞANI, după modelul prezentat în
Anexa , parte integrantă la prezenta hotărâre după cum urmează:
„Art. 12. (1) Administratorul cimitirului va retrage dreptul de folosinţă (concesiune) a
locului de înhumare în următoarele cazuri:
a) dacă în termen de 90 de zile, anterior expirării duratei de folosinţă, concesionarul nu a solicitat
prelungirea duratei de concesiune, iar perioada de la ultima înhumare este de cel puţin 7 ani. în
acest caz, administratorul cimitirului înştiiţează titularii sau reprezentanţii familiei acestuia, prin
comunicare scrisă. Administratorul cimitirului acordă un termen de 90 de zile de la data
confirmării de primire a comunicării scrise, pentru ca titularii sau reprezentanţii familiei acestuia
să îşi exprime dorinţa în vederea încheierii unui nou contract de concesiune şi plata noii
concesiuni. După expirarea acestui termen, titularul pierde dreptul de reconcesiune asupra locului
de înhumare respectiv şi acesta intră în circuitul de repartizare a locurilor libere. In cazul în care
titularul concesiunii nu este găsit şi comunicarea scrisă se întoarce la administratorul cimitirului,
se va proceda la publicarea în presa locală, precum şi afişarea la poarta cimitirului şi la avizierul
primăriei şi la avizierul administratorului cimitirului, timp de 90 de zile de la data împlinirii
termenului de expirare a concesiunii, a anunţului de informare cu privire la concesiunile a căror
termen este expirat. în cazul neprezentării în termen de 90 de zile de la data publicării/afişării
anunţului, titularul contractului de concesiune pierde dreptul de folosinţă, iar locul de înhumare
va fi refolosit. La expirarea celor 7 ani, neidentificaţii vor fi deshumaţi numai în
prezenţa administratorului şi vor fi reînhumate osemintele la picioarele noului decedat
asigurându-se în slujbele religioase de către noul concesionar.
b) când titularul concesiunii renunţă expres la acest drept în favoarea administraţiei cimitirului,
prin declaraţie notarială;
c) în caz de părăsire, abandonare sau de menţinere în stare de neîngrijire pe o perioadă mai mare
de 2 ani a locurilor de înhumare şi a lucrărilor funerare ( nu a executat minimum de amenajări şi
lucrări de îngrijire a locului - împrejmuire loc, amplasare cruce cu placă de identificare a
locului),numai dacă pe locul în cauză nu s-a făcut înhumare în acest interval şi de la ultima
înhumare au trecut cel puţin 7 ani).In cazul locurilor de înhumare părăsite sau neîntreţinute,
administratorul cimitirului va înştiinţa în scris cu confirmare de primire sau prin presa locală şi
afişare la poarta cimitirului şi avizierul primăriei, pe titularul concesiunii sau a succesorilor
acestuia, după caz, de faptul că este obligat să se prezinte la locul de înhumare şi să ia măsuri de
îngrijire a locului sau de executare a minimului de amenjări. Dacă în termen de 3 luni de la
comunicare nu se iau măsurile stabilite, administratorul cimitirului va putea concesiona locul
altor persoane.
d) în cazul în care locul concesionat are durata de concesiune expirată şi de la ultima înhumare
au trecut cel puţin 10 ani, locul fiind neîngrijit sau nerevendicat de moştenitori, acesta va putea
fi (re) concesionat de administrator, cu condiţia ca noul concesionar să înscrie pe însemnul
funerar(cruce, monument) numele decedatului/ decedaţilor înhumat/i anterior pe acel loc.
(2) Pentru cazurile prevăzute la alin.(l) lit.a) şi d) nu se restituie tariful de folosinţă.
(3) Deschiderea mormintelor înainte de împlinirea termenului de 7 ani, se va putea face numai
cu autorizaţia organului sanitar competent şi numai în perioada 1.11 31.03, dar numai târziu

-

de al doilea an. Deschiderea mormintelor se va putea face, indiferent de data când a avut loc
înmormântarea, potrivit legii, pe baza autorizaţiei dată de procuror sau de instanţa
judecătorească şi cu încunoştiinţarea unui reprezentant al familiei decedatului, la data fixată de
aceste organe.
(4) - Deschiderea mormintelor şi reînmormântărilor se vor face în mod obligatoriu în prezenţa
unui membru al familiei sub supravegherea reprezentatului administratorului cimitirului, iar
operaţiunile se consemnează în registrul de înhumări în care semnează ambele părţi. Osemintele
vor fi reînhumate la picioarele decedatului, cu condiţia ca noul concesionar să înscrie pe
însemnul funerar(cruce, monument) numele decedatului/ decedaţilor înhumat/i anterior pe acel
loc şi să asigure costul slujbelor religioase.
Mutarea în afara cimitirului a osemintelor se va face pe bază de autorizaţie de deshumare şi aviz
de transport.
(5) în cazul când, în termen de 90 de zile de la expirarea termenului de 7 ani, reprezentantul
familiei nu se prezintă pentru deschiderea mormântului, deşi a fost notificat în acest sens şi sa anunţat prin intermediul presei, afişarea Ia poarta cimitirului şi la avizierul primăriei şi a
administratorului cimitirului, operaţiunea se desfăşoară numai în prezenţa reprezentatului
administratorului cimitirului, care consemnează, în registrul de înhumări, lipsa reprezentantului
familiei şi operaţiunea de reînmormântare a osemintelor la picioarele noului înmormântat.
La expirarea celor 7 ani, neidentificaţii, vor fi deshumaţi numai în prezenţa administratorului şi
vor fi reînhumate osemintele la picioarele noului decedat, asigurându-se slujbele religioase de
către noul concesionar..
(6)- în cazul în care la expirarea termenului de concesionare, se pierde dreptul de folosinţă, locul
de înmormântare va fi refolosit , iar osemintele rezultate vor fi depuse într-un săculeţ la
picioarele noului înmormântat, cu condiţia ca noul concesionar să înscrie pe însemnul
funerar(cruce, monument) numele decedatului/ decedaţilor înhumat/i anterior pe acel loc. Costul
acestor operaţiuni şi a slujbelor religioase va fi suportat de noul concesionar.”
Art.3 Viceprimarul Municipiului Botoşani, domnul Marian Murariu, prin serviciile de
specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Primarului municipiului Botoşani, Serviciului
Patrimoniu, administratorului S.C. “Urban Serv” S.A. Botoşani şi Instituţiei Prefectului Judeţul Botoşani.
Art.5. Se aprobă republicarea H.C.L. nr. 166/26.06.2018, prin grija serviciului
Patrimoniu, astfel cum a fost modificată prin prezenta hotărâre.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier,
Oroşanu Marius Leonardo

Botoşani, 23 octombrie 2019

Nr.

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general,
Oana Gina Georgcscu

Forma care a fost în dezbatere publică
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MUNICIPIUL BOTOŞANI
CONSILIUL LOCAL

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
A SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A CIMITIRELOR AFLATE
ÎN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BOTOŞANI
Capitolul 1. - DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1 (1) Cimitirele aparţinând domeniului public al municipiului
de un operator delegat.
(2) Cimitirele publice din proprietatea Municipiului
sunt:
a) cimitirul Pacea, situat în

Botoşani,

b) cimitirul Eternitatea, situat în

Botoşani

Botoşani

sunt administrate

atribuite operatorului delegat

strada Pacea nr.114;

Botoşani,

strada Eternitatea nr.8.

(3) Cimitirele de la alin. (2) sunt amplasate potrivit planurilor de
regulament anexele 6 şi 7 .

situaţie

anexate la prezentul

Art. 2 (1) Prin cimitir, în accepţiunea prezentului regulament, se înţelege locul special amenajat
şi dotat, destinat înhumării, exhumării, reînhumării persoanelor decedate, păstrării urnelor în
nişe sau în locul de înhumare, cu respectarea normelor de igienă şi sănătate publică stabilite de
lege.
(2) Înfiinţarea, extinderea sau conservarea cimitirelor se face la solicitarea operatorului, prin
hotărâri ale Consiliului Local, cu respectarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea
teritoriului.
(3) Finanţarea obiectivelor de investiţii pentru înfiinţarea, extinderea, modernizarea
infrastructurii cimitirelor - platforme, împrejmuiri, drumuri de acces, alimentare cu apă şi
canalizare, iluminat, clădirea administraţiei cimitirului, zonele verzi din interiorul cimitirului,
exceptând lucrările impuse de condiţionarea prelungirii contractului, revine în sarcina
autorităţilor administraţiei locale, potrivit legii.
Art. 3. (1) Organizarea, administrarea - concesionarea şi reconcesionarea locurilor de
înhumare, înhumarea, deshumarea, întreţinerea cimitirelor, executarea lucrărilor pentru
amenajări funerare, precum şi a unor servicii specifice se fac potrivit prevederilor prezentului
regulament.

