
 R E G U L A M E N T
privind functionarea cimitirelor administrate de către

Consiliul Local al Comunei Mihai Viteazu

Prezentul  Regulament  stabileste  cadrul  juridic  unitar  privind  administrarea 
cimitirelor  din Comuna Mihai Viteazu ,definind modalitatile si conditiile cadru  ce 
trebuie  indeplinite  pentru  asigurarea  raporturilor  dintre  operator,utilizator  si 
autoritatea administratiei  publice locale,  in  conformitate cu prevederile  H.G.R. 
Nr.955/2004 ,O.G. Nr.71/2002, Legea nr.51/2006, Legea 215/2001 republicata si 
actualizata,privind administratia publica locala si a altor reglementari in domeniu.

CAPITOLUL I
DISPOZIłII GENERALE

Art.1. Prin cimitir, în acceptiunea prezentului Regulament se întelege locul 
special amenajat  si dotat,destinat înhumării, exhumării, reînhumării persoanelor 
decedate,  păstrării  urnelor  în  nise,  cu respectarea  dispozitiilor  sanitare  si 
antiepidemice legale.

Art.2.  Terenurile  având  destinania  de  cimitir  si  prevăzute  în  prezentul 
Regulament constituie proprietate de stat,  fiind administrate de către Consiliul 
local al comunei Mihai Viteazu.

Art.3.  Cimitirele  aflate  în  administrarea  Consiliul  local  al  comunei  Mihai 
Viteazu sunt:
1.  Cimitirul  din  Mihai  Viteazu,  satul  de  jos,  str.  Principala,  in  suprafata  de 
4700mp;
2. Cimitirul central din Mihai Viteazu, str. Principala, in suprafata de 12.800 mp;
3. Cimitirul bodog din Mihai Viteazu, zona Bodog in suprafta de 20.000 mp 
4. Cimitirul din Mihai Viteazu, satul de sus in suprafata de 17000 mp.

Art.4. Înfiintarea,  extinderea,  desfiinarea,  organizarea  si  administrarea 
cimitirelor  aflate  pe  terenuri apartinând  domeniului  public  al  comunei  Mihai 
Viteazu  se  poate  face  numai  cu  respectarea conditiilor  legale  si,  în  baza 
hotărârilor adoptate, în conditiile legii, de Consiliul local al comunei Mihai Viteazu.

Art.5. Atribuirea  locurilor  de  înhumare,  efectuarea  înhumărilor,  efectuarea 
lucrărilor funerare,precum si administrarea, organizarea si întretinerea cimitirelor 
se face conform prevederilor prezentului Regulament.

CAPITOLUL II
ORGANIZARE. 

Art.6. Teritoriul cimitirelor este împărit în parcele, fiecare parcelă fiind împărtită în 
locuri de morminte.
Art.7. Taxele  si tarifele stabilite prin hotărâri  ale Consiliului   al  comunei Mihai 
Viteazu,vor fi percepute de către compartimentul taxe si impozite , eliberându-se 
documente legale care să ateste plata.



