ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
VALEA DOFTANEI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului privind organizarea, administrarea
şi funcţionarea cimitirelor din patrimoniul comunei Valea Doftanei de
pe teritoriul administrativ al comunei VALEA DOFTANEI
Consiliul Local al comunei Valea Doftanei,judetul Prahova:
Văzând :
- Hotărârea Consiliului Local nr. 42/30.08.2007 cu privire la aprobarea modului
de administrare a cimitirului proprietatea comunei Valea Doftanei - sat Trăisteni;
- prevederile Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală cu
modificările şi completările ulterioare ;
- prevederile H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de
aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea
serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local ;
- expunerea de motive a domnului MANEA I ION – Primarul comunei Valea
Doftanei
În temeiul art.36 alin.(1) , alin. (2),lit.c şi lit.d , alin.(5),lit.(b) şi alin(6) lit.a
din Legea nr. 215/2001 Legea Administratiei Publice Locale, republicată.
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Regulamentul privind organizarea, administrarea şi

funcţionarea cimitirelor de pe teritoriul administrativ al comunei Valea
Doftanei,în conformitate cu anexa ce face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2. Primarul comunei Valea Doftanei va duce la îndeplinire prezenta
hotărâre.
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CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. Cimitirul este locul oficial, amenajat cu respectarea reglementărilor
legale, delimitat prin împrejmuire corespunzătoare cu respectarea normelor
privind arhitectura zonei, destinat înhumării , exhumării şi reînhumării
persoanelor decedate şi păstrarii urnelor funerare, cu respectarea dispoziţiilor
sanitare şi antiepidemice legale ;
Art. 2. Prezentul Regulament se aplică cimitirelor existente sau nou
înfiinţate, cu respectarea reglementărilor legale specifice, aflate în patrimonial
public al comunei Valea Doftanei şi care aparţin administraţiei publice locale sau
cultelor religioase recunoscute prin lege ;
Art. 3. Înhumarea persoanelor decedate se face în cimitirele specificate la
art.1 , indiferent de apartenenţa religioasă sau cauza decesului , în baza
documentelor prevazute de lege ;
Art. 4. Cimitirele de pe teritoriul administrativ al comunei Valea Doftanei
fac parte din patrimoniul public al acesteia şi se află în administrarea Consiliului
Local al comunei Valea Doftanei prin Compartimentul de Gospodărire Comunală.
Art. 5. Înfiinţarea, extinderea şi desfiinţarea cimitirelor se poate face
numai cu respectarea prevederilor legale , a Regulamentului de urbanism şi
Planului de Urbanism General al comunei aşa cum au fost aprobate de Consiliul
Local ;
Art. 6. Toată activitatea publică specifica cimitirelor va respecta
prevederile legale privitoare la domeniul edilitar , urbanistic , sănătate publică şi
de mediu, responsabilitatea urmăririi şi luării măsurilor care se impun pentru
respectarea acestor prevederi revenind Compartimentului de Gospodărire
Comunală.
Art. 7. Compartimentul de Gospodărire Comunală va întocmi şi prezenta
Consiliului Local un Raport anual, privitor la situaţia generală existentă, cu
eventualele propuneri care trebuie avizate şi aprobate pentru desfăşurarea în
bune condiţii a activităţii ;
Art. 8. Cimitirele de pe teritoriul administrativ al comunei Valea Doftanei,
aflate în proprietatea publică a comunei Valea Doftanei, se află în următoarele
locaţii :
1. Cimitirul din str. Tăcerii – sat Trăisteni, com. Valea Doftanei ,S1=600
m.p.S2=1500;
2. Cimitirul din str. Şeţul – sat Teşila, com. Valea Doftanei; S=5000 m.p.
3.Cimitirul din str.Setu II-sat Tesila,com.Valea Doftanei.S=1400

CAPITOLUL II
PRINCIPIILE DE ORGANIZARE ŞI ADMINISTRARE
Art. 9. Terenurile aparţinând cimitirelor se vor atribui în folosinţă numai
pentru înhumarea persoanelor decedate;