(2) Obiectivele din incinta cimitirelor, aflate În proprietatea privată a unor persoane fizice sau
juridice sunt administrate de proprietarii de drept, În condiţiile legii şi a prevederilor
prezentului regulament.
(3) Realizarea infrastructurii şi a zonelor verzi din interiorul cimitirului, parcelarea,
împrejmuirea şi dotarea acestuia reprezintă obligaţii ale proprietarului.
(4) Întreţinerea cimitirelor publice, atribuirea locurilor de înhumare, precum şi prestarea unor
servicii specifice, revin operatorului care contractează prestarea Serviciul public de
administrare a cimitirelor.
(5) Proprietarul cimitirului este obligat - potrivit art.6 din legea nr.102/20 14,
regulamentul de organizare şi funcţionare al fiecărui cimitir.

să

elaboreze

Art. 4. (1) Concesionarea locurilor de înhumare, înhumările, deshumările şi reînhurnările se fac
cu respectarea normelor sanitaro-antiepidemice şi tehnice conform prevederilor legale În
vigoare, Normelor tehnice şi sanitare aprobate de HG nr.74 II 2016.
(2) Operatorul poate face propuneri privind extinderea cimitirelor, sistematizare - parcelare
acestora, dispunerea - amplasarea locurilor de înhumare, În condiţiile legii.
Art. 5. (1) Administratorul cimitirelor publice are obligaţia de a asigura locuri de înhumare
pentru persoanele aparţinând tuturor confesiunilor sau cultelor religioase recunoscute de lege,
fără discriminare, În sectoare corespunzătoare pentru fiecare cult. organizate În condiţiile
prevăzute de art. 5(2) din Legea nr.10212014.la cererea concesionarului.
(2) Operatorul serviciului public de administrare a cimitirelor va asigura
privind:
a)

soluţionarea

activităţile şi acţiunile

cererilor publicului privind (re)concesionarea locurilor de înhumare În cimitire;

b) sol uţionarea cererilor publicului privind amenaj area locurilor de înhumare;
c) înhumarea, deshumarea
domeniu;

şi

reÎnhumarea persoanelor decedate, conform

reglementărilor

din

d) Întreţinerea instalaţiilor şi amenajărilor de utilitate publică destinate bunei funcţionări a
cimitirelor: instalaţie de iluminat, instalaţie apă-canal, grup sanitar, platforme amenajate dotate pentru colectarea separată a deşeuri lor rezultate din activităţile de Întreţinere a locurilor
de înhumare, Întreţinere a spaţiilor verzi, etc.
e) efectuarea- păstrarea curăţeniei aleilor,
deşeurilor generate În incinta cimitirelor;

f)

Întreţinerea clădirilor

deszăpezirea

acestora, colectarea

folosite la administrarea cimitirelor,

şi

evacuarea

Întreţinerea împrejmuirilor;

g) îngrijirea spaţiilor verzi, supravegherea lucrărilor de construcţii funerare care se efectuează
de terţe firme, urmărind respectarea ordinii şi curăţeniei la locurile din jurul amenajărilor
funerare şi construcţiilor;
h)

să întocmească şi să păstreze

registrele de

(3) Paza cimitirelor se organizează
personal specializat, atestat.

evidenţă şi arhivă.

şi funcţionează

conform prevederilor legale în vigoare, cu

(4) Proprietarul cimitirului şi administratorul cimitirului sunt exoneraţi de orice vină în cazul
unor eventuale pagube cauzate monumentelor şi mormintelor datorită unei situaţii de forţă
majoră sau de terţe persoane neidentificate. FOl1a majora este un fenomen natural sau social
exterior, extraordinar, de nebiruit şi exclude în întregime angajarea răspunderii, având
întotdeauna un caracter extern, fiind un fenomen extraordinar absolut imprevizibil si invincibil.
(5) Cuantumul şi regimul tarifelor practicate de operatorul Serviciului public de administrare
cimitire pentru prestarea serviciilor privind concesionarea locurilor de înhumare, amenajarea
locului de înhumare, înhumarea şi deshumarea, întreţinerea cimitirelor, executarea celorlate
lucrări şi prestaţii prevăzute de prezentul Regulament, se stabilesc la propunerea
administratorului cimitirelor, prin Hotărâre de Consiliu Local şi sunt venituri ale Operatorului.
Din veniturile de exploatare, Operatorul va achita Delcgatarului gestiunii Serviciului de
administrare cimitire o redevenţă stabilită/negociată în condiţiile legii - prevăzută în contractul
de concesiune.

Capitolul II - CONCESIONAREA, AMENAJAREA ŞI ÎNTREŢINEREALOCURILOR
DE ÎNHUMARE DIN CIMITIRELE PUBLICE

Art. 6 (1) Locurile de înhumare din cimitirele aflate în administrare vor fi concesionate pe bază
de tarife (conform Anexei nr. 3 la prezentul regulament), la cererea cetăţenilor, în condiţiile
stabilite prin prezentul regulament.
(2) Preţurile şi tarifele privind efectuarea altor
deshumarea, amenajarea locului de înhumare, se
operatorului.
Art, 7. (1) Teritoriul cimitirului este
sistematizare.

împărţit

(2) Delimitarea parcelelor este făcută de
constituie anexele 6 şi 7 la regulament.

căile

prestaţii

aprobă

sau lucrări privind înhumareade Consiliul Local la propunerea

în parcele, numerotate conform planului de

de acces amenajate conform

(3) Locurile de înhumare vor fi amplasate pe parcele

şi

rânduri

şi

planşelor

care

vor fi numerotate.

(4) Locurile de înhumare vor avea dimensiunile de 2,5 m x 1,5 m cu intervale între ele de 0,5
m.
(5) Este interzisă concesionarea locurilor îu afara parcelelor stabilite prin plauurile
aprobate de proprietar.
Art. 8(1) Locurile de înhumare din cimitirele publice nominalizate la art.l pot fi concesionate,
pe bază de tarife, de către operatorul care prestează activităţile de administrare a cimitirelor în
cazul decesului unei persoane cu domiciliu în municipiul Botoşani la cererea scrisă a as/descendenţilor sau soţului (soţiei) supravieţuitor(oare) persoanei decedată, sau a persoanei care
face dovada costurilor de înhumare pe o durată cuprinsă între minim 7 ani şi maxim 10 ani,
cu posibilitatea de prelungire succesive pe perioade de 10 aui.

(2) Concesionarea se va face numai când solicitantul este În situaţia de a face înhumarea unui
aparţinător În următoarele trei zile de la data solicitării atribuirii locului de inhumare.
(3) Dacă persoana decedată nu are rude de gradul celor prevăzute la alineatul (1),
concesionarea se poate face numai unei alte rude, ori În cazul În care nu are nici o rudă sau dacă
acestea nu vor, ori sunt în imposibilitate de a solicita un loc de înhumare, concesionarea se
poate face persoanei care se Îngrijeşte de inhumare, achită taxele de înhumare, prezintă
certificatul de deces şi adeverinţă de înhumare eliberate de ofiţerul stării civile care a înregistrat
decesul. Adeverinţa de înhumare În original şi o copie după certificatul de deces se prezintă
administraţiei cimitirului care le preia În păstrare.
(4) Titularul concesiunii, cotitularul, soţul supravieţuitor, respectiv reprezentantul familiei
inhumatului, poate prelungi durata concesiunii locului de înhumare pentru o nouă perioadă
prevăzută la art. 8 alin. (1), pe bază de cerere, după achitarea tarifelor datorate potrivit
prevederilor prezentului regulament şi clauzelor vechiului şi noului contract de prestări servicii
privind (re)concesionare locului de inhumare.
(5) În cazul În care concesionarea este cerută de mai multe rude ale celui decedat, administraţia
cimitirului va concesiona locul de inhumare rudei decedatului care achită taxele de Înhumare şi
prezintă certificat de înhumare, potrivit legii.
Art.9 (1) Unui solicitant i se va putea concesiona un singur loc de înhumare.
(2) În locul atribuit unui concesionar va putea fi înhumat titularul dreptului de concesiune, soţul
sau soţia, ascendenţii sau descendenţii lui.
(3) Pot fi cotitulari ai actului de concesiune pentru un sigur loc soţul (soţia) supravieţuitor
(oare), unul dintre copii, sau altă persoană desemnată de titular dacă nu are succesori.
(4) Concesionarea, aceluiaşi titular, a unui alt loc de înhumare decât cel ce se poate concesiona
conform alin. (1) este nulă de drept. Titularul unui loc de Înhumare poate deveni cotitular la
un alt loc de înhumare numai dacă titularul este rudă până la gradul IV cu cotitularul, cu
excepţia când este cotitular.
Art. 10 (1) Parcela în care se atribuie gratuit locurile de înhumare - pentru persoanele lipsite de
posibilitatea de a plăti tarifele legale, se aprobă de proprietarul cimitirului,
cererilor pentru concesionarea de locuri de înhumare către persoanele În
viaţă, operatorul serviciului de administrare a cimitirelor va aplica criteriile prevăzute la
alin.(3) şi altele instituite la propunerea sa prin Hotărâri le Consiliului Local al Municipiului
Botoşani pentru stabilirea de criterii şi condiţii speciale pentru gestionarea - atribuirea locurilor
de înhumare libere de contract din cimitirele publice.
(2) La

soluţionarea

(3) Locurie de înhumare pot fi concesionate către persoane în viaţă, în limita locurilor
disponibile, numai prin Hotărâre de Consiliu Local, pe baza cererii acestora, adresată personal
sau prin împuternicit într-una din următoarele situaţii;
a) când solicitantul a împlinit vârsta de cel puţin 65 de ani, excepţii facând cazurile cand
solicitantul suferă de o boală incurabilă, insa nu a Împlinit vârsat de cel putin 65 ani;

b) suferă de o boală gravă sau incurabilă, pe baza unui certificat medical
legali, pe baza unei declaraţii autentificate de un notar public;
(4)