CAPITOLUL III
ATRIBUIREA ÎN FOLOSINłĂ, AMENAJAREA SI ÎNTREłINEREA LOCURILOR 
DE ÎNHUMARE DIN CIMITIRE

Art.8.  Locurile de veci din cimitirele aflate în administrarea Consiliului local al 
comunei  Mihai  Viteazu  vor  putea  fi  atribuite  numai  în  folosintă,  la  cererea 
cetătenilor, în conditiile prevăzute de prezentul Regulament.
Art.9.  Locurile  de  veci  vor  avea suprafata standard  de 4,5  m2 ce include  si 
intervalul de 30 cm pe toate laturile (1,5 x 3,0 m). 
Art.10.1.  Locurile  de înhumare se atribuie  numai  în  folosintă  la decesul  unei 
persoane, apartinătorilor acesteia pe baza aprobării cererii de către Comisia de 
atribuire  a  locurilor  de  veci,  constituită  la  nivelul  Consiliului  local,  cu  plata 
integrală  a taxei de inhumare.
Art.11.2. Se vor atribui, fără plată, locurile de veci în cimitire, după cum urmează:
a) veteranilor de război si văduvele de război în conformitate cu prevederile Legii 
44/1994;
b)  fostilor  detinuti  politici  si  deportatilor in   conformitate  cu  prevederile  Legii 
189/2000;
c)  urmasilor  eroilor  martiri  ai  Revolutiei  în  conformitate  cu  prevederile  Legii 
341/2004;
Mentiune:  pentru aceste categorii  de persoane, solicitantii  vor anexa la cerere 
acte doveditoare.
Art.11.3. Atribuirea anticipată decesului a locurilor de veci se va face numai în 
favoarea locuitorilor satului Mihai Viteazu.
Art.11.4. Termenul de valabilitate al scutirii de plată este durata vietii 
beneficiarului. Cererea de scutire de plată va fi însotită de declaratie pe proprie 
raspundere a titularului din care să rezulte că nu a mai beneficiat de o altă scutire 
de plată sau de o altă atribuire gratuită pentru un alt loc de veci pe teritoriul tării 
noastre.
Art.11.5. Atribuirea fără plată si/sau scutirea de plată se referă la un singur loc de 
veci de dimensiune clasică (între 3,75 si 4,5 m2)
Art.12.1. Unei familii (sot/sotie) i se poate atribui în folosintă doua locuri de veci.
Art.12.2. În acest loc vor putea fi înhumati titularul/titularii dreptului de folosintă si 
rudele acestora până la gradul IV de rudenie, cu acordul titularului/titularilor, cu 
rezervarea unui loc pentru titular.
Art.12.3. Atribuirea aceluiasi titular/titulari a mai multor locuri de veci este nulă de 
drept si atrage încetarea dreptului de folosintă asupra mormintelor dobândite cu 
nesocotirea prevederilor art.12.1.
Art.13.1. Dreptul de folosintă asupra locurilor de veci încetează:
a) titularul dreptului de folosintă renuntă la acest drept, în scris,in favoarea satului 
Mihai Viteazu, fără a avea pretentia la despăgubiri;
b) în cazurile prevăzute la art.12.3;
c) în cazul în care titularului i se atribuie un alt loc de veci;
d) în caz de părăsire sau de mentinere în stare de neîngrijire pe o perioadă mai 
mare de 2 ani a locurilor de înhumare si a lucrărilor funerare;
Se exceptează  de la prevederile prezentului  articol  monumentele funerare din 



patrimoniul national si monumentele de interes istoric si artistic.

CAPITOLUL IV
CONSTRUCłII SI AMENAJĂRI

Art.14. La locurile de înhumare se pot execută următoarele lucrări:
a)  lucrări  subterane constând  în  cavouri  si  alte  lucrări  cum  ar  fi:  lespezi, 
obeliscuri, lucrări de artă si executări de cripte;
Art.14.1. Predarea amplasamentului în vederea construirii locului de veci se face 
în  prezenta unui  reprezentant  al  familiei  celui  decedat  si  reprezentantului 
consiliului local Mihai Viteazu, adica administratorul cimitirelor.
Art.14.2. Executantul oricărei lucrări funerare în cimitire are obligatia să predea si 
să demonstreze reprezentantului consiliului local Mihai Viteazu faptul că lucrarea 
s-a terminat la timp  si că  mormântul  si spatiul  înconjurător au fost curătate  si 
puse în ordine.
Art.14.3. Este interzisă depozitarea în cimitir a oricăror materiale de constructie, 
stingerea varului, cioplirea pietrelor, a lemnelor, prepararea betonului etc.

