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JUDE UL SIBIU       Anexa nr.1 la  
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI COPSA MICA        H.C.L nr......... / 2011   

REGULAMENT 
de organizare i func ionare a cimitirelor orasenesti din orasul Copsa Mica  

CAPITOLUL I 
DISPOZI II GENERALE  

Art.1. Cimitirele orasenesti din orasul Copsa Mica, amplasate in str. Sibiului f.n, str. 
Cimitirului f.n. si str. Tarnavioara f.n. fac parte din domeniul public al orasului Copsa Mica i sunt 
administrate de Primaria orasului Copsa Mica, prin Directia Tehnica, Compartimentul Agricol, 
Administrare Spatii Verzi, Mediu, Targuri, Piete si Cimitire, numite în continuare  administra ia 
cimitirelor . Seful administratiei cimitirelor este directorul Directiei Tehnice. 

Art.2. Înfiin area, extinderea sau desfin area cimitirelor se face potrivit legii, cu aprobarea 
Consiliului Local al orasului Copsa Mica i cu respectarea planului urbanistic general. 

Art.3. Organizarea, administrarea i între inerea cimitirelor orasenesti, concesionarea sau 
dup caz, atribuirea în folosin a locurilor de mormânt, asigurarea lucr rilor i a obiectelor 
necesare ceremoniilor funerare, precum i a unor servicii specifice, se face potrivit dispozi iilor 
prezentului regulament prin grija administra iei cimitirelor. 

Administra ia cimitirelor execut la cererea solicitan ilor serviciile funerare si intretinerea 
mormintelor contra cost, în baza tarifelor legale aprobate prin hot râri ale Consililui Local al 
orasului Copsa Mica. 

Administra ia cimitirelor asigur între inerea cimitirelor în baza unei taxe, stabilit anual de 
c tre Consiliul Local al orasului Copsa Mica. 

Art.4. Activitatea cimitirelor se desf oar pe baza normelor de igien i s n tate public , 
stabilite de organele sanitare competente i în conformitate cu dispozi iile prev zute de actele 
normative în vigoare privind înhumarea, deshumarea i transportul cadavrelor umane. 

Art.5. În orasul Copsa Mica, înmormânt rile se fac în cimitirele apar inând orasului, în 
cimitirele apar inând altor organiza ii potrivit legii sau în cimitirele amenajate i între inute de alte 
culte recunoscute de lege. 

Art.6.Terenurile apar inând cimitirelor orasenesti din Copsa Mica vor fi sistematizate i 
împ r ite în sec ii delimitate de alei pentru acces. În interiorul sec iilor se g sesc câmpurile de 
înhumare. Câmpurile sunt împ r ite în rânduri, care la rândul lor se împart în locuri de mormânt 
numerotate. 

În acest scop se va întocmi un plan urbanistic de detaliu. 
Art.7. Sec iile, câmpurile, rândurile i locurile de înhumare vor fi numerotate pentru a fi mai 

u or de indentificat. Administra ia cimitirelor va întocmi i va ine la zi eviden a analitic , grafic i 
computerizat . La intrarea in cimitire se va amplasa un panou cu harta cimitirului si anunturi 
publice.  

CAPITOLUL II 
ORGANIZARE  

Art.8. Compartimentul Agricol, Administrare Spatii Verzi, Mediu, Targuri, Piete si Cimitire  
este organizat conform organigramei i statului de func ii aprobate de Consiliul Local al orasului 
Copsa Mica. 

Art.9. În scopul unei cât mai bune organiz ri, func ion ri i eviden e referitor la atribuirea 
locurilor de înhumare, în conformitate cu planul de sistematizare, precum i a eviden ei persoanelor 
decedate se vor conduce urm toarele registre: 

a) REGISTRUL DE MORMINTE în care se înscriu toate locurile de morminte din 
cimitir. În acest registru se va ar ta 

 

sec ia -câmpul- rândul 

 

num rul mormântului, 
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numele, prenumele i domiciliul de in torului, nr. facturii i valoarea cu care s-a f cut 
plata locului de mormânt, numele, prenumele i varsta celui înmormântat, data 
îmormânt rii, nr.curent din registrul de eviden  i o coloan pentru observa ii, în care se 
va ar ta data când  se  poate folosi mormântul din nou i modific ri privind  schimbarea  
de in torului.  