Aprobările

conducătorul

şi

pentru concesionare loc de inhumare către persoane aflate În
operatorului şi rămân valabile timp de 30 zile.

nu mai are

viaţă,

urmaşi

sunt emise de

(5) De atribuirea unui loc de înhumare gratuit beneficiază persoanele care au primit acest drept
prin dispoziţiile legale În vigoare: Legea nr. 44/1994, privind veteranii de război precum şi
unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, Legea nr.l89 / 2000 privind aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr. 10511999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr.
118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de
dictatura instaurată cu Începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate În străinătate ori
constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare , Legea nr.341 / 2004 privind
Recunoştinţa
pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta
muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească
anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 34112004.
Art. 11 (1) Concesiunea nu se poate Înstrăina prin acte cu titlu oneros.
(2) Dreptul de concesiune a locului de înhurnare va putea fi transmis prin succesiune legală,
testamentară, declaraţie notarială de unic moştenitor sau, după caz, de cedare, renunţare la drept
de către ceilalţi moştenitori.
Art, 12. (1) Administratorul cimitirului va retrage dreptul de
înhumare În următoarele cazuri:

folosinţă

(concesiune) a locului de

a) dacă În termen de 90 de zile, anterior expirării duratei de folosinţă, concesionarul nu a
solicitat prelungirea duratei de concesiune, iar perioada de la ultima înhumare este de cel puţin
7 ani. In acest caz, administratorul cimitirului înştiiţează titularii sau reprezentanţii familiei
acestuia, prin comunicare scrisă. Administratorul cimitirului acordă un termen de 90 de zile de
la data confirmării de primire a comunicării scrise, pentru ca titularii sau reprezentanţii familiei
acestuia să Îşi exprime dorinţa În vederea Încheierii unui nou contract de concesiune şi plata
noii concesiuni. După expirarea acestui termen, titularul pierde dreptul de reconcesiune asupra
locului de înhumare respectiv şi acesta intră În circuitul de repartizare a locurilor libere. In
cazul În care titularul concesiunii nu este găsit şi comunicarea scrisă se Întoarce la
administratorul cimitirului, se va proceda la publicarea În presa locală, precum şi afişarea la
poarta cimitirului şi la avizierul primăriei şi la avizierul administratorului cimitirului, timp de
90 de zile de la data Împlinirii termenului de expirare a concesiunii, a anunţului de informare cu
privire la concesiunile a căror termen este expirat. În cazulneprezentării În termen de 90 de zile
de la data publicării/afişării anunţului, titularul contractului de concesiune pierde dreptul de
folosinţă, iar locul de înhumare va fi refolosit. La expirarea celor 7 ani, neidentificaţii vor fi
deshumaţi numai În prezenţa administratorului şi vor fi reinhumate osemintele la picioarele
noului decedat asigurându-se În slujbele religioase de către noul concesionar.
b) când titularul concesiunii
prin declaraţie notarială;

renunţă

expres la acest drept În favoarea

administraţiei cimitirului,

c) În caz de părăsire, abandonare sau de menţinere în stare de neingrijire pe o perioadă mai
mare de 2 ani a locurilor de înhumare şi a lucrărilor funerare ( nu a executat minimum de
arnenajări şi lucrări de Îngrijire a locului - Împrejmuire loc, amplasare cruce cu placă de

identificare a locului),numai dacă pe locul în cauză nu s-a făcut înhumare în acest interval şi de
la ultima înhumare au trecut cel puţin 7 ani).In cazul locurilor de înhumare părăsite sau
neîntreţinute, administratorul cimitirului va înştiinţa în scris cu confirmare de primire sau prin
presa locală şi afişare la poarta cimitirului şi avizierul primăriei, pe titularul concesiunii sau a
succesorilor acestuia, după caz, de faptul că este obligat să se prezinte la locul de înhumare şi
să ia măsuri de îngrijire a locului sau de executare a minimului de amenjări. Dacă în termen de
3 luni de la comunicare nu se iau măsurile stabilite, administratorul cimitirului va putea
concesiona locul altor persoane.
d) în cazul în care locul concesionat are durata de concesiune expirată şi de la ultima înhumare
au trecut cel puţin 10 ani, locul fiind neîngrijit sau nerevendicat de moştenitori, acesta va putea
fi (re)concesionat de administrator, cu condiţia ca noul concesionar să înscrie pe însemnul
funerar(cruce, monument) numele decedatuluil decedaţilor înhumatli anterior pe acel loc.
(2) Pentru cazurile prevăzute la alin.(l) Iit.a) şi d) nu se restituie tariful de folosinţă.
(3) Deschiderea mormintelor înainte de împlinirea termenului de 7 ani, se va putea face numai
cu autorizaţia organului sanitar competent şi numai în perioada 1.Il - 31.03, dar numai târziu
de al doilea an. Deschiderea mormintelor se va putea face, indiferent de data când a avut loc
înmormântarea, potrivit legii, pe baza autorizaţiei dată de procuror sau de instanţa
judecătorească şi cu încunoştiinţarea unui reprezentant al familiei decedatului, la data fixată de
aceste organe.
(4) - Deschiderea mormintelor şi reînmormântărilor se vor face în mod obligatoriu în prezenţa
unui membru al familiei sub supravegherea reprezentatului administratorului cimitirului, iar
operaţiunile se consemnează în registrul de înhumări în care semnează ambele părţi.
Osemintele vor fi reînhumate la picioarele decedatului, cu condiţia ca noul concesionar să
înscrie pe însemnul funerarecruce, monument) numele decedatuluil decedaţilor înhumatli
anterior pe acel loc şi să asigure costul slujbelor religioase.
Mutarea în afara cimitirului a osemintelor se va face pe bază de autorizaţie de deshumare şi
aviz de transport,
(5) În cazul când, în termen de 90 de zile de la expirarea termenului de 7 ani, reprezentantul
familiei nu se prezintă pentru deschiderea mormântului, deşi a fost notificat în acest sens şi sa anunţat prin intermediul presei, afişarea la poarta cimitirului şi la avizierul primăriei şi a
administratorului cimitirului, operaţiunea se desfăşoară numai în prezenţa reprezentatului
administratorului cimitirului, care consemnează, în registrul de înhumări, lipsa reprezentantului
familiei şi operaţiunea de reînmormântare a osemintelor la picioarele noului înmormântat,
La expirarea celor 7 ani, neidentificaţii, vor fi deshumaţi numai în prezenţa administratorului şi
vor fi reînhumate osemintele la picioarele noului decedat, asigurându-se slujbele religioase de
către noul concesionar..
(6)- În cazul în care la expirarea termenului de concesionare, se pierde dreptul de folosinţă,
locul de înmormântare va fi refolosit , iar osemintele rezultate vor fi depuse într-un săculeţ la
picioarele noului înmormântat, cu condiţia ca noul concesionar să înscrie pe însemnul
funerarecruce, monument) numele decedatuluil decedaţilor înhumatli anterior pe acel loc.
Costul acestor operaţiuni şi a slujbelor religioase va fi suportat de noul concesionar."
Art. 13 În cazul în care dreptul de folosinţă a locurilor de înhumare a încetat potrivit art. 12 şi
pe aceste locuri există lucrări funerare, foştii titulari sunt obligaţi să desfiinţeze şi să ridice
aceste lucrări în termen de 90 zile de la primirea înştiinţării. În caz contrar, aceste lucrări vor fi
desfiinţate de către administratorul cimitirului, iar materialele rezultate, vor fi valorificate de
acesta cu aceeaşi destinaţie.
Art. 14 Titularii dreptului de concesiune a locurilor de înhumare au
întreţinere permanentă a locurilor şi lucrărilor.