CAPITOLUL V
REGULI PRIVITOARE LA ÎNHUMAREA, DEZHUMAREA SI TRANSPORTUL
PERSOANELOR DECEDATE
Art.15.1 Înhumarea persoanelor decedate se face numai pe baza adeverintei 
originale,  eliberate  de oficiul  stării  civile  care  a  înregistrat  decesul,  cu  plata 
anticipată a tarifelor pentru înhumare la caseria primariei Mihai Viteazu.
Art.15.2 Se mentine obligatia de a proteja cu prelate pe perioada săpării locului 
de veci, mormintele învecinate celui unde urmează a fi înhumat decedatul si de 
asemenea de a asigura la/si împrejurul locului de veci curătenia si aducerea la 
starea initială de către solicitantul înhumării.
Art.15.3. În cazul persoanelor decedate în alte localităti, înhumarea în unul din 
cimitirele aflate în administrarea Consiliului local Mihai Viteazu , se face în baza 
adeverintei  de înhumare,  si a avizului  sanitar de transport  de cadavre umane 
eliberat de autoritatea locală de sănătate publică.
Art.16. Pentru înhumările ce urmează a se face în locurile de veci deja atribuite 
în folosinta unor persoane, este necesar a se face dovada gradului de rudenie 
dintre titularul dreptului de folosintă si decedat.
Art.17. Persoanele decedate vor putea fi depuse înainte de înhumare în sălile de 
ceremonii funerare aparinând cimitirelor din domeniul public si se va plăti tariful 
în vigoare.
În  sălile  de  ceremonii  funerare  vor  putea fi  depuse persoanele  decedate  din 
cauza unor boli contagioase numai cu sicril sigilat.
In salile de ceremonii funerare (capele) se va respecta curatenia, nedegradarea 
obiectelor de mobilier, instalatia electrica, instlatia de aer conditionat, obiectele 
de cult, in caz contar se vor aplica sanctuni de catre politia locala.
Orarul la capela este urmatorul: 8 - 24; 
Art.18.1. Deshumarea persoanelor decedate se poate face numai după 7 ani de 
la data înhumării pe baza adeverintei eliberate în acest scop de Consiliul local al 



comunei Mihai Vitezu.
Art.18.2.  Solicitarea deshumării  si  reînhumării  poate  fi  făcută  numai  de  către 
titularul/titularii dreptului de folosintă, cu exceptia cazurilor prevăzute la art. 18.4. 
lit. b).
În cazul în care singura persoană  ce se afla în mormânt a fost deshumată si 
reînhumată în alt loc de veci, titularul pierde dreptul de folosintă.
Art.18.3. La cererile de deshumare se atasează  copia certificatului de deces a 
persoanei ce urmează  a fi  deshumată si  dovada asupra locului  de veci  unde 
urmează a fi reânhumată.
Art.18.4. În mod exceptional, deshumarea se poate face si înainte de expirarea 
termenului prevăzut de aliniatul precedent, în următoarele situatii:
a) după împlinirea termenului de 1 an de la data înhumării si numai în perioada 1 
nov.  -  31  martie, pe  baza  adeverinŃei  eliberate  de  centrele  sanitare  si 
antiepidemice teritoriale, în scopul reînhumării persoanei deshumate în alt loc de 
mormânt.
b) indiferent de data când a avut loc înhumarea, pe baza dispozitiei date potrivit 
legii de Parchet sau de instantele judecătoresti.
Art.24.5.  Decedatii  neidentificati  si  cei  nerevendicati  de  către  apartinători  si 
înhumati în gropi comune nu vor putea fi deshumati la cererea rudelor.
Art.19. Deshumarea  osemintelor  decedatilor  înhumati  în  urmă  cu  7  ani  si 
reînhumarea lor, se poate face în tot timpul anului, pe baza adeverintei eliberate 
în acest scop de către Consiliul local  Mihai Viteazu.
Art.20. Deshumările si reînhumările se fac de către  administratorul cimitirului în 
prezenta  familiei  persoanei  decedate  sau al  unui  reprezentant  al  acesteia  cu 
respectarea normelor sanitare antiepidemice.
Art.21.1.Transportul persoanelor decedate în vederea înhumării în aceeasi sau 
în altă localitate se va face numai cu autovehicule mortuare, special amenajate, 
cu respectarea normelor antiepidemice, operatorul de transport având obligatia 
de a avea asupra sa pe perioada transportului "Certificatul de îmbălsămare".
Art.21.2. Unitătile specializate de pompe funebre pot asigura în aceleasi conditii 
transportul  pe teritoriul  tării  si  a  persoanelor  decedate  în  străinătate,  care 
urmează  să  fie înhumate în  tară si a celor decedate în  tară, care urmează a fi 
înhumate  în  străinătate.  Efectuarea  acestor  transporturi  se  va asigura  cu 
respectarea normelor si conventiilor internationale.