b) INDEXUL MOR ILOR în care se înscriu pe litere, în ordine alfabetic i ani, to i 
mor ii trecu i în registrul mor ilor, având urm toarele coloane: numele i prenumele 
decedatului, nr.curent in registrul de eviden , sec ia, câmpul, rândul i num rul 
mormântului în care a fost înmormântat, observa ii.  

c) REGISTRUL DE EVIDEN (cu înregistrarea decesului), având um toarele 
coloane: câmpul, rândul, num rul, numele i prenumele, ocupa ia i vârsta 
decedatului, adresa, data înmormânt rii, num r înregistrare din indexul mor ilor, 
nr.facturii primite de la administratia cimitirelor,  alte observa ii. 

Art.10. Teritoriul cimitirelor este împ r it în sec ii, fiecare sec ie în câmpuri, câmpurile în 
rânduri, iar rândurile împ r ite în locuri de morminte, numerotate conform unui plan de 
sistematizare. 
Locurile de morminte se împart astfel: 

a) locuri pentru cavouri; 
b) locuri pentru cripte; 
c) locuri pentru morminte simple ale urmatoarelor confesiuni: Biserica Ortodoxa, Biserica 

Romano-Catolica, Biserica Romana Unita cu Roma, Biserica Reformata, Biserica 
Evanghelica, Biserica Unitariana si cultele neoprotestante. 

d) Locuri pentru morminte simple pentru cazurile sociale. 
Art.11. Într-un loc de mormânt pot fi înhuma i prin suprapunere doi mor i, cu respectarea 

prescrip iilor sanitare în vigoare , groapa pentru primul mort fiind de 1,80 m adâncime, permi ându-
se astfel suprapunerea. 

Art.12. Groapa simpl pentru înhumarea cadavrelor umane are urm toarele dimensiuni: 
- lungime   2,10 m; 
- l ime      0,80 m; 
- adâncime 1,80 m  2,00 m. 

Art.13. Aranjarea, împ r irea i numerotarea locurilor de cripte i morminte se face conform 
planului de sistematizare al cimitirului. Criptele i gropile simple vor avea o adâncime de minim 
1,80 m cu excep ia cazurilor în care înmormântarea se face prin suprapunere, în care caz groapa se 
sap pân la primul sicriu. 

Art.14. Taxele i tarifele stabilite prin hot râri ale Consiliului Local al Orasului Copsa 
Mica, vor fi percepute de c tre Primaria orasului Copsa Mica, eliberându-se documente legale care 
s ateste plata.  

Art.15. Mormintele simple pot fi împrejmuite cu borduri de beton sau piatr , având 
dimensiunile de 2,50 m x 1,20 m, m surat la exterior. 

Mormintele duble vor avea dimensiunile de 2,50 m x 2,40 m, m surat la exterior. 
Între morminte se las un interval de 0,40 m necesar pentru circula ia i îngrijirea 

mormintelor. 
Art.16. Primaria orasului Copsa Mica poate contracta, la nevoie, cu diverse persoane fizice 

sau juridice, servicii pentru între inerea mormintelor i aranjarea acestora cu p mânt i material 
floricol.  
Achizi ia acestor servicii se va face conform legisla iei în vigoare. 

Art.17. Între inerea mormintelor cade în sarcina titularului.  
În cazul în care un mormânt este neglijat, administra ia cimitirelor va soma pe de in tor s 
îngrijeasc mormântul în mod corespunz tor. Dac cei în cauz , în decurs de maxim doi ani, nu au 
luat m suri în cosecin , administratia cimitirelor va dispune asupra monumentelor i planta iilor de 
la mormântul respectiv. 
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La cerere, administratia cimitirelor executa, contra cost, lucrari de intretinere la mormintele 

detinatorilor care, din diverse motive, nu pot sa faca aceste lucrari ( nu sunt in localitate, sunt 
bolnavi etc.) 

Art.18. Toate comunic rile în leg tur cu locurile de mormânt vor fi f cute în scris 
de in torilor, înscri i în registrele administra iei cimitirului. 