Art. 10. Terenurile aparţinând cimitirelor se împart în parcele, rânduri şi
locuri de înhumare , evidenţa şi marcarea acestora pe teren trebuind să se
găseasca în baze de date care să permită evaluarea şi identificarea situaţiei
existente în orice moment ;
Art. 11. Locul de înhumare are următoarele dimensiuni : (2,50 x 1,20) m.
Art. 12. Intervalul între locurile de înhumare este de 0,30 m ( trotuar
comun , adaptat la configuratia terenului) , necesar pentru acces şi îngrijirea
locului.
Art. 13. Adâncimea gropii , va fi cuprinsă în intervalul 2,00 – 2,20 m , cu
recomandarea ca în cazul în care se execută construcţia funerară cu grinzi
(“pod”) adâncimea gropii să fie de 2,20 m ;
Art. 14. În situaţia în care nu se executa construcţii funerare cu grinzi
(“pod”), motivat de configuraţia terenului şi/sau constituţia solului, sau groapa se
face pentru 2 sau mai multe locuri de înhumare lăţimea locului de înhumare
poate fi cu 0,20 m mai mică , pentru fiecare loc de înhumare ;
Art. 15. Construcţiile funerare în elevatie (cavouri , cripte), pot fi
executate numai în baza avizului Primăriei comunei Valea Doftanei, acordat în
baza unei documentaţii tehnice, care conţine datele generale ale construcţiei ce
se doreşte a fi făcută . Înalţimea maximă a oricarui element al acestor construcţii
nu trebuie să depaşească 2,10 m ;
Art. 16. Constructiile funerare pot fi făcute numai pe suprafeţe de teren
concesionate, suprafaţa maximă aferentă fiind de doua locuri de înhumare ,
dispunerea persoanelor înhumate putând fi facută şi etajat în nişe cu respectarea
normelor sanitare şi de mediu ;
Art. 17. Pentru copii în vârstă de până la 7 ani, dacă se solicită, se poate
atribui un loc de înhumare, în parcela stabilită în acest scop, cu dimensiunile de (
1,20 x 0,70) m, suprafaţă aferentă fiind de 1,50 mp , având dimensiunile de (
1,50 x 1,00) m, aceasta incluzand şi spaţiul comun (trotuar) aferent accesului,
acesta fiind de 0,30 m, pe fiecare parte ;
Art.18. Pe parcursul executării de lucrări funerare, amplasarea utilajelor
folosite la construcţie, cât şi depozitarea materialelor de construcţii şi punerea în
opera a acestora trebuie făcută fără a afecta locurile de înhumare din vecinatate
.
Pentru orice situaţie generată de desfăşurarea acestor lucrări şi care
afectează în orice fel locurile de înhumare vecine care sunt atribuite, persoana
care desfaşoară lucrările trebuie să aibă acordul deţinătorilor locurilor vecine şi la
finalizarea lucrărilor să refacă integral situaţia iniţială.

CAPITOLUL III
ATRIBUIREA LOCURILOR DE ÎNHUMARE DIN CIMITIRE
Art. 19. Locurile de înhumare din cimitirele aflate în proprietatea publică a
comunei Valea Doftanei sunt atribuite în baza unei taxe şi în baza actului de
concesionare care se încheie între Consiliul Local în calitate de concendent şi un
reprezentant legal al familiei aparţinătoare, în condiţiile prezentului Regulament;
Locurile de înhumare din cimitirele aflate în proprietatea publică a
comunei Valea Doftanei pot fi atribuite în folosinţă temporară – 7 ani sau în
folosinţă veşnică.
Art. 20. Pentru încheierea actului de concesionare, reprezentantul legal al
familiei va depune o cerere tip care va fi înregistrată la Primăria comunei Valea
Doftanei.