CAPITOLUL VI
OBLIGAłIILE TITULARILOR DREPTULUI DE FOLOSINłĂ A LOCURILOR DE
ÎNHUMARE

Art.22.  Titularii  dreptului  de  folosintă  a  locului  de  înhumare  au  următoarele 
obligatii:
a)  instalarea  unui  însemn care  să  contină  numele  si  prenumele  decedatului, 
parcela si numărul locului de mormânt, instalare care se face de la data luării în 
folosintă;
b) asigurarea lizibilitătii înscrisurilor de pe plăcile si tablele comemorative;
c) îngrijirea permanentă a locului de mormânt, întreinerea constructiilor de orice 



fel existente la locul de veci precum si întretinerea cărărilor dintre morminte ;
d) respectarea suprafetelor atribuite spre folosintă, fiind interzisă orice extindere 
în  cărări  sau  alei, afară  de  situatiile  în  care  acest  lucru  a  fost  aprobat  de 
administratorul cimitirelor publice;
e) la locurile de mormânt se vor admite numai plantatii floricole de talie mică (mai 
mică de 0,5 m);
f) resturile vegetale rezultate din întretinerea locurilor de înhumare, resturile de 
materiale rezultate în urma lucrărilor de reparaii ce se efectuează  la părtile de 
constructie  a  mormintelor  se  vor depozita  de  către  titulari  numai  în  locurile 
special amenajate;
g)  ocrotirea  tuturor  arborilor  de  talie  mare  aflati  în  incinta  cimitirelor,  tăierea 
acestor  arbori  se  va face  numai  în  cazuri  exceptionale  si  cu  aprobarea 
administratorului de cimitire;
h) utilizarea cu simt gospodăresc a bunurilor din cimitire;
i)  de  a  comunica,  în  scris,  orice  schimbare  survenită  cu  privire  la  persoana 
titularului si domiciliul acesteia;.
j) sa amenajeze si sa întretină locurile de veci, asigurându-le un aspect cit mai 
civilizat
Art.  23. Consiliul  local  Mihai  Viteazu  si  reprezentantul  acestuia,  adica 
administratorul cimitire domeniul public asigură următoarele servicii:
– închirierea capelelor;
– acordarea de consultant referitoare la locurile de veci;
– predarea amplasamentelor;
Art.24. Prestarea serviciilor  din  art.  23 din  prezentul  Regulament  se  va  face 
contra cost la preturile si tarifele stabilite prin HCL.
Art.25. Consiliul  local  Mihai  Viteazu  si  reprezentantul  acestuia,  adica 
administratorul cimitire  domeniul  public  răspunde  de  îngrijirea  locurilor  de 
depunere în vederea înhumării,  a împrejmuirilor,  a căilor de acces, a spatiilor 
verzi, a instalatiilor de alimentare cu apă si energie electrică, canalizare si de alte 
dotări.

CAPITOLUL VII
ADMINISTRAREA SI FUNCłIONAREA CIMITIRELOR
REGULI DE ORDINE SI PAZĂ
Art.26. Personalul de administrare a cimitirelor prevăzut în regulament este acel 
aprobat în organigrama.
Paza cimitirelor este asigurata de politi locala.
Art.27. Consiliul local Mihai Viteazu prin administratorul de cimitire , răspunde de 
întreg inventarul imobil si mobil al cimitirelor si îndeplineste formalitătile cerute de 
reglementările  în  vigoare  cu  privire  la înhumări,  exhumări,constructii,  servicii 
către  populatie. De  asemenea răspunde  de  gospodărirea  si  înfrumusetarea 
cimitirelor, îngrijirea spatiilor verzi, aleilor, supravegherea lucrărilor de constructii 
care se efectuează, urmărind asigurarea ordinii  si curăteniei la locurile din jurul 
constructiilor. Activitatea de curătenie va fi prestată de beneficiarii de ajutor social 
din partea consiliului local.