In cazul in care comunicarea nu se poate face din cauz c titularii sus men iona i i-au 
schimbat domiciliul, au încetat din via sau oricare alt motiv, aceste comunic ri se consider 
înmânate titularilor prin simpla afi are la sediul Primariei orasului Copsa Mica i la panoul 
cimitirului. 

Art.19. Intre inerea cur eniei, cositul ierbii, toaletarea i t ierea arborilor usca i cade în 
competen a administratiei cimitirelor i cultelor religioase care administreaz mormintele din zona 
lor. 

Administratiile cimitirelor, altele decat cele orasenesti, au obligatia sa incheie contract cu 
firma de salubrizare care opereaza in orasul Copsa Mica. De asemenea, au obligatia sa toaleteze 
arborii o data pe an, pana la sfarsitul lunii aprilie,  iar  in sezonul de vegetatie sa tunda iarba o data 
la 12 zile. 

Art.20. Desfiin area i schimbarea destina iei cimitirului nu se poate face decât dup 30 ani 
de la înmormântarea ultimului înhumat ce a avut loc înainte de închiderea cimitirului.  

Dup publicarea desfiin rii cimitirului de c tre Consiliul Local al orasului Copsa Mica, se 
poate trece la deshumarea osemintelor i transportarea lor în alt cimitir fixat prealabil de organele 
administrative ale orasului, în conformitate cu normele sanitare în vigoare. 

Desfiin area cimitirului înainte de termenul de 30 ani se face numai cu ob inerea avizelor 
prev zute de legisla ia în vigoare.   

CAPITOLUL III 
FUNC IONAREA CIMITIRULUI   

Art.21. Cimitirul este deschis accesului persoanelor zilnic, conform programului stabilit i 
adus la cuno tin a publicului de conducerea administratiei cimitirelor. 

Art.22. Inhumarea cadavrelor umane se face numai în baza adeverin ei de înhumare, 
eliberat de Compartimentul Stare Civil din cadrul Serviciului Public de Eviden a Persoanelor 
Copsa Mica. 

Art.23. Cadavrele umane nu pot fi inute la domiciliu dup apari ia primelor semne de 
descompunere, în nici un caz mai mult de 72 de ore de la deces, afar de cazurile în care organele 
judiciare dispun altfel. 

Art. 24. În cazurile de deces prin boli contagioase, imediat dup deces, cadavrele umane vor 
fi izolate de c tre apar in tori, luându-se m suri de siguran i dezinfectare indicate de organele 
sanitare. 

Sicriul va fi închis imediat, capacul fiind intuit i sigilat. 
Art.25. Opera iunile ar tate la art. 24 se fac de c tre personal calificat, îns rcinat anume cu 

asemenea opera iuni. 
Art.26. Depunerea la capel a deceda ilor prin boli contagioase, transportul în sicriu deschis 

spre cimitir, precum i în afara localit ilor este interzis . 
Transportul persoanelor decedate din cauza unor boli contagioase se face numai cu avizul 

sanitar de transport, eliberat de medicul specialist în medicin legal sau anatomie patologic . 
Art.27. Depunerea în capel a deceda ilor se face pe baza certificatului de îmb ls mare 

eliberat de autorit ile men ionate la articolul precedent, la cererea formulat de apar in tori, 
aprobat de eful administratiei cimitirelor. 

Art.28. Autovehiculul care a transportat persoane decedate ca urmare a unor boli 
contagioase, se va dezinfecta, conform normelor legale în materie. 

Art.29. Cadavrele umane pot fi înhumate de membri familiei sau în lipsa acestora, de 
autorit ile care au obliga ia, potrivit legii. 
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Art.30. Transportul cadavrului de la locul unde s-a produs decesul pân la cimitir se va face 

în sicriu, în timpul transportului sicriul va fi acoperit i nu se va descoperi decât în capel sau 
înaintea ritualului de înhumare. 

Art.31. Intr-un sicriu nu se poate pune decât corpul unei singure persoane sau cel mult al 
mamei cu copilul ei, în vârst de pân la 3 ani. 

Art.32. Transportul cadavrelor umane în afara orasului, se poate face numai pe baza 
certificatului eliberat de un medic specialist în medicin legal sau anatomie patologic i 
adeverin de înhumare eliberat de Prim rie. În astfel de situa ii, transportul se poate face dup 
îmb ls mare, în sicriu închis, al c rui fund este acoperit cu material absorbant, impermeabil i 
etan eizat. 