Art. 21. Cererea pentru atribuirea locurilor de înhumare însoţită obligatoriu
de documentele doveditoare ale situaţiilor care justifică atribuirea, poate fi
depusă de către cel în drept, în următoarele situaţii :
a) la decesul persoanei din familia al cărei reprezentant legal este ;
b) dupa împlinirea vârstei de 70 ani , în nume propriu sau pentru persoane din
familie;
c) pentru persoane din familie sau în nume propriu , daca sufera de boli
incurabile;
d) în cazul în care o persoană care nu îndeplineşte condiţiile de mai sus doreşte
să i se atribuie un loc de înhumare, aceasta este posibil doar cu achitarea unei
taxe mai mari.
Art. 22. Este interzisă atribuirea aceluiaşi titular a două sau mai multor
locuri de înhumare, cu exceptia situaţiei în care solicitarea se face în numele
familiei (soţ/soţie) şi pentru maxim două locuri de înhumare ;
Art. 23. Este interzisă schimbarea sau înstrăinarea sub orice formă a
locurilor atribuite. Locurile atribuite în folosinţă veşnică pot fi transmise numai
prin succesiune către soţ/soţie sau rude pana la gradul IV (gradul de rudenie să
fie certificat cu acte doveditoare). Locurile de înmormântare transmise prin
succesiune sunt indivizibile.
Art. 24. Înainte de expirarea perioadei pentru care s-a încheiat actul de
concesiune privind folosinţa locurilor de înhumare, acesta poate fi reînnoit pentru
o noua perioada de 7 ani, cu achitarea taxelor corespunzătoare, la cererea
titularului sau a membrilor familiei acestuia (moştenitori legali), care trebuie să
prezinte documente în acest sens şi care au drept de preempţiune ;
Art. 25. Pentru persoanele care beneficiază de prevederi ale legilor în
care sunt stabilite reglementări speciale privind atribuirea în folosinta a locurilor
de înhumare (Legea nr.42/1990 , Legea nr.118/1990, Legea nr. 44/1994, Legea
nr. 55/1998 , Legea nr. 189/2000 , etc.) , se acordă cu titlu gratuit un loc de
înhumare pe veci, în funcţie de terenul liber existent , la cererea celui în drept
însoţită de documentele doveditoare ;
Art. 26. Pentru situaţii speciale ale unor persoane decedate – persoane
fără aparţinători, persoane fără posibilităţi materiale sau altele de acest gen, în
care se impune atribuirea în folosinţă temporară şi/sau gratuita a locurilor de
înhumare, se pot atribui aceste locuri, cu respectarea prevederilor legale sau
prin Hotârare a Consiliului Local ;
Art. 27. Dreptul de folosinţă a locurilor de înhumare încetează :
a) la expirarea duratei de folosinţă de 7, daca actul de concesiune nu a fost
reînnoit conform prevederilor art.24 ;
b) când titularul dreptului de folosinţă renunţă la acest drept ;
c) în cazul părăsirii sau neîngrijirii locurilor de înhumare pentru mai mult de
2 ani.
Art. 28. Comunicarea încetarii dreptului de folosinta a locurilor de
înhumare şi în mod deosebit a situaţiei prevazute la art.27 , pct. c , către cei
interesaţi se va face prin avize scrise.
Art. 29. În cazul în care dreptul de folosinţă a locurilor de înhumare a
încetat, foştii titulari au obligaţia de a desfiinţa lucrările funerare existente şi a
elibera terenul în termen de 90 zile, în caz contrar, asupra acestor lucrări se va
dispune în baza propunerilor conţinute de Raportul anual aprobat de catre
Consiliul Local şi întocmit în conformitate cu prevederiile art.7
Art. 30. Se vor percepe următoarele contribuţii de concesiune:
● pentru locuitorii din parohia aferentă :
- pentru un loc în folosinţă veşnică – 600 lei;
- pentru un loc în folosinţă temporară (7 ani ) – 200 lei;

- pentru un loc în folosinţă veşnică pentru pesoanele de la art.21 pct. d) – 800
lei;
● pentru locuitorii din alte parohii
- pentru un loc în folosinţă veşnică – 1.000 lei;
- pentru un loc în folosinţă temporară (7 ani ) – 600 lei;

CAPITOLUL IV
REGLEMENTARI PRIVIND ÎNTREŢINEREA
LOCURILOR DE ÎNHUMARE
Art. 31. Locul de înhumare unde a fost înhumata o persoana decedată
poarta denumirea generică de mormânt ;
Art. 32. Titularii dreptului de folosinţă, au obligaţia să amenajeze şi să
întreţina locurile de înhumare atribuite cât şi mormintele (implicit monumentele
funerare şi amenajarile de orice fel), acestea trebuind să aibă un aspect curat şi
îngrijit ;
Art. 33. Titularii dreptului de folosinţă asupra locurilor de înhumare ,
inclusiv persoanele care devin titulari ai dreptului de folosinţă prin succesiune ,
vor plati anual o taxă din care se constituie fondul de întreţinere şi salubrizare a
cimitirelor de 20 lei/an/ mormânt ;
Art. 34. Toate amenajarile şi monumentele funerare trebuie să respecte
dimensional prevederile prezentului Regulament . Este interzisa amplasarea
oricaror elemente heteroclite drept accesorii pentru îndeplinirea unor ritualuri
(cutii de conserve , oale , caldari , etc.) ;
Art.35. Plantele ornamentale de orice fel sunt permise, daca nu
afectează armonia existentă in cimitir, iar arborii de asemenea , daca nu
afectează prin creşterea lor mormintele vecine ;
Art. 36. În situaţia în care titularii dreptului de folosinţă a locului de
înhumare nu au posibilitatea să întreţină aceste locuri, din diferite motive –
locuiesc la distanţă, au varste înaintate, probleme de sănătate, la solicitarea lor ,
această întreţinere va putea fi făcută contra cost de către personalul din cadrul
Compartimentului de Gospodărire Comunală, cu achitarea unei taxe de 50 lei
/an;
Art. 37. Pentru evitarea oricaror situaţii litigioase, persoanele care deţin în
concesiune locuri de înhumare au obligaţia de a anunţa în scris Compartimentul
de Gospodărire Comunală, despre orice schimbare privind situaţia locului de
înhumare (deţinător, posibilităţi de întreţinere, schimbarea domiciliului, etc.) ;
Art. 38. Situaţia privind starea de fapt a locurilor de înhumare atribuite va
fi actualizată anual , Compartimentul de Gospodărire Comunală prezentând
aceasta situaţie cu propunerile concrete de menţinere sau desfiinţare a dreptului
de folosinţă pentru locurile de înhumare, asa cum este stabilit prin art. 7 ;