Art.28.  Intrarea publicului în cimitire este permisă  numai între orele stabilite în 
acest scop, si anume:
– în intervalul 1 martie – 5 noiembrie între orele 7,00-20,00;
– în intervalul 5 noiembrie si ultima zi a lunii februarie între orele 8,00-17,30.
În afara acestui program nici o persoană nu are drept de acces sau de stationare 
în incinta cimitirelor.
Art.29. Se interzice:
a)  intrarea în  cimitire  a  persoanelor  în  stare  de  ebrietate,  a  cersetorilor  si  a 
vânzătorilor ambulanti;
b)  introducerea în  cimitire  a  oricăror  animale sau lăsarea lor  liberă  în  spatiul 
cimitirelor;
c) producerea de zgomot si scandal;
d) ruperea, călcarea sau scoaterea din cimitire a florilor;
e) profanarea prin orice mijloace a mormintelor;
f) distrugerea sau degradarea în orice mod a arborilor ornamentali;
g)  plantarea  fără  aprobare  a  arborilor,  arbustilor  si  tufelor  pe  morminte  si 
împrejurul lor;
h) împrejmuirea mormintelor cu gard sau sârmă ghimpată;
i) aruncarea gunoiului sau materialelor rezultate în urma lucrărilor de întretinere a 
mormintelor în alte locuri decât în cele stabilite în acest scop;
j)  depozitarea  materialelor  de  constructii  funerare  pe  aleile  de  acces  si  pe 
mormintele din vecinătatea celui pe care se execută lucrarea;
k) circulatia  si transportul de materiale cu mijloace de transport de tonaj mare 
(peste 3 tone);
l) nerespectarea suprafetei atribuite spre folosintă prin extinderea în cărări, alei 
sau în perimetrul locurilor de înhumare învecinate precum si lăsarea în stare de 
neîngrijire a mormintelor.
m) circularea cu mijloace auto si stationarea acestora în incinta cimitirelor.

CAPITOLUL VIII
CONTRAVENłII
Art.30. Aliniatul 1Contraventii care se aplica administratorului :
A.Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 200 lei si 
300 lei urmatoarele fapte:
1 -neefectuarea inventarierii anuale a locurilor de inhumare libere;
2  -neafisarea la  loc  vizibil  a  Regulamentului  de  functionare  a  cimitirelor  si  a 
orarului de functionare
3 - neintocmirea evidentei inhumarilor
B. Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 200 lei si  
500 lei urmatoarele fapte:
1 -nerespectarea orarului de functionare  a cimitirelor 
2 - nerespectarea obligatiei de pastrare  a crucilor si placilor funerare rezultate in 
urma  desfintarii  legale  a  acestora  ,pe  perioada  de  60  de  zile  de  la  data 
desfintarii;
3 -nementinerea  starii  de curatenie si ordine in cimitire;



4  -neintocmirea   documentelor  de  evidenta  si  a  planurilor  de  organizare  a 
cimitirelor
C. Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 300 lei si  
500 lei urmatoarele fapte:
 - aplicarea altor tarife pentru activitatiile de cimitire decat cele aprobate;
D.Constituie contraventie si se sanctioneaza  cu amenda cuprinsa intre 500 lei si  
700 lei urmatoarele fapte ;
1  -  nestabilirea  locurilor  special  amenajate  pentru  efectuarea  lucrarilor 
pregatitoare  pentru constructii in cimitir;
2 - neamenajarea ,nemarcarea  vizibila a locurilor  de depozitare a gunoaielor
E. Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 700 lei si  
900 lei urmatoarele fapte ;
1 - aprobarea unor locuri de inhumare la alte dimensiuni decat cele prevazute in 
prezentul Regulament
2 - nerespectarea dimensiunii spatiilor dintre locurile de veci;
3 -  permiterea montarii  unor obiecte funerare care depasesc limita locului  de 
inhumare aprobat
F. Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa inre 500 lei si  
1000 lei urmatoarele fapte ; ;
1 - deshumarea cadavrelor fara aprobare ;
32- executarea de constructii funerare fara respectarea prevederilor prezentului 
regulament