Pentru transportul peste 100 km sicriul va trebui s aib pere ii dubli, capacul bine închis i 
sigilat. 

Art.33. La procesiunea de înmormântare, personalul care asigur prestarea seviciilor 
funerare, va purta uniforma din dotare i va avea o comportare corespunz toare ritualului i 
solemnit ii momentului. 

Art.34. Conduc torul auto va respecta regulile de circula ie impuse de legisla ia în vigoare, 
iar pe str zile cu restric ii de circula ie va circula numai în baza unei autoriza ii speciale.    

CAPITOLUL IV 
CONCESIONAREA I DAREA ÎN FOLOSIN A 

LOCURILOR DE MORMÂNT   

Art.35. Locurile de înhumare din cimitirele orasenesti pot fi concesionate, sau, dup caz, 
transmise în folosin de c tre administratia cimitirelor, în condi iile legii i prezentului 
Regulament. 

Drepturile dobândite pân la intrarea în vigoare a Regulamentului, sunt recunoscute 
titularilor. 

Art.36. Locurile de mormânt se pot concesiona pe o perioad de 25 de ani. 
Persoanele care concesioneaza locuri de mormant sunt obligate sa achite anticipat taxa 

anuala de salubritate pentru sapte ani. 
Termenul contractului de concesionare poate fi prelungit prin acordul p r ilor. 
Dreptul concesionarului poate fi preluat, la cerere, de mo tenitorii legali pân la gradul IV i 

de c tre so ul supravie uitor. 
Calitatea de mo tenitor se dovede te cu certificat de mo tenitor eliberat în condi iile legii. 

O familie nu poate concesiona mai mult de dou locuri de înhumare. 
Prin familie, în sensul prezentului articol se în elege so ul, so ia i copiii minori. 
Art.37. Concesionarea locurilor de înhumare înceteaz  : 
a) la expirarea termenului fixat;  
b) când titularul dreptului de folosin renun la acest drept în favoarea administra iei 

cimitirului; 
c) când concesionarul nu respect dispozi iile prev zute în prezentele norme; 
d) când locul concesionat este l sat în p r sire o perioad mai mare de 2 ani. 

O dat pe an o comisie numit de Primarul orasului Copsa Mica va constata la fa a locului care 
morminte nu corespund din punctul de vedere al între inerii i va încheia un proces verbal de 
constatare care se va înscrie într-un registru special, afi ându-se totodat la cimitir numele 
concesionarilor care nu- i respect obliga iile ce decurg din actul de concesiune. Aceste constat ri 
se comunic în scris, cu confirmare de primire, concesionarilor la ultimul domiciliu cunoscut. 
Comisia va hotari ca mormintele abandonate care au monumente funerare ce prezinta valoare 
arhitecturala sa fie preluate de catre administratia cimitirelor. 

În cazul în care concesionarul nu se va prezenta în termen de 90 de zile de la comunicarea 
scris i nu va lua m surile de punere în ordine a mormântului, dreptul de concesiune înceteaz . 
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Pentru cazurile prev zute la aliniatul I, literele c i d nu se restituie taxa de concesiune. 
Art.38. Locurile de mormânt se pot transmite în folosin , pe o perioad de 7 ani. 
Dreptul de folosin poate fi prelungit sau, dup caz, se poate încheia un contract de 

concesionare (reconcesionare), la cererea persoanei îndrept ite. 
Atribuirea în folosin a locurilor de înhumare se face în ordinea numeric a acestora. 

La solicitarea familiei, poate fi transmis în folosin i locul de rezerv . 
Prin familie, în sensul prezentului articol se în elege so ul, so ia i copiii minori. 
Pentru deceda ii care nu au apar in tori se vor atribui în mod obligatoriu, locuri în folosin pentru o 
perioad de 7 ani. 

Art.39.  În cazul în care dreptul de folosin a locurilor de înhumare a încetat  i pe aceste 
locuri exist lucr ri funerare, fo tii titulari sunt obliga i s desfiin eze i s ridice aceste lucr ri în 
termen de 90  de zile de la primirea în tiin rii. În caz contrar, aceste lucr ri pot fi desfiin ate de 
administra ia cimitirului, iar materialele rezultate vor fi valorificate de aceasta, cu aceea i destina ie. 

