
ROMANIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
COMUNA OTELEC 
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E
privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a 

cimitirelor de pe raza comunei Otelec

Consiliul local al comunei Otelec, judeţul Timiş ;
Având in vedere :
referatul domnului primar Szabo Csaba Zoltan cu privire aprobarea 

Regulamentului de organizare si funcţionare a cimitirelor de pe raza comunei 
Otelec proprietatea Comunei Otelec

avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 2 pentru agricultură utilităti 
publice, calitatea vieţii si protectia mediului; organizare si dezvoltare urbanistică, 
circulaţie rutieră, conservarea monumentelor istorice si de arhitectură acordata 
proiectului de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si 
funcţionare a cimitirelor de pe raza comunei Otelec.

In baza art.22 din Hotarea Guvernului nr.955 /2004 pentru aprobarea 
reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonatei Guvernului Nr. 71/2002 privind 
organizarea si funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public 
si privat de interes local , publicat in Monitorul Oficial nr .660 din 22 iulie 2004 ;

In temeiul art.36 alin.(2) lit.d a art 115 alin.(1) lit.b, din Legea nr.215/2001 
Legea administraţiei publice locale modificata si republicata :

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aproba Regulamentului de organizare si funcţionare a cimitirelor 
de pe raza comunei Otelec conform anexei ce face parte integranta din prezenta 
hotarare .

Art.2. Prezenta hotarare se comunica :
Institutiei Prefectului judeţul Timiş.
Primăriei comunei Otelec .
Parohiei Catolice Otelec.
Parohiei Ortodoxe Otelec , lohanisfeld 
Parohiei Penticostale lohanisfeld.
Publica, prin afişare.

CONTRASEMNEAZA
Secretar
Talpai Gabor lanos

1
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Anexa 1
la Hotararea Consilului Local nr.2 din 26 ian 2011

REGULAMENTUL DE ADMINISTRARE SI FUNCŢIONARE A 
CIMITIRELOR APARTINAND COMUNEI OTELEC

Capitolul I -  DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1 . Cimitirele in proprietatea statului sint administrate de consiliilor 
locale , cu excepţia celor aflate, potrivit legii, in administrarea altor 
organe de stat.
Art. 2. - înfiinţarea, extinderea sau desfiinţarea cimitirelor se face potrivit 
legii, la propunerea Consiliului Local Otelec cu respectarea schitelor de 
sistematizare.
Art. 3 - Prezentul Regulament se aplica cimitirelor din comuna Otelec 
respectiv din localitatea Otelec si localitatea lohanisfeld.
Art. 4. - în cimitire sunt aplicabile dispoziţiile legate de domeniul edilitar, 
urbanistic, sanitar si de mediu,iar administratorul cimitirelor denumit în 
continuare - administrator, este obligat sa respecte legislaţia în vigoare 
atât la extinderea si înfiinţarea de cimitire , cât si în ceea ce priveşte 
organizarea si administrarea acestora. Cimitirele vor funcţiona pe baza 
autorizaţiei eliberate de Primarul comunei Otelec.

Capitolul II -  Atribuirea in folosinţa , amenajarea si intretinerea 
locurilor de înhumare in cimitire