obligaţia

de amenajare

şi

Art. 15. (1) Locurile de înhumare se vor repartiza de administratorul cimitirului, în parcela
disponibilă

(2) La data concesionării se va elibera titularului într-un exemplar Contract concesionarea loc
de înhumare, (anexa nr, 6) care va conţine.date de identificare a persoanei, date de
identificare a locului, date de identificare ale cotitularului lăsat de titular prin liber
consimţământ, perioada de concesionare, precum şi obligaţiile părţilor.
Capitolul III - CONDIŢII DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR FUNERARE
Art. 16 (1) În cimitirele publice, pe terenul concesionat, în limitele (2,5xl,5 m), se pot executa
lucrări - amenajări funerare, astfel:
a) - la locurile de înhumare concesionate pe o
beton, precum şi borduri sau împrejmuiri;

perioadă

de 7 ani: însemne - din lemn, fier,

b) - la locurile de înhumare concesionate pentru perioadă de 10 ani: pe lângă lucrările de la
pct.a, cripte subterane /suprapuse şi laterale, plăci la cripte/cavou, ansamblu de piese din beton
mozaicat sau marmură, lespezi;
(2) Lucrările de la alin.l şi cele pentru întreţinerea - repararea acestora, se
operatorului care administrează cimitirul.

execută

cu avizul

(3) Alte lucrări - deosebite, mai complexe ca cele de la alin.1 lit. a şi b, precum şi amenajările
care trebuie amplasate pe un teren care nu respectă aliniamentul sau regimul redus de înălţime
specific lucrărilor de mai sus, se execută numai după obţinerea autorizaţiei de construire
potrivit Ordinului MDRL nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 5011991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii.

publice prevăzute la alin. 2
avizului/autorizaţiei de construire.

(4)

Lucrările

şi

alin.3 se vor realiza doar

după obţinerea

(5) Construirea fără aviz/autorizaţie sau cu încălcarea acestuia/acesteia atrage
stabilite, potrivit legii, pentru asigurarea disciplinei în construcţii.

sancţiunile ŞI

măsurile

(6) Eliberarea

avizului/autorizaţiei se

face la cerere

după

achitarea tarifuluiltaxei legal

stabilită.

(7) Executantul lucrărilor de amenajarea monumentelor funerare are obligaţia de a
respecta limitele locului / locurilor concesionate de titular şi prevederile avizului eliberat
de administratorul cimitirului.
Art. 17. Proprietarul cimitirelor, în cazul extinderii suprafeţei cimitirului, va supune spre
aprobarea Consiliului Local documentaţia de urbanism pentru întreaga suprafaţă afectată
cimitirului în cauză.
Art. 18. Construcţiile noi din incintele cimitirelor, destinate funcţionării activităţilor specifice
acestora, se execută numai după obţinerea autorizaţiei de construire emisă de autorităţile
publice ale municipiului Botoşani.
Art. 19. Executarea şi repararea lucrărilor funerare subterane sau supraterane se execută de
persoane fizice sau juridice autorizate, funcţie de opţiunea titularilor, cu acordul
administratorului, conform reglementărilor stabilite de acesta.

Art. 20. (1) În cazul în care lucrările de amenajare loc funerar se execută de alte persoane decât
cele aparţinând formaţiilor operatorului, executantullucrărilor (firma de construcţii) poarta
întreaga răspundere pentru buna desfăşurare a lucrărilor, pentru evacuarea pământului rămas în
exces în ziua în care a fost excavat, pentru păstrarea în bune condiţii a căilor de acces, a
lucrărilor funerare şi a mormintelor din vecinătate.
(2) Se interzice depozitarea materialelor de construcţii pe spaţiile comune şi pe căile de acces
pentru o durată mai mare de o zi. De asemenea, se interzice prepararea betonului sau
confecţionarea prin cioplire a monumentelor pe spaţiile comune.
(3) Încălcarea obligaţiilor privind respectarea aliniamentului, dimensiunilor terenului în
folosinţă, disciplina execuţiei lucrărilor faţă de vecinătăţi şi de amenajările cimitirului atrage
sistarea execuţiei lucrărilor cu eventuala continuare a lor după corectarea deficienţelor, sau cu
interzicerea continuării execuţiei lucrărilor, măsuri care se vor dispune de către operator şi se
vor comunica titularului locului precum şi firmei care execută amenajările funerare.
(4) Lucrările din cimitirele publice sunt proprietatea titulari lor. Transmiterea acestor lucrări este
posibilă în condiţiile stabilite de legea civilă, după ce se face dovada dobândirii legale a
dreptului de concesiune.
Capitolul IV - ÎNHUMAREA, DESHUMAREA ŞI TRANSPORTUL PERSOANELOR
DECEDATE
Art. 21 (1) Înhumarea persoanelor decedate se face numai pe baza certificatului de deces şi
adeverinţei de înhumare eliberate potrivit dispoziţiilor art, 32 alin. (1) din Legea nr. 11911996
cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Înhumarea numai pe baza certificatului de deces şi adeverinţei de înhumare, se face şi în cazul
decesului unui copil născut viu, care a încetat din viaţă.
(2) În cazul persoanelor decedate în alte localităţi, situate la o distanţă mai mare de 30 km de
cea în care urmează să aibă loc înhumarea, pentru înhumare sunt necesare atât certificatul de
deces, cât şi avizul sanitar de transport prevăzut în anexa nr. 5 la HG nr.741 /2016, care se
eliberează de către direcţia de sănătate publică judeţeană.
(3) Este interzisă înhumarea persoanelor neidentificate, respectiva persoanelor
emis certificat de deces şi adeverinţă de înhumare.

cărora

nu li s-a

(4) În locurile neamenajate cu cripte, înhumarea se face la o adâncime de minimum 2 m. În
astfel de locuri, se va putea face o altă înhumare doar după o perioadă de minim 7 ani.
Art. 22 (1) Pentru înhumarea în locurile concesionate în cimitirele publice este necesar să se
prezinte dovada privind concesionarea locului, adeverinţă de înhumare, după caz - autorizaţie
sanitară pentru transport, acordul titularului locului privind înmormântarea decedatului în acel
loc.
(2) Consimţământul pentru înhumarea va fi scris
se păstrează de administraţia cimitirelor.

şi

se

anexează fişei

locului concesionat - care

(3) În lipsa titularului dreptului de concesiune sau, după caz, cotitularu!ui, acordul pentru
înhumare va fi dat în scris de unul dintre membrii familiei, pe bază de declaraţie notarială.

Art. 23 (1) Persoanele decedate vor putea fi depuse, înainte de înhumare, În sălile de ceremonii
funerare deţinute de Bisericile Parohiale în incinta cimitirelor publice, numai pe baza
certificatului de îmbălsămare şi cu respectarea cerinţelor prevăzute de lege.
(2) Persoanele decedate din cauza unor boli contagioase vor putea fi depuse În sălile de

ceremonii funerare numai cu avizul direcţiei judeţene de sănătate publică, eliberat conform
metodologiei de încadrare a riscului infecţios, prevăzută la art. 20 alin. (4) din NTS aprobate de
HO nr.741/2016.
Art. 24. (1) Deshumarea se poate face, numai după o
înhumării, la cererea urmaşilor persoanei decedată.

perioadă

de cel

puţin

7 ani de la data

(2) În mod excepţional, deshumarea se poate face înainte de expirarea termenului precizat la
alineatul precedent, în conformitare la prevederile art. 9 din Legea nr. 102/2014 şi mt. 29 din
NTS aprobate de HO nr,741/2016, În următoarele cazuri:
direcţiilor de sănătate publică, după Împlinirea termenului de un an de la data
numai În perioada 1 noiembrie - 31 martie, pe baza avizului sanitar eliberat de
către direcţiile de sănătate publică judeţene, în scopul reinhumării persoanei decedate în alt loc
de inhumare;
b) exhumarea cadavrelor În vederea constatării cauzelor morţii se face numai cu Încuviinţarea
scrisă a procurorului sau a instanţei judecătoreşti.

a) cu avizul
Înhumării şi

ArI. 25. Deshumarea osemintelor persoanelor decedate, după termenul de 7 ani, precum şi
reînhumarea lor se poate face tot timpul anului, pe baza adeverinţei eliberată În acest scop de
administratorul cimitirelor.
Art. 26 (1) Deshumările şi reînhumările se fac de operatorul serviciului, În prezenţa familiei
decedatului sau a unui reprezentant, cu respectarea normelor sanitaro - antiepidemice.
Operatorul va elibera şi o adeverinţă prin care va certifica efectuarea deshumării - relnhumării.
(2) În cazul exhumărilor dispuse de parchet sau de instanţa judecătorească, deshumare şi
reînhumarea se vor efectua doar În prezenţa reprezentantului parchetului / instanţei de judecată.
Art. 27 De regulă, transportul persoanelor decedate, În vederea inhumării În aceeaşi localitate,
se va face, la cerere, de administraţia cimitirelor sau de unităţi de prestări servicii funerare,
numai cu vehicule mortuare special amenajate, autorizate conform prevederilor legale.
Art, 28 Plata transportului pentru persoanele decedate se va face potrivit tarifelor stabilite în
condiţiile legii.
Capitolul V - PRESTAREA DE SERVICII FUNERARE
Art. 29 (1) Operatorul serviciului public asigură servicii necesare ceremoniilor funerare,
precum şi alte servicii şi lucrări de amenajare şi Întreţinere a locurilor de înhumare, astfel Încât
cerinţele populaţiei să poată fi satisfăcute cu operativitate şi În condiţii de calitate.
(2) Prestarea de servicii se va face În baza
tarifelor stabilite potrivit legii.

solicitărilor

celor

interesaţi

- cu achitarea

preţurilor şi

(3) Asigurarea serviciilor, lucrărilor şi obiectelor necesare ceremoniilor funerare se poate face
şi de alte persoane fizice şi juridice autorizate, cu acceptul operatorului serviciului.