Art.40. În cazul când la expirarea termenului de 25 de ani, nu au trecut 7 ani de la data 
ultimei înhum ri, iar mo tenitorii nu cer reconcesionarea locului pe un nou termen, se acord o 
prelungire a termenului de concesiune, care nu va dep i 7 ani de la data ultimei înhum ri, dup 
care locul de înhumare se va putea concesiona altui solicitant. 
Se aplic corespunz tor prevederilor articolului 39.  

CAPITOLUL V 
EXECUTAREA LUCR RILOR FUNERARE   

Art.41. În cimitirele orasenesti din Copsa Mica se pot executa lucr ri funerare numai cu 
avizul efului administratiei cimitirelor. 

     Art.42. Beneficiarii concesiunii locurilor de mormânt pe 25 de ani pot executa, în limitele 
suprafe elor de inute, lucr ri de construc ii, dup cum urmeaz : 

a) lucr ri supraterane: însemne, borduri sau împrejmuiri, monumente,   
cavouri, construc ii i amenaj ri funerare speciale(lespezi, obeliscuri i alte lucr ri de art 
plastic ); 

b) lucr ri subterane: cripte, gropi zidite. 
În cimitirele orasenesti, toate lucr rile se vor putea executa numai în baza avizului eliberat de eful 
administratiei cimitirelor cu plata taxelor legale si trebuie sa aiba in mod obligatoriu fundatie. 
Executarea lucr rilor f r avizul legal, care trebuie s se g seasc la punctul de lucru se 
sanc ioneaz conform Legii nr. 50/1991. 
        Art.43. Pentru lucr rile de art plastic ce urmeaz a se construi în cimitire se va ob ine i 
avizul serviciului de urbanism din cadrul Prim riei orasului Copsa Mica.  

Art.44. Cavourile se construiesc în locurile prev zute în planurile de sistematizare i trebuie 
s aib pentru fiecare sicriu o firid separat . Accesul la firide se face printr-un spa iu ( antreu ) de 
unde se face a ezarea sicrielor în firide, dup care urmeaz zidirea firidei respective i tencuirea 
locului zidit cu mortar de ciment. Antreul cavourilor va fi prev zut cu o u metalic sau ram 
metalic cu ochiuri de sticl armat . 

Art.45. Lucr rile prev zute la art.43 i art.44 vor avea la baz o documenta ie, care va 
cuprinde: 

- memoriu; 
- plan de situa ie cu parcelarul cimitirului; 
- planul construc iei; 

       Art.46. Criptele se pot construi pe toat suprafa a cimitirului pe locurile de înhumare 
concesionate pe durata a 25 de ani i vor trebui s îndeplineasc urm toarele condi ii: 

- construc ia suprateran , cu excep ia crucii, s nu dep easc înal imea de 0,80 m; 
- s aib antreu de coborâre a sicriului pentru introducerea lui în firid ; 
- firidele, dup depunerea sicriului, s fie închise cu zid de c r mid , tencuite cu mortar de 

ciment sau cu pl ci din beton armat, etan ate cu beton; 
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- antreul va fi acoperit cu o plac de beton armat de cel pu in 15 cm grosime; 
- în jurul criptei la suprafa a solului se va l sa un loc de 0,40 m l ime, necesar pentru 

circula ie i între inere. 
Art.47. Lucr rile funerare prev zute la art. 46 vor putea fi începute numai dup ob inerea 

avizului de construire i vor fi executate în termen de cel mult 3 luni de la emiterea acestuia; la 
expirarea acestui termen, valabilitatea avizului poate fi prelungit cu înc 3 luni. 

Art.48. Este interzis orice lucrare în afara limitei terenului concesionat, eful administratiei 
cimitirelor este autorizat s împiedice executarea unor asemenea lucr ri. 

Nerespectarea aliniamentului i a locului de mormânt concesionat confer dreptul administratiei 
cimitirelor de demolare a construc iei executate ilegal. 

Art.49. Executantul oric rei lucr ri funerare în cimitir are obliga ia s solicite conducerii 
administra iei cimitirelor, confirmarea c lucrarea s-a terminat la timp i c mormântul i spa iul 
înconjur tor au fost cur ate i puse în ordine. 