CAPITOLUL V
REGLEMENTĂRI PRIVIND ÎNHUMĂRILE ŞI
DESHUMĂRILE
Art. 39. In cimitirele care apartin comunei Valea Doftanei pot fi înhumate
persoanele decedate care au avut domiciliul pe raza comunei Valea Doftanei , de
regula in cimitirul de pe raza parohiei unde au avut ultimul domiciliu; În cazuri

excepţionale, cu aprobarea Primarului comunei Valea Doftanei pot fi înhumate şi
persoane cu domiciliul în altă parohie sau localitate.
Art.40. Daca persoana decedată deţinea în folosinţă la data decesului, un
loc de înhumare concesionat în oricare din cimitirele de pe teritoriul administrativ
al comunei Valea Doftanei , înhumarea se va face în acel loc ;
Art. 41. Detinatorul dreptului de folosinţă a locului de înhumare poate
acorda motivat , prin act scris , cu avizul Compartimentului de Gospodărire
Comunală, dreptul de înhumare pentru o persoana decedată , indiferent de
gradul de rudenie cu aceasta ;
Art. 42. O persoană decedată, cu ultimul domiciliu pe raza comunei Valea
Doftanei , care are apartinători cu o situaţie socială precară, constatată prin
mijloace legale (ancheta socială), poate fi înhumata cu aprobarea şi pe cheltuiala
comunei;
Art. 43. Înhumarea persoanelor decedate se face numai în baza
documentelor prevăzute de lege :
- Adeverinţa de înhumare eliberată de Serviciul Comunitar de evidenta a
persoanei ;
- Autorizatie sanitara de transport (persoane decedate aduse din alte localitati) ;
Art. 44. Pentru persoanele decedate în urma unor boli contagioase care
pun
în pericol sănătatea publică acestea trebuind înhumate cu respectarea strictă a
regulilor prevazute în situaţii de acest fel ;
Art. 45. Ritualurile religioase pe parcursul transportului persoanei
decedate însoţită de cortegiul funerar, de la locul unde a fost depusă , la locul de
înhumare trebuie să respecte reglementările specifice privitor la normele sanitarepidemiologice şi de mediu . Transportul în sicriu deschis este responsabilitatea
integrală a apartinătorului direct ;
Art. 46. Este interzisă deschiderea mormintelor la mai puţin de 7 ani de la
data înhumării cu excepţia situaţiei când se fac înhumări succesive , deshumări
sau reînhumări cu asigurarea măsurilor necesare atât de ordin tehnic cât şi de
protecţie sanitară şi a mediului reglementate prin lege ;
Art. 47. O persoana decedată poate fi deshumată de aparţinători în
vederea reînhumării într-o altă locaţie, în baza aprobărilor dispuse de lege şi cu
avizul reprezentantului teritorial al Direcţiei de Sănătate Publică, cu asigurarea
tuturor măsurilor care se impun din punct de vedere sanitar-epidemiologic (sicriu
de lemn căptuşit cu tablă sau sicriu metalic , închise ermetic) ;
Art. 48. In situatii speciale , în baza documentelor prevăzute de lege ,
instituţiile abilitate, pot dispune pentru soluţionarea unor cauze judiciare ,
expertize medico-legale ale cadavrelor înhumate, prin deschiderea unui mormânt
indiferent de data înhumării ;
Art. 49. La deshumări şi reînhumări este obligatorie prezenţa unui
aparţinator din familia persoanei decedate, daca există şi a reprezentantului
Compartimentului de Gospodărire Comunală;
Art. 50. Familia persoanei care urmeaza a fi deshumată în situatia
prevazuta la art.48, va fi avizată cu minim 30 zile înainte de data propusă pentru
deshumare, avizarea făcându-se în scris cu confirmare de primire ;
Art.51. Daca reprezentantul familiei nu se prezintă, deshumarea se face
numai în prezenţa reprezentantului Compartimentului de Gospodărire Comunală,
toate operaţiunile desfăşurate trebuind să fie înregistrate în baza de date a
cimitirului ;
Art. 52. Toate activităţile presupuse de operaţiunile de înhumare şi/sau
deshumare trebuie să se desfăşoare cu respectarea integrală a normelor sanitarepidemiologice şi de mediu prevăzute de lege ;