Art. 5 - Locurile de înhumare din cimitirele aflate in administrarea 
Consiliului Local Otelec vor putea fi atribuite numai in folosinţa - la 
cererea cetatenilor - in condiţiile stabilite prin prezentul regulament.
Art. 6 - Terenul aparţinând cimitirului se împarte în parcele, rânduri si 
morminte. Locurile de înhumare au dimensiunile de 2,50 m x 1,30 m 
pentru un loc de înhumare simplu, intervalele dintre locurile de înhumare 
sunt de maxim 0,20 m ( trotuar comun, dupa cum permite configuraţia 
terenului )necesare pentru circulaţie si îngrijirea locului.
Pentru doua locuri de înhumare dimensiunile sunt de 2,50 m x 2,60 m. 
Adâncimea gropii pentru toate situatiile enumerate mai sus, va fi de 2 m, 
iar acolo unde terenul permite aceasta va fi de 2,20 m.
Art. 7. Titularii dreptului de folosinţa locului de înhumare au obligaţia de 
amenajare si întretinere a acestor locuri si a lucrărilor funerare existente, 
asigurându-le un aspect curat, îngrijit.
Art. 8. Locurile de înhumare din cimitirele publice aparţinând comunei 
Otelec sunt atribuite în folosinţa pe o perioada de 7 ani pe baza de
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tarife stabilite prin Hotararea Consiliului Local Otelec., prin act de 
folosinţa încheiat între administrator si familia apartinatoare în condiţiile 
prezentului Regulament.
Art. 9.- Sunt exceptate de la prevederile art. 8 beneficiarii Legii 34/2004 
a recunoştinţei fata de eroii martiri si luptătorii care au contribuit la 
victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, a Decretului 
legel 18/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate 
din motive politice de dictatura instaurata cu începere de la 6 martie1945 
precum si celor deportate în strainatate ori constituite de prizonieri , 
modificat si completat, precum si ale Legii 44/1994 privind veteranii de 
război precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război, 
republicata. Aceştia beneficiaza de loc de înhumare gratuit.
Art.10. Termenul contractului de folosinţa poate fi prelungit prin acordul 
pârtilor cu durata sa iniţiala, daca sunt îndeplinite condiţiile de prelungire, 
pe baza unei cereri înregistrata cu cel puţin 5 zile inainte de data expirării 
duratei de Folosinţa . Folosinţa cu durata expirata se poate 
reconcesiona de către fostul titular sau de către una din rudele care fac 
dovada ca este cea mai apropiata in grad cu fostul titular al locului de 
concesiune sau cu persoanele înhumate in acel loc.
Tot prin Dispoziţie a Primarului, în baza unor anchete sociale, pot fi 
acordate locuri de înhumare gratuite decedaţilor fara urmaşi sau lipsite 
de mijloacele financiare necesare înhumării.
Art. 11. Aprobarea atribuirii locurilor de înhumare în cazul decesului, se 
acorda de către administrator în baza adeverinţei de deces,dupa plata 
tarifelor stabilite. Pentru o persoana decedata se atribuie un loc 
deînhumare, în acel loc se pot înhuma titularii dreptului de folosinţa/ soţii. 
Art. 12. Dreptul de folosinţa a locurilor de înhumare înceteaza :
a) la expirarea duratei de concesiune;
b) cand titularul dreptului de folosinţa renunţa unilateral la acest drept 
printr-o declaraţie notariala;
c) in cazul in care titularul locului deţine unul sau mai multe locuri de 
înhumare si a fost înhumat in alt loc decât cel pe care îl deţine;
d) in caz de părăsire sau menţinere in stare de neingrijire a locurilor de 
înhumare si a lucrărilor funerare pe o perioada de 2 ani;
e) in cazul neachitarii taxei anuale de intretinere dupa primele sase luni 
ale anului următor;
f) in cazul in care lucrările funerare nu s-au executat in termen de 3 luni 
de la data eliberării avizului de construire
Art. 13. în cazul în care dreptul de folosinţa a locurilor de înhumare a 
încetat si pe aceste locuri exista lucrări funerare, foştii titulari sunt obligaţi 
sa le desfiinţeze si sa elibereze terenul în termen de 90 zile de la
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încetare. în caz contrar, lucrările funerare trec în patrimoniul 
administratorului dupa trecerea celor 90 zile.
Art. 14. Administratorul are obligaţia sa anunţe situatiile prevăzute la art.
13 dupa urmaaoarea procedura: somaţie la adresa din registru si din 
evidenta computerizata, înstiintari lipite pe mormintele în cauza si la 
avizierul cimitirului sau publicarea anuala în presa locala a unui anunţ 
privind expirarea dreptului de folosinţa.
Art. 15. Titularii dreptului de folosinţa au obligaţia sa anunţe în scris 
despre schimbarea domiciliului.
Art. 16. Administratorul va pastra si va conduce evidenta tuturor locurilor 
in registre speciale si într-o evidenta computerizata