Art.50. Este interzis depozitarea în cimitire a oric ror materiale de construc ie, stingerea 
varului, cioplirea pietrelor, a lemnelor, prepararea betonului, precum i efectuarea oric ror lucr ri 
preg titoare. 

La locul construc iei se va aduce materialul preg tit i numai în cantit ile necesare pentru 
îmbinarea pieselor sau pentru turnare. 

Art.51. P mântul rezultat prin s p tur , resturile de orice natur , ca urmare a opera iilor de 
construc ii, gunoiul de orice fel se va transporta în fiecare zi de c tre constructorii lucr rilor, în 
afara cimitirelor la gropile de gunoi special amenajate. 

Aruncarea la întâmplare a p mântului i a gunoiului, ocuparea terenului cu diferite materiale 
sau p mânt rezultat din s p tur se va sanc iona conform hot rârilor Consiliului Local al orasului 
Copsa Mica. 

Art.52. În incinta cimitirelor accesul auto este interzis autovehiculelor cu capacitate mai 
mare de dou tone, cu excep ia autovehiculelor care asigur salubrizarea.      

În cazuri deosebite accesul autovehiculelor cu capacitate mai mare de dou tone este permis cu 
aprobarea efului administratiei cimitirelor. 

Dup terminarea lucr rilor, terenul din jurul mormântului se va l sa în perfect stare de 
ordine i cur enie. 

Art.53. La terminarea lucr rilor, constructorul va anun a administra ia cimitirelor în vederea 
recep ion rii. 

Art.54. Executan ii lucr rilor de orice fel vor anun a locul unde î i desf oar activitatea.  
Art.55. Constructorii vor putea folosi energia electric i apa din incinta cimitirului numai 

cu acordul conducerii administra iei cimitirelor, în condi iile achit rii contravalorii consumului real. 
Art.56. Este interzis t ierea de arbori sau arbu ti sau distrugerea vegeta iei f r aprobarea 

administra iei cimitirelor. 
Nerespectarea celor de mai sus se sanc ioneaz conform hot rârilor  Consiliului Local al 

orasului Copsa Mica. 
Art.57. Intrarea în cimitire în vederea execut rii de lucr ri se va face numai pe poarta 

principal , cu achitarea taxelor legale. 
Art.58. Se interzice ridicarea din incinta cimitirelor a materialelor i arborilor f r aprobarea 

conducerii administratiei cimitirelor. 
Art.59. Este interzis accesul animalelor de trac iune i al vehiculelor cu trac iune animal în 

incinta cimitirelor orasenesti. 
Art.60. Se interzice p unatul animalelor în incinta cimitirelor. 
Art.61. Se interzice cositul ierbii i producerea fânului f r acceptul administra iei 

cimitirelor. 
Art.62. Deteriorarea din culp a împrejmuirilor, a c ilor de acces, instala iilor, 

monumentelor funerare, cl dirilor, etc., se sanc ioneaz conform legisla iei în vigoare. 
Art.63. Pentru între inerea cimitirelor, aleilor, împrejmuirilor, instala iilor, precum i pentru 

cur enie i evacuarea gunoiului, etc., fiecare de in tor de loc de mormânt va achita o tax stabilit 
anual în conformitate cu prevederile legale i care se vor afi a la cimitire. 
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De in torii locurilor de mormânt care au restan la plata taxelor de salubrizare mai vechi de 

2 ani, vor pl ti taxa men ionat pe ultimii 2 ani la nivelul stabilit prin hot râri ale Consiliului local 
al orasului Copsa Mica, inclusiv taxa la zi.  

CAPITOLUL VI 
ÎNHUM RILE I DESHUM RILE   

Art.64. Înhum rile se fac numai în baza adeverin ei de înhumare eliberate de 
Compartimentul  Stare Civil care a înregistrat decesul. 

În cazul în care se dispun cercet ri de c tre organele îndrept ite, cu privire la cauzele 
decesului persoanei decedate pentru care s-a emis adeverin a men ionat la aliniatul precedent i 
care se g se te depus la capel , înmormântarea se va face în baza dispozi iilor date de organele 
respective. 