(4) Serviciile de înhumare - deshumare vor fi prestate numai de
operatorului care administrează cimitirele.

către

personalul specializat al

Art.30 (1) Operatorul serviciului răspunde de îngrijirea şi paza cimitirelor, revenindu-i
obligaţia să întreţină în bună stare împrejmuirea, căile de acces, spaţiile verzi, instalaţiile de
alimentare cu apă, energie electrică, canalizare şi alte dotări.
(2) Pentru întreţinerea cimitirelor publice titularii locurilor de înhumare datorează, anual, o taxă
pe care o vor achita conform Listei taxelor şi tarifelor în vigoare, şi clauzelor contractului de
concesionare. Conţinutul contractului de concesiune loc de înhumare este prevăzut În Anexa
nr.6
Art. 31(1) Operatorul serviciului este obligat să menţină În bună stare împrejmui riie
cimitirului, să întreţină curăţenia pe alei şi pe celelalte căi de acces dintre parcele.
(2) Plantarea şi toaletarea arborilor din perimetrul cimitirelor se face nnmai de către
operatorul serviciului - potrivit programului de înfiinţare, întreţinere, regenerare spaţii şi
zone verzi aprobat conform reglementărilordin domeniu în vigoare;
(3) Tăierea arborilor din perimetrul cimitirelor se face numai
numai pe cheltuiala solicitantului, cu firme specializate.

după obţinerea

avizelor legale

şi

(4) Întreţinerea şi amenajarea parcelelor unde sunt înhumaţi sau se înhumează eroi sau
personalităţi, precum şi mormintele izolate ale acestora, monumentele şi lucrările de artă sau
istorice, se vor efectua de operatorul serviciului, potrivit programului de amenajare şi
întreţinere a acestor morminte aprobat conform legislaţiei din domeniu în vigoare, cu
finanţarea activităţii conform art.22 din Legea nr.379/2003 şi celorlalte reglementări cu
incidenţă în domenin.
(5) Titularii concesiunilor folosinţei locurilor de înhumare, după caz, cotitularii concesiunilor
locurilor de înhumare din cimitirele publice au următoarele obligaţii:
a. -

să

comunice operatorului serviciului, în termen de maxim 30 de zile, orice modificare
a locului concesionat;

intervenită în situaţia juridică

efectueze, ori de câte ori este necesar, lucrări de întreţinere a mormintelor sau
lucrărilor funerare, încât acestea să aibă un aspect îngrijit;

b. -

să

c. - să

depună deşeurile şi

reparaţii

a

resturile vegetale la containerele şi la locurile anume stabilite.

Capitolul VI - DISPOZIŢII FINALE, CONTRA VENŢII
Art. 32 Titularii şi cotitularii locurilor de înhumare concesionate În cimitirele publice până la
data intrării în vigoare a prevederilor prezentului regulament îşi păstrează drepturile asupra
locului atribuit, pe toată durata concesiunii.
Art. 33 Operatorul serviciului public de administrare a cimitirelor stabileşte instrucţiuni şi
proceduri privind organizarea şi funcţionarea activităţilor de la art.S. (2) şi alt 31 pentru
confonnarea la celelalte prevederi ale prezentului regulament şi la normele legale în vigoare
incidente în domeniu.

Art. 34 (1) Operatorul serviciului răspunde pentru buna gestionare a locurilor de înhumare,
pentru soluţionarea cererilor de concesionare/reconcesionare conform cu prevederile
prezentului regulament, pentru ţinerea evidenţelor operative pe baza documentelor specificate
prin reglementările legale generale, completează următoarele registre, distinct pentru fiecare
cimitir:
a) REGISTRUL ANUAL DE PROGRAMARE A PRESTAŢIILOR DE ÎNHUMARE, în
care se vor înscrie, în ordinea în care au fost declarate, persoanele decedate care sunt
înmormântate
în
cimitir.
Acest registru va conţine următoarele rubrici: număr curent, ziua, luna, anul înhumării, datele
de identificare ale defunctului, ultimul domiciliu, data decesului, numărul actului de deces,
numărul parcelei, rândului şi locului de înhumare, numele şi adresa persoanei care a comandat
înhumarea şi observaţii cu privire la tipul şi lucrările locului de înhumare; în cazul unei
persoane decedată necunoscută, se va menţiona denumirea autorităţii care a dispus înhumarea
şi numărul dosarului cazului.
b) REGISTRUL CU EVIDENŢA CERERILOR DE ATRIBUIRE ÎN FOLOSINŢĂ A
LOCURILOR DE ÎNHUMARE În care se vor Înscrie: număr curent, data Înregistrării, număr
de înregistrare (infocet), stadiul de soluţionare.
c) REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A CONTRACTELOR DE CONCESIUNE în care se vor
înscrie:
număr

curent, numărul contractului, tipul contractului, data înregistrării, numele şi prenumele
concesionarului, cimitirul, parcela, numărul locului, numărul şi data documentului de plată a
taxei de concesiune, numele şi domiciliul plătitorului ;
d) celelalte registre de

evidenţă prevăzute

de lege.

Art. 35 (1) În scopul obţinerii acordului operatorului delegat pentru a lucra în incinta
cimitirelor, societăţile comerciale sau persoane fizice autorizate, înregistrate şi autorizate ca şi
constructori trebuie să depună cereri în primele trei luni ale anului prin care solicită acordul
anual.
(2) Pentru obţinerea acordului anual pentru a acţiona ca şi constructor pe teritoriul cimitirelor,
solicitantul va depune un dosar cu documente de certificare - calificare, respectiv:
a) cerere solicitare aviz anual,
b) copie

după

tipizată;

B.l.IC.l, - solicitant;

c) certificat de înregistrare ORC - privind obiectul de activitate;
d) actul care

atestă pregătirea profesională

a P.F.A.ladministratorului S.R.L.-ului în domeniul

construcţiilor;

e) copie după contractele individuale de
calificarea acestora;

muncă

f) copie cod unic de înregistrare I C. FISCALA;

a mnum 2

angajaţi ŞI

atestatele privind

g)copie certificat înmatriculare
tone;

maşină utilizată

pentru trasport materiale capacitate

până

la 3,5

h) cerere solicitare aviz acces la utilităţi - contractare utilităţi ;
i) dovadă înregistrare punct de lucru /

spaţiu

/ sediu;

j) certificat fiscal (de la impozite şi taxe locale) al P.F.A.- ului/S.R.L.-ului (fara datorii)
(3) Operatorul serviciului de administrare cimitire va emite acordul pentru agenţii economici
autorizaţi care pot
executa amcnajări funerare în perimetrul cimitirelor, în baza avizării
cererilor acestora de o comisie proprie de specialişti.
Art. 36 (1) Prin grija administraţiei cimitirelor, la intrarea În cimitir va fi afişată lista anuală a
constructorilor avizaţi de operator agreaţi să execute arnenajări funerare în perimetrul
cimitirelor - persoane juridice şi fizice autorizate potrivit legii.
(2) Decizia alegerii executantului
loc de înhumare .

lucrării

- din

listă, aparţine

titularilor dreptului de concesiune

(3) Construcţiile funerare se execută, de regulă, în perioada caldă din an (1 mai - 30 octombrie)
pentru care operatorul delegat autorizează activitatea de construcţii funerare, cu respectarea
orarului: luni-vineri îutre orele 8 _19 00 • În mod excepţional, la solicitarea expresă a
beneficiarului, în afara perioadei de mai sus, se pot executa doar lucrări de amenajare boltă sau
criptă din zidărie.
(4) Persoanele juridice sau fizice prevăzute În lista anuală a constructorilor avizaţi să execute
amenajări funerare în perimetrul cimitirelor publice, pot începe execuţia lucrărilor de amenajare
a unui monument funerar numai dacă au aviz de construire a monumentului emis de operatorul
delegat cu administrarea cimitirelor.
(5) Actele necesare pentru avizarea construirii unui monument funerar de tipul celor de la
art.16 alin.(I) sunt următoarele:
a) - cererea titularului / cotitularului / reprezentantului desemnat în condiţiile legii,
solicită avizul pentru construirea / executarea lucrărilor şi care va cuprinde:

care

- numele, prenumele, adresa solicitantului;
- parcela, rândul, locul unde

urmează să

- tipul de lucrare dorit, (descrierea
- denumirea firmei care va

execută

se execute lucrarea;

lucrărilor de

amenajare);

lucrarea.

b) - contractul de concesionare pentru loc (locurile) de înhumare, în copie.
(6) Avizarea construirii / avizarea execuţiei lucrărilor de
numai de concesionarullrii locului de înhumare.

construcţii

funerare poate fi

solicitată

(7) Operatorul delegat, în baza documentelor de la alin.(4), după achitarea de către
concesionarul locului a tuturor taxelor şi tarifelor datorate - la zi, emite Avizul de construire.