Art.30 aliniatul 2  Contraventii care se aplica vizitatorilor

A.Constituie contraventie  si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 100 lei si  
200 lei urmatoarele fapte ;
-utilizarea  unui  vocabular/  comportament  inadecvat  fata  de  administratorul 
cimitirului;
-aruncarea sau depozitarea de deseuri ,resturi sau gunoaie in alte locuri decat 
cele special amenajate in acest scop
-audierea zgomotoasa a aparetelor de radio,casetofoane  si a altor asemenea 
aparate
-introducerea orcaror animale sau lasarea lor libera in interiorul cimitirelor 
- producerea de zgomot sau scandal

B. Constituie contraventie si se sanctioneaza  cu amenda cuprinsa intre 200 lei si 
400 lei urmatoarele fapte;
1 - nesemnalizarea sapaturilor pentru cavouri si gropi zidite ,pe timpul edificarii 
acestora
2 -  depozitarea de pamant ,a  materialelor  sau a altor  obiecte pe mormintele 
vecine
3 - montarea de banci ,ornamente sau alte obiecte funerare pe cararile de langa 
locurile de inhumare
4 - distrugerea ,degradarea sau desfintarea spatiilor verzi;
5 - accesul in cimitire a persoanelor care practica cersitul



C. Constituie contraventie si se sanctioneaza  cu amenda cuprinsa intre 500 lei si 
700 lei urmatoarele fapte;
1 - practicarea unor activitati care aduc atingere intimitatii locului de veci;
2 - distrugerea si degradarea obiectelor funerare ;
3 - taierea de pomi fara aprobare;
4 - degradarea gardului de imprejmuire
5 - degradarea sau ruperea florilor sau a coroanelor de pe morminte;
6 - inscrierea unor cuvinte obscene pe obiectele funerare
Art.30 alin  3  (1)  Constatarea  si  aplicarea  sanctiunilor  pentru  contraventiile 
enumerate  se  face  de  persoane   imputernicite  de  Primarul  com.Mihai 
Viteazu,adica administratorul impreuna cu politia locala.
(2) Contraventiilor  prevazute  de  prezentul  regulament  li  se  aplica  prevederile 
O.G.nr.2/2001 priviind regimul  juridic   al  contraventiilor  .Contravenientul  poate 
achita in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului -verbal ori  
dupa caz de la data comunicarii acestuia ,jumatate din minimul amenzii.

CAPITOLUL IX
PRETURI SI TARIFE

Art.31.  Conform  hotararii  de  consiliu  local  care  este  parte  integranta  din 
prezentul regulament.

CAPITOLUL XI
DISPOZIłII FINALE
Art.32.  Locurile  de  mormânt  cu  caracter  istoric  aflate  în  incinta  cimitirelor 
administrate  de  Consiliul local al  comunei  Mihai  Viteazu  precum  si  locurile 
prezervate în vederea unor personalităti nu pot fi cumparate.
Evidenta  mormintelor  si  a  operelor  comemorative  ale  eroilor,  precum  si  a 
oamenilor de  stiintă, cultură si artă  se va  tine de către administratorul cimitire 
domeniul public.
Art.33. Consiliul  local Mihai  Viteazu asigură  dotarea  cimitirelor  cu  utilitătile 
necesare functionării în conditii corespunzătoare, împrejmuirea acestora .
Art.34. Actele de atribuire în folosintă a locurilor de înhumare eliberate pana in 
prezent în  favoarea  unor  persoane  fizice,  până  la  intrarea  în  vigoare  a 
prezentului Regulament, rămân în vigoare.
Art.35. Atributiile  si  sarcinile  ce  revin  personalului  încadrat  în  activitatea  de 
administrare a cimitirelor se vor stabili separat pentru fiecare angajat în parte.
Art.36. Unitatea de specialitate care administrează cimitirele de pe raza comunei 
Mihai  Viteazu  este  Consiliul  local  Mihai  Viteazu prin administratorul  cimitire 
domeniul public.
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