Transportul persoanelor decedate în alte localit i, în vederea înhum rii, se va face dup 
îmb ls mare, pe baza autoriza iei sanitare de transport, eliberat de medicul specialist în medicin 
legal sau anatomie patologic i adeverin de înhumare eliberat de Prim rie. 

Transportul persoanelor decedate, în vederea înhum rii în aceea i sau în alt localitate, se va 
face cu autovehicule mortuare special amenajate, cu respectarea normelor sanitar-antiepidemice. 

Art.65. a) Într-un loc de mormânt concesionat pe durata a 25 ani, vor putea fi înhuma i: 
de in torii dreptului de concesiune, so ii acestora precum i ascenden ii i descenden ii lor. 
b) În cazul în care un loc de mormânt concesionat pe durata a 25 ani se afl în folosin a mai multor 
de in tori, înhumarea membrilor de familie prev zu i la lit.a) se va face cu acordul tuturor 
de in torilor. 
c) Pentru înhum rile în locurile de mormânt concesionate pe durata a 25 ani, concesionarul sau 
mo tenitorii legali ai acestuia, trebuie s

 

prezinte administra iei cimitirului actul de concesiune. 
Art.66. Transportul deceda ilor se face cu ma ina mortuar pentru care se achit taxele 

legale. 
Art.67. Înhum rile se pot face în gropi simple cu adâncimea de 1,80 m i dimensiunile de 

2,10 m x 0,80 m sau în cripte sau cavouri. 
Art.68. Înhum rile în locurile date în folosin pe timp de 7 ani se vor face la rând în 

ordinea cererilor. 
Art.69. Exhumarea cadavrelor i transportul lor se face numai dup 7 ani de la înhumare i 

nu necesit autoriza ie sanitar . 
Deschiderea mormintelor i deshumarea cadravelor, înainte de împlinirea termenului de 7 ani, 

dar nu mai devreme de un an, se va face numai cu avizul organelor sanitare i antiepidemice 
teritoriale i cu respectarea urm toarelor condi ii: 

a) deshumarea se face în perioada 1 noiembrie - 31 martie; 
b) în cazul în care cadavrul exhumat urmeaz s fie reînhumat într-unul din cimitirele 

orasenesti Copsa Mica, acesta va fi a ezat în sicriu din lemn i bine închis; 
c) în cazul în care cadavrul exhumat urmeaz s fie reînhumat în alt localitate, acesta va fi 

a ezat în sicriu c ptu it cu tabl i bine închis; 
d) transportul cadavrului s se fac în timpul cel mai scurt. 
Art.70. Exhumarea osemintelor persoanelor decedate în urm cu 7 ani, precum i reînhumarea 

lor se face în tot timpul anului pe baza avizului eliberat în acest scop de eful administratiei 
cimitirelor. 

Art.71. Pentru cazurile prev zute de legea penal , exhumarea se va putea  face pe baza 
autoriza iei eliberat de procuror sau de instan a de judecat , conform dispozi iilor legale. 

Art.72. a) Deschiderea mormintelor pentru efectuarea deshum rilor i reînhum rilor se poate 
face numai cu acordul concesionarului sau mo tenitorilor legali.      

b) Deshum rile i reînhum rile se vor face obligatoriu în prezen a unui reprezentant al familiei 
decedatului i sub supravegherea unei persoane desemnate din partea conducerii administra iei 
cimitirelor, iar opera iunile se vor consemna într-un registru special unde vor semna ambele p r i. 
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c) În cazul în care, în termen de 60 zile de la expirarea termenului de 7 ani, reprezentantul 
familei nu se prezint pentru deshumare, de i a fost anun at în scris cu confirmare de primire, 
opera iunea de deshumare se desf oar numai în prezen a delegatului administra iei 
cimitirelor, care consemneaz în registrul men ionat la aliniatul precedent, lipsa 
reprezentantului familiei i locul de reînhumare a osemintelor. 
d) În  cazul în care nu mai este în via nici o rud a decedatului, ac iunea de deshumare i 
reînhumare a osemintelor se desf oar conform celor stabilite la punctul c. 
Art.73. Cu ocazia înmormânt rilor administratia cimitirelor presteaz la cerere urm toarele 

servicii: 
a) transportul cu ma ina mortuar a defunctului de la locuin sau de la locul unde se afl pe 

teritoriul orasului, pân la cimitirul orasenesc. 
b) transportul cu ma ina mortuar a defunctului în alt localitate în vederea înhum rii; 
c) pune la dispozi ia solicitantului capela pentru ritualul înmormânt rii; 
d)  la înmormânt rile efectuate în cripte se ridic placa de beton de pe antreu, introduce sicriul 