(8) Avizul de construire se întocmeşte şi
firmei care execută lucrarea şi un exemplar

eliberează

în 2 exemplare, respectiv un exemplar
administraţiei cimitirului.

(9) Executia unui monument deosebit - pentru care s-a obţinut autorizaţie de construire
autorităţile publice locale a municipiului Botoşani potrivit art.16 alin.(3), va începe numai după
înştiinţarea operatorului serviciului de administrare cimitire de către titularul locului, şi după
parcurgerea unei proceduri cu etape similare celor de la alin.(l) - (7) finalizată cu emiterea de
către operatorul delegat a avizului.
Art. 37 Societatea comercială/persoana fizică care execută o construcţie funerară fără aviz de
construire sau fără să respecte dimensiunile sau formele din aviz nu va mai avea dreptul de a
lucra în cimitirele din Municipiul Botoşani şi i se va retrage acordul pentru executarea de
lucrări în cimitire.
ArI. 38 Nerespectarea obligaţiilor prevăzute în contractul de concesiune sau în avizul de
construire, respectiv în acordul privind efectuarea lucrărilor de amenajări în cimitir, ca şi a
prevederilor prezentului regulament se va sancţiona. Sancţiunea va fi aplicată fie agentului
economic privat care a executat lucrarea de amenajare a locului de înmormântare, fie
beneficiarului, în funcţie de responsabilitatea fiecăruia.
Art. 39 (1) La data începerii efective a execuţiei lucrărilor la monumentele pentru care
Administratorul cimitirelor a emis aviz de construire, societăţile comerciale sau persoanele
fizice agreate să activeze ca şi constructori în cimitire, au obligaţia să prezinte la administraţia
cimitirului un tabel cu personalul care va lucra în perioada dată în cimitir, numărul de
înmatriculare a maşinii cu care vor fi transportate materialele şi datele conducătorului auto.
(2) Administraţia cimitirelor are obligaţia să verifice zilnic identitatea celor care execută lucrări
de construcţii funerare şi să nu permită participarea nici unei persoane care nu are relaţii
juridice de muncă cu societatea executantă.
(3) Execuţia lucrărilor de amenajare va începe doar după predarea-preluarea amplasamentului
în vederea construirii, efectuată de reprezentantul operatorului delegat către executantul lucrării
funerare în prezenţa titularului locului. Convocarea părţilor se face de constructor.
Art. 40. (1) Executantul oricărei lucrări funerare în cimitire are obligaţia să facă,
reprezentantului operatorului serviciului administrare cimitire. dovada faptului că lucrarea s-a
terminat la timp şi că mormântul şi spaţiul înconjurător au fost curăţate şi puse în ordine, şi s-a
respectat suprafaţa concesionată .
(2) Constructorul convoacă Concesionarul locului şi
asupra terminării lucrărilor şi datei recepţionării lor.

anunţă

- în scris,

Administraţia

cimitirului

(3) Terminarea şi recepţionarea lucrărilor se va consemna în procesul verbal de recepţionare a
lucrărilor, întocmit până la expirarea termenului limită prevăzut prin avizul pentru execuţia
lucrărilor - emis de către operatorul Serviciului administrare cimitire şi semnat de cele trei părţi
de la alin.2.
(4) În cazul nefinalizării lucrărilor în termenul prevăzut prin avizul de excuţie, concesionarul va
solicita administraţiei un nou aviz şi se va conforma condiţiilor stabilite de administrator pentru
finalizarea lucrărilor. Un nou aviz, presupune plata tarifelor pentru emiterea acestuia.

Art, 41. Constructorii nu vor putea depozita pământ, materiale şi alte obiecte pe mormintele
vecine. Aceştia trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a nu murdări sau deteriora
mormintele învecinate pe timpul execuţiei lucrărilor.
Art. 42. Este interzisă sub orice formă, sub pretextul facilitării execuţiei lucrărilor, deplasarea
sau îndepărtarea semnelor funerare existente pe marginea construcţiilor, fără acordul scris al
familiilor aparţinătoare.
Art. 43.(1) Materialele necesare pentru construcţie vor fi aduse la locul de executare pe măsura
nevoilor. Este interzisă depozitarea în cimitir a oricăror materiale de construcţie, stingerea
varului, cioplirea pietrelor, a lemnelor, prepararea betonului, precum şi efectuarea oricăror
lucrări pregătitoare. Deasemenea, este interzisă şlefuirea monumentelor turnate - mozaicate în
special, dacă nu se iau măsuri pentru protejarea monumentelor învecinate( instalarea de
panouri, prelate,...).
(2) La locul construcţiei, se va aduce materialul
îmbinarea pieselor sau pentru turnare.

pregătit şi

numai în

cantităţi le

necesare pentru

(3) Transportul materialelor în incinta cimitirelor se va face numai cu autovehicule cu greutate
autorizată mai mică de 3,5 tone şi care au inspecţia tehnică la zi ; caz contrar, conducerea
Administratorului este autorizată să interzică accesul în incinta cimitirului.
rezultat din săpătură, resturile de orice natură din operaţiile de
construcţii, deşeuri le de orice fel rezultate din activităţile executantului lucrărilor de construcţii
funerare vor fi precolectate separat şi transportate de către acesta la reciclatori autorizaţi sau
după caz la depozite autorizate, conform prevederilor propriei autorizaţii de funcţionare ŞI
normelor de mediu în vigoare.
Art. 44. (1)

Pământul

(2) Cantitatea de pământ / moloz / alte deşeuri rezultate pe timpul
funerare se vor estima la emiterea avizului de execuţie a lucrărilor.

executării construcţiei

Art, 45. (1) Concesionarii locurilor de înhumare, care contractează lucrări cu constructorii
avizaţi de administratorul cimitirului, au obligaţia de a urmări executarea construcţiei pe faze în
vederea eliminării eventualelor vicii ascunse, să ceară şi să verifice dacă locurile de veci au fost
corect inscripţionate şi dacă părţile componente ale construcţiei au fost prinse între ele cu
bolţuri metalice.
(2) Gropile betonate - cu criptă / cripte suprapuse, după depunerea
acoperite cu o placă de beton armat de cel puţin 10 cm grosime.

fiecărui

sicriu, vor fi

(3) Cavourile existente urmează regimul mormintelor obişnuite şi trebuie să aibă antreu de
coborâre a sicriului pentru introducerea lui în firidă. După depunerea sicriului, firidele vor fi
închise cu zid de cărămidă, tencuite cu mortar de ciment sau cu plăci de beton armat, etanşate
cu beton. Antreul va fi acoperit cu o placă de beton armat de cel puţin 10 cm grosime, în cazul
gropi lor betonate, cavourilor şi criptelor.
Art. 46 (1) Operatorul Serviciului administrare cimitire, va concesiona sau reconcesiona
locurile de înhumare în baya unui contract care va respecta conţinutul cadru din anexa IA.
Art. 47 . Este interzis:

a) - accesul în Cimitire tuturor vehiculelor, cu excepţia cortegiilor funerare autorizate
maşinile constructorilor amenajărilor funerare avizaţi de administratorul cimitirelor publice.