Art. 53. Toate demersurile legale pentru desfăşurarea în bune condiţii a
operaţiunilor legate de deshumarea unei persoane decedate, când deshumarea
se face în situaţia prevăzută la art. 48 , sunt în sarcina instituţiei care ordonă
aceste operaţiuni ;
Art. 54. Evidenţa operaţiunilor privind înhumările, deshumările şi
reînhumările va fi înregistrată în baza de date a cimitirului ;
Art.55. După constatarea şi înregistrarea ca atare a locurilor de înhumare
cu termen de folosinţă expirat, dreptul de folosinţă al acestora se poate atribui ,
altor persoane ;
Art. 56. Osemintele descoperite la înhumarea unei persoane decedate
într-un loc de înhumare reatribuit vor fi păstrate în acelaşi loc.

CAPITOLUL VI
REGLEMENTARI PRIVIND ACCESUL IN CIMITIRE
Art. 57. Accesul în cimitire pentru vizitatori şi persoanele care desfăşoară
lucrari de întreţinere sau de construcţii avizate şi autorizate se va face după
urmatorul program :
- Perioada de la 01.04 – 30.09 , între orele : 7 – 21
- Perioada de la 01.10 – 31.03 , între orele : 8 – 19
Art.58. Este interzis accesul în cimitire pentru persoanele aflate în
situaţiile:
-în stare de ebrietate ;
-îmbracate inadecvat, în contrast evident cu demnitatea locului ;
-copii până la 10 ani, neînsoţiţi ;
-persoane însoţite de animale ;
-persoane care practică comerţul;
Art.59. În cimitire sunt strict interzise următoarele activităţi:
consumul de alcool ;
- consumul de seminte ;
- fumatul ;
- aruncarea deşeurilor de orice fel în alte locuri decât cele stabilite ;
- alte activităţi de natură să tulbure liniştea şi demnitatea locului ;

CAPITOLUL VII
DISPOZITII FINALE
Art. 60. Cimitirele vor funcţiona astfel ca cerinţele populaţiei, în cazul
decesului unei persoane, să poată fi satisfăcute cu operativitate şi în condiţii
corespunzătoare.
Art. 61. În cimitirele aflate în proprietatea publică a comunei Valea
Doftanei şi care aparţin administraţiei publice locale sunt înmormântaţi decedaţii
ortodoxi, dar şi cei neortodoxi dacă cultul de care au aparţinut nu au cimitir
propriu. Înhumarea acestora se va face în parcelă separată, stabilită de
Compartimentul de Gospodărire Comunală.

Art. 62. Compartimentului de Gospodărire Comunală nu răspunde de
semnele şi obiectele funerare acceptate cum ar fi cruci şi plăci funerare şi pentru
situatiile generate de forţa majoră sau urmările acţiunilor de vandalism ;
Art. 63. Compartimentului de Gospodărire Comunală răspunde de
aplicarea şi respectarea prezentului Regulament în cimitirele la care se referă
acesta.
Art. 64. Locurilor de înhumare eliberate până la intrarea în vigoare a
prezentului Regulament rămân valabile, urmând ca în termen de 60 zile să
fie făcută baza de date aferentă acestor locuri şi încheierea de acte de
concesiune.
În cazul în care persoanele care au plătit deja taxa veche stabilită de
Consiliu concesiunea se va face pe folosinţă temporară – 7 ani. Dacă
persoanele sunt dispuse să achite diferenţa de taxă concesiunea se va
încheia cu folosinţă veşnică.
Art. 65. Incălcarea prevederilor prezentului Regulament de către cetăţeni
persoane fizice sau reprezentanţi ai persoanelor juridice, vor fi sancţionate în
conformitate cu prevederile legale existente ,iar pentru situatiile neprevazute în
lege măsurile se stabilesc prin Hotarari ale Consiliului Local ;
Art. 66. Prevederile legale care vor intra în vigoare ulterior, vor fi introduse
în Regulament, iar modificările şi completările respective, vor fi supuse aprobării
Consiliului Local ;