în firid i, în fine, acoper din nou antreul cu placa de beton; 
e)  la înmormânt rile simple se va executa:  
- ridicarea capacului dup caz; 
- s parea gropii, transportul decedatului pân la mormânt, coborârea sicriului în mormânt, 

astuparea mormântului, ridicarea movilei de p mânt deasupra mormântului i a ezarea 
coroanelor pe mormânt; 

- a ezarea capacului.  

CAPITOLUL VII 
PRESTA II   

Art.74. Presta iile efectuate în cadrul cimitirelor orasenesti din Copsa Mica pentru 
persoanele fizice i juridice, se fac contra cost pe baza tarifelor legale în vigoare aprobate de 
Consiliul Local al orasului Copsa Mica i afi ate la cimitir. 

Art.75. Concesionarea terenului pentru locul de mormânt, presta iile ocazionate de 
înhumare se încaseaz pe baz

 

de factur i chitan . 
Art.76. Primaria orasului Copsa Mica va achizi iona bunuri, lucr ri sau servicii i va 

valorifica prin închiriere amplasamentele din incinta cimitirelor numai prin licita ie public , 
organizat în condi iile legii.  

Art.77. Sumele rezultate din prestarea serviciilor funerare se achit la casieria Primariei.  

CAPITOLUL VIII 
R SPUNDERI I SARCINI   

Art.78. Nerespectarea prevederilor prezentului regulament se sanc ioneaz conform 
legisla iei în vigoare i hot rârilor emise de Consiliul Local al orasului Copsa Mica. 

Art.79. Constatarea înc lc rilor prevederilor prezentului regulament se face de personalul 
din cadrul Compartimentului Agricol, Administrare Spatii Verzi, Mediu, Targuri, Piete si Cimitire 
sau de catre alte persoane imputernicite de Primarul orasului Copsa Mica.   

CAPITOLUL IX 
DISPOZI II FINALE   

Art.80. Primaria orasului Copsa Mica prin  administratia cimitirelor asigur dotarea 
cimitirelor orasenesti  cu utilit ile necesare func ion rii în condi ii corespunz toare, împrejmuirea 
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acestuia, precum i sistematizarea locurilor, inând seama de dimensiunile locurilor de mormânt i a 
celorlalte prevederi din prezentul regulament. 

Art.81. eful administratiei cimitirelor r spunde de securitatea tuturor mijloacelor fixe din 
dotarea serviciului, precum i de buna func ionare i organizare a acestuia. 

Art.82. Litigiile ivite de pe urma transmiterii dreptului de concesionare sau de folosin 
asupra locului de mormânt, se vor rezolva pe cale amiabil sau, de la caz la caz, pe cale 
judec toresc . 

Art.83. Locurile de mormânt ale c ror termene de folosin au expirat pot fi reconcesionate 
in maxim 2 ani de la aprobarea prezentului regulament. In cazul in care nu se reconcesioneaza, 
acestea devin disponibile i se pot folosi imediat.  

Osemintele g site în groap se vor aduna în l di e sau s cule e i se vor reînhuma în aceea i 
groap odat cu înhumarea noului decedat. 

Procesiunea de reînhumare se suport de noul concesionar. 
Monumentelor existente pe locurile de mormânt cu termene de folosin expirate li se aplic 

în mod corespunz tor prevederile art.39. 
Art.84. Accesul persoanelor în cimitir se va face în costuma ie decent , cu o comportare 

adecvat locului, f r animale de companie. 
Circula ia se va face numai pe drumuri i alei, fiind interzis c lcarea pe morminte i iarb . 
     Art.85. Accesul în cimitir este permis in intervalul orar 6-23. 
     Art.86. În situa ia apari iei unor acte normative cuprinzând dispozi ii imperative, prezentul 

regulament se consider adoptat de drept, corespunz tor acestor prevederi.      

PRESEDINTE DE SEDINTA Contrasemneaza  
  SECRETAR 

         Pavel Catana   Dorin Serban 