ŞI

b) - accesul în cimitire în afara orelor stabilite de regulament (respectiv: în perioada aprilie august inclusiv între orele 09,00 - 21,00, iar în perioada septembrie - martie între orele 09,0019,00), cu excepţia sărbătorilor religioase;
c) - accesul în cimitire a persoanelor însoţite de animale de agrement;
d) - accesul în cimitire bicicliştilor;
e) - accesul în cimitire persoanelor aflate în stare de ebrietate;
f) - accesul în cimitire persoanelor care

practică comerţul;

g) - consumul de alcool în cimitire;
h) - consumul de

Art. 48.

seminţe

Contravenţii

în cimitire.

care se

A. Constituie contravenţie
următoarele fapte:

şi

aplică

se

operatorului serviciului:

sancţionează

cu

amendă cuprinsă

între 500 lei

ŞI

1.000 lei

1. - neîntreţinerea împrejmuirii cimitirelor;

2. - neîntreţinerea aleilor din cimitire.
3.- neîntreţinerea zonelor verzi,;
4.- neîntreţinerea

instalaţiilor

de

apă

5. neîntreţinerea instalaţii lor de iluminat
B. Constituie contravenţie
următoarele fapte:

şi

se

sancţionează

cu

amendă cuprinsă

1. - neaplicarea la loc vizibil a regulamentului de

funcţionare

între 200 lei

a cimitirelor

şi

şi

300 lei

a orarului de

funcţionare;

2. - neîntocmirea
C. Constituie

evidenţei înhumărilor;

contravenţie şi

se sancţionează cu

amendă cuprinsă

între 500 lei şi 1000 lei:

1. - deschiderea mormintelor şi deshumarea cadavrelor fără aprobare.

D. Constituie contravenţie
următoarele fapte:
1. -

îndepărtarea

dreptului de

şi

se

sancţionează

cu

amendă cuprinsă

semnelor funerare fără acordul familiei
a locului de veci.

folosinţă

între 300 lei

aparţinătoare,

cu

şi

excepţia

500 lei

pierderii

Art. 49. (1) Contravenţii care se aplică persoanelor care
private, personal auxiliar, vizitatori, etc.) .
A. Constituie contravenţie si se
următoarele fapte:
1. -

călcarea

sancţionează

cu

desfăşoară

amendă

activitate în cimitire (filme

de la 500 lei

până

la 700 lei,

peste morminte;

2. - distrugerea şi degradarea obiectelor funerare;
3. - degradarea gardului de împrejmuire;
4. - degradarea mobilierului dispus în cimitire;
5. - degradarea sau ruperea florilor

şi

a coroanelor de pe mormânt;

6. - înscrierea unor cuvinte obscene pe obiectele funerare.

B. Constituie contravenţie
următoarele fapte:

şi

se

sancţionează

amendă cuprinsă

cu

1.- accesul autovehiculelor şi vehiculelor În cimitir

fără

Între 200 lei

ŞI

300 lei

ŞI

400 lei

ŞI

200 lei

aprobare;

2. - depozitarea resturilor şi gunoaielor În alte locuri decât cele prevăzute.
3. - distrugerea, degradarea sau

desfiinţarea spaţiilor

c. Constituie

se

următoarele

contravenţie şi

sancţionează

cu

verzi.
amendă cuprinsă

Între 200 lei

fapte:

1. - accesul în cimitire a persoanelor în stare de ebrietate;
2. - accesul în cimitire a persoanelor Însoţite de câini sau alte animale domestice;
3. - accesul în cimitire a persoanelor care

practică comerţul

ambulant;

4. - accesul În cimitire a persoanelor care practică cerşitul.
D. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu
următoarele fapte săvârşite În cimitire:

amendă cuprinsă

Între 100 lei

1. - consumul de alcool;

2. - consumul de

seminţe;

3. - fumatul.
(2) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se face de
împutemicite prin dispoziţie a primarului.

Art. 50. (1) Prevederile prezentului regulament se
minimale de mai jos, actualizate la zi :

către

completează

1. Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 - administratiei publice locale

cu

Primar sau persoanele

dispoziţiile referinţelor

2. Ordonanta Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea
de administrare a domeniului public şi privat de interes local,
nr.3/2003;
Hotărârea

Guvernului nr. 955/2004 privind aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr. 7112002 privind organizarea şi
administrare a domeniului public şi privat de interes local;

3.

şi funcţionarea
aprobată

serviciilor publice
cu modificări prin Legea

reglementărilor-cadru de

aplicare a
funcţionarea serviciilor publice de

4. Legea nr. 102 din 8 iulie 2014 privind cimitirele, crematoriile umane

şi

serviciile funerare

5. HG nr.741 1 12 octombrie 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice şi sanitare privind
serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea şi reînhumarea cadavrelor
umane, cimitirele, crematoriile umane, precum şi criteriile profesionale pe care trebuie să le
îndeplinească
prestatorii de servicii funerare şi nivelul fondului de garantare
6. Legea nr.24 din 15 ianuarie 2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul localităţi lor
7. Legea nr. 44 din 1 iulie 1994 republicată privind veteranii de
drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război;

război,

precum

ŞI

unele

8. DECRET-LEGE nr. 118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor
persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum
şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
9.Legea nr. 341/2004, legea recunoştinţei faţă de eroii - martiri şi luptătorii care au contribuit
la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit
viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din
noiembrie 1987;
10. Legea nr. 379 din 30 septembrie 2003 privind regimul mormintelor
comemorative de război

ŞI

operelor

11. Hotărârea Guvernului nr. 635 din 29 aprilie 2004 pentru aprobarea Regulamentului de
organizare si functionare a Oficiului National pentru Cultul Eroilor
12. Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării

lucrărilor de construcţii

13. Ordin MS Nr. 261 din 25 iunie 1982 pentru aprobarea Regulamentului tip privind
administrarea cimitirelor şi crematoriilor localităţi lor
14. Ordin MS nr.119 din 04 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de
publică privind mediul de viaţă al populaţiei

igienă şi sănătate

15. Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor*
16. Celelalte reglementări naţionale cu

incidenţă

în domeniu

administrării cimitirelor publice;

17.Caietul de sarcini, Contractul de concesiune a serviciului public de administrare a cimitirelor
din proprietatea Consiliului local al municipiului Botoşani, Hotărâri le Consiliului Local pentru
reglementare în domeniu.

Art. 51. (1) Prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului public de
administrare a cimitirelor aflate în proprietatea Municipiului Botoşani aprobat cu HCL nr. 2031
31 mai 2005 îşi încetează valabilitatea.

din prezentul Regulament, următoarele anexe:
- Anexa nr. 1 - Fundamentare tarif concesiune prestate de administratorul cimitirelor publice
ale municipiului Botoşani;
- Anexa nr. 2 - Fundamentare tarif întreţinere prestate de administratorul cimitirelor publice
ale municipiului Botoşani;
- Anexa nr. 3 - Lista tarifelor pentru servicii de administrare cimitire şi serviciile de înhumaredeshumare prestate de administratorul cimitirelor publice ale municipiului Botoşani.
- Anexa nr. 4 - Tarife conexe cimitire
- Anexa nr. 5 - Tarife cimitire
- Anexa nr. 6 - Contract de concesiune loc de înhumare
- Anexa nr. 7 - Semnificaţia principalilor termeni şi expresiilor care privesc serviciul public de
administrare a cimitirelor
- Anexa nr.8 plan de situaţie Cimitir PACEA;
- Anexa nr.9 plan de situaţie Cimitir ETERNITATEA;
(2) Fac parte

integrantă

Anexa nr, 8 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului public de administrare
a cimitirelor aflate în proprietatea Municipiului Botoşani
Model Notificare titular contract de concesiune loc de înhumare pentru

publicare/afişare

NOTIFICARE
Domnului/Doamnei
Domiciliatlă

nr.

_

în

"str.

_

_

Subscrisa S.C.
S.A., persoana juridica romana cu sediul in --'--_:-0inregistrata la ORC sub nr, J_/_/__, cod fiscal
, reprezentată legal de
--:---:-:-:" în calitate de concedent al locului de înhumare
, situat în
Botoşani, parcela.
_
cimitirul
, de la adresa
cod poştal
rândul
în suprafaţă de 3 mp, prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că durata
Contractului de concesionare a locului de înhumare nr.
, expiră începând
cu data de
/că locul de înhumare este părăsit/abandonati în stare de
neîngrijire pe o perioadă mai mare de 2 anii nu aţi executat minimum de lucrări funerare.
In acest sens, vă rugăm să vă adresaţi în termen de 90 de zile de la dată primirii
prezentei notificări, cu o cerere de prelungire a duratei concesiunii, / să curăţaţi, îngrijiţi, să
executaţi lucrările funerare la locul de înhumare, în caz contrar veţi pierde dreptul de folosinţă a
locului de înhumare, iar locul de înhumare va fi refolosit,
S.C

SA
prin administrator

Anexa nr.9 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului public de administrare
a cimitirelor aflate în proprietatea Municipiului Botoşani
Model de
înhumare

Anunţ

peutru

publicare/afişare Anunţ

titular contract de concesiune loc de

ANUNŢ

In

atenţia

domnului/doamnei

_

Ultimul domiciliu cunoscut
în.
str,

,nr..

_

Subscrisa S.C
S.A., persoana juridica romana cu sediul in
-,---_ _' inregistrata la ORC sub nr. J_/_/__, cod fiscal
, reprezentată legal
de
, în calitate de concedent al locului de înhumare
, situat
Botoşani, parcela_ _---,--_
în cimitirul
, de la adresa
cod poştal
rândul
în
suprafaţă
de
3
mp,
aducem
la
cunoştinţa
numitului
că durata Contractului de concesionare a
, expiră începând cu data de
/
locului de înhumare nr.
că locul de înhumare este părăsit/abandonati în stare de neîngrijire pe o perioadă mai mare de 2
anii nu aţi executat minimum de lucrări funerare.
In acest sens, domnul/doamna
este rugat/ă să se
adreseze în termen de 90 de zile de la dată afişării/publicării prezentului anunţ, cu o cerere de
prelungire a duratei concesiunii/ să curăţe, să îngrijească, să remedieze, să execute lucrările
funerare la locul de înhumare, în caz contrar va pierde dreptul de folosinţă a locului de
înhumare, iar locul de înhumare va fi refolosit.

S.C

S.A.
prin administrator
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s..~.~.~.: .~.~.'1<
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~ · 2019

Stimate Domnule Viceprimar,
aducem la cunoştinţă că am primit la Centrul eparhial
adresa dumneavoastră cu numărul 8348/21.03.2019, prin care ne aduceţi la
cunoştinţă dorinţa de implicare a municipalităţii botoş ănene în rezolvarea
problemei lipsei locurilor de veci din cimitirele Municipiului Botoşani, care se
acutizează de la an la an. Având în vedere că marea majoritate a locuitorilor
din oraşul Botoşani sunt creştini ortodocşi considerăm că preocuparea
dumneavoastră faţă de această problemă este una firească, menită să respecte
credinţa şi tradiţiile poporului român care prevede înhumarea celor adormiţi.
Cunoaştem faptul că cele două cimitire principale ale Municipiului
Botoşani " Eternitatea" şi "Pacea" nu mai au disponibilitate pentru în h u marea
celor care părăsesc această lume. Aşadar, demersul dumneavoastră de a
inventaria locurile de veci care sunt părăsite sau abandonate, nu mai au
aparţinători şi nu mai sunt întreţinute de nimeni de perioade lungi de timp
este unul binevenit, deşi această soluţie rezolvă problema doar pentru o
r
perioadă limitată de timp.
În vederea soluţionării acestei probleme, Mitropolia Moldovei şi
Bucovinei se al ătur ă eforturilor pentru identificarea unor terenuri adecvate în
vederea înfiinţării şi amenajării unor cimitire noi pentru locuitorii din Botoşani
de către municipalitate. De asemenea, în eventualitatea înfiinţării unui nou
cimitir aflat în administrarea primăriei, suntem interesaţi să colaborăm sau să
ne implicăm în vederea edificării unei biserici sau capele în măsura în care
există posibilitatea concesionării către Arhiepiscopia laşilor a unui teren în
proximitatea sau în interiorul terenului destinat pentru cimitir.
Respectuos,

vă

Demersul dumneavoastrănu intră în contradicţie cu canoanele Bisericii
Ortodoxe, mai ales dacă eliberarea mormintelor unde sunt înhumate persoane
decedate de foarte mult timp se va face'respect ând rânduiala slujbelor cuvenită
acestui moment. Problema osemintelor care se descoperă în mormânt poate fi
abordată în două modalităţi: fie vor fi păstrate în continuare într-o nişă la
picioarele noului decedat, iar numele celui care a fost înhumat în locul
respectiv va fi inscripţionat pe crucea sau monumentul celui care va fi înhumat
ulterior, fie vor fi depuse într-un osuar cu prilejul deshumării, iar numele celor
cunoscuţi pot fi menţionate pe o placă comemorativă .
Considerăm că toate prevederile de schimbare a regulamentului ataşat
sunt în conformitate cu prevederile legale amintite şi nu contravin tradiţiilor
noastre creştin - ortodoxe.
Cu speranţa că prin efortul conjugat vom

reuşi să menţinem

respectul

cuvenit fiinţei umane, prin grija ca trupurile celor decedaţi să beneficieze de
înhumarea conformă cu învăţătura Bisericii, vă încredinţăm de întreaga
noastră consideraţie şi rugăm pe Bunul Dumnezeu să binecuvânteze efortul şi
misiunea pe care o împliniţi în slujba botoşănenilor.
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Aprobat
Pr"
Cătălin

Marlan Murarlu

JI/I-NOTA DE FUNDAMENTARE

privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 166/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
functionare a Serviciului public de administrarea cimitirelor aflatein proprietatea municipiului BotoşanI.
Conform dispoziţiilor Legii nr. 10212014 priuvind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare, proprietarul
cimilirelor are obligaţia întreţinerii şi men~nerii în functiune acimitirelor.
In temeiul art. 6, alin. 3 din Legea nr. 10212014, Municipiul Botoşani este proprietarul cimitirelor, drept unmare are
obligatia elaborării Regulamentului de organizare şi funcţionare a cimitirelor.
Inproprietatea Municipiului Botosani se regăsesc

-cimffirul Pacea, sffuaf fn municipiul
Eternffatea nr.8:

Botoşani,

următoarele

cimitire administrate de unoperator delegate sunt:

strada Pacea nr.114; clmffirul Efemitatea, sffuat In municipiul

Botoşani.

strada

Având In vedere prevederile legale incidente, avute în vedere la elaborarea şi fundamentarea Regulamentului de
organizare şi func~onare a Serviciului public de administrare acimitirelor din Municipiul Botoşani, respectiv:
Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 - privind administraţia publică locală, Ordonanta Guvernului nr. 7112002 privind organizarea
serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobată cu modificări prin Legea
nr. 3i2003,Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 privind aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.
7112002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local,
Legea nr. 102 din 8 iulie 2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare, Hotărârea Guvernului nr.741 112
octombrie 2016 pentru aprobarea Nonmelor tehnice şi sarilare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul,
deshumarea şi reinhumarea cadavrelor umane, cimilirele, crematoriile umane, precum şi criteriile profesionale pe care trebuie să
le
îndeplinească
prestatorii
de
servicii
funerare
şi
nivelul
fondului
de
garantare,
Legea nr.24 din 15Ianuarie 2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanullocalitătilor. Legea nr. 44
din 1iulie 1994 republicată privind veleranii de război, precum şi unele
şi funcţionarea

drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război; DECRETUL-LEGE nr. 118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi
persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu incepere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate in
străinătate ori constituite în prizonieri, Legea nr. 341J2004-Legea recunoştintei faţă de eroii - martiri şi luptătorii care au contribuit
la victoria Revolutiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viala sau au avut de suferit în
unma revoltei munciloreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987; Legea nr. 379 din 30 septembrie 2003 privind
regimul monnintelor şi operelor comemorative de război, Hotărârea Guvernului nr. 635 din 29 aprilie 2004 pentru aprobarea
Regulamentului de organizare si functionare a Oficiului National pentru Cultul Eroilor, Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 privind

autorizarea executărll lucr~rilor de construcţii, Ordinul Ministrului SănătăjIl nr. 261 din 25 Iunie 1982 pentru aprobarea
Regulamentului lip privind administrarea cimitirelor şi crematoriilor Iocalil~tilor. Ordin Ministrului Sănătăţii nr.119 din 04
februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publlcă privind mediul de viată al populaţei, Legea nr.
48912006 privind libertatea refigioas~ şi regimul general alcutelor,
Luând in considerare prevederile art861 alln.3 din Legea nr.28712009 privind Codul Civil, repubHcata, cu modificarile si
completarile ulterioare, potrivit cărora: "(3) In conditiile legii, bunurile proprietate publică potfi date in administrare sau in folosin!ă
şi pot fi concasionate oriinchiriate" şi ale art. 36, alin. (5) din Legea nr.21512001 privind administraţia public locală, in exercitarea
atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local hotărăşte darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor
proprietate publică a comunei, oraşului sau municipiului, după caz. precum şi a serviciilor publice de interes local, in conditiile
legii;
Serviciul Patrimoniu şi Direcţia Economică din cadru aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Botoşani
avizeaza proiectul de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului public de
administrare a cimitirelor din Municipiul Botoşani, in considerarea faptului că cimitirele se organizează şi functionează pe baza
regulamentebr proprii, elaborate in func~e de tipul acestora, in conformitate cu dispozl~ile prezentei hotărâri şi cu respectarea
modelului prevăzut În anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, regulamentul fiind supus avizarii autoritatilor
publice locale.

Direclor Executiv
Mirela EI na Ghe

omi ,
I!ă

~Şef Serviciu patrl~

Gabriela Artimon ) ~

Şef

Serviciul Juridic,

~Munteanu
Consilier urldic,