CAPITOLUL 3 -  ÎNHUMĂRILE SI DESHUMĂRILE

Art. 17. Dreptul de înhumare în cimitir îl au :
1 -  persoanele decedate cu ultimul domiciliu în comuna Otelec ;
2 -  persoanele decedate cu ultimul domiciliu în alte localitati, dar care la 
data intrării în vigoare a prezentului Regulament au dreptul de folosinţa 
asupra unui loc de veci din cim itir;
3 - rudele pana la gradul IV sau persoanele aflate în întreţinerea unor 
persoane cu domiciliul stabil în comuna Otelec.
4 -  persoanele decedate fara apartinatori si cu ultimul domiciliu în alte 
localitati. Acestea vor fi înhumate în locul indicat de primaria Otelec
5 -  persoanele care s-au născut in comuna dar au plecat din localitatea 
Otelec si mai au rude de pana la gradul IV in localitate .
Art. 18. Decedaţii care au suferit de boli contagioase nu vor fi depuşi la 
capele, ci vor fi înhumaţi direct la groapa.
Art. 19. înhumările se fac direct sau prin depunerea prealabila a 
decedaţilor la capela. Depunerea decedaţilor la capela se poate face 
pentru cel mult 72 ore de la data decesului, fara nici o excepţie.
Art. 20. înhumările se pot face în gropi simple, gropi zidite si cavouri. 
Gropile zidite si cavourile se executa potrivit dispoziţiilor si normelor în 
vigoare si sub controlul administratorului.,
Art. 21. Mormintele nu pot fi deschise decât dupa 7 ani de la data 
înhumării, cu excepţia înhumărilor succesive ale titularului sau 
apartinatorilor decedatului, cu asigurarea masurilor de protectie sanitara 
prevăzute de lege. Prin excepţie, acestea vor putea fi deschise pâna la 2 
ani cu respectarea dispoziţiilor legale. Dupa 2 ani, cadavrul deshumat 
este obligatoriu introdus într-un sicriu metalic, ermetic închis sau într-un 
sicriu de lemn căptuşit cu tabla si ermetic închis în vederea respectării 
normelor sanitaroantiepidemice.
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Aceasta se face în baza autorizaţiei eliberata de Direcţia de Sanatate 
Publica teritoriala.
Mormintele se pot deschide în orice moment, cu aprobarea Parchetului. 
Art. 22. Deshumările si reînhumarile se fac în mod obligatoriu în 
prezenta unui reprezentant al familiei decedatului si sub supravegherea 
administratorului, iar operaţiunea se consemneaza în registrul de 
evidenta si în evidenta computerizata. în cazul când în termen de 60 zile 
de la înstiintare, reprezentantul familiei decedatului nu se prezintă pentru 
deshumare, desi a fost anuntat în scris cu confirmare de primire, 
operaţiunea de deshumare se desfasoara numai în prezenta 
administratorului, care consemneaza în registrul de evidenta si în bazele 
de date computerizate operaţiunea de reînhumare a osemintelor. La fel 
se procedeaza si în cazul în care nu mai exista în viata nici o ruda a 
decedatului. în cazuri excepţionale (cazuri sociale, cu motive bine 
întemeiate) deshumările si reînhumarile se fac, în baza unei Dispoziţii a 
Primarului, fara perceperea tarifelor aferente.
Art. 23. Daca la expirarea termenului dreptului de folosinţa, acesta nu se 
prelungeşte, se pierde dreptul de folosinţa si locul de înhumare se 
atribuie, în caz de deces, altei persoane, osemintele rezultate din 
deshumare se depun la casa de oase. Costul procesiunii de înhumare a 
osemintelor se suporta de noul titular al dreptului de folosinţa.
Art. 24. Transportul persoanelor decedate în aceeaşi localitate, în alta 
localitate sau în alta tara, se face cu vehicule mortuare si cu mijloace de 
transport special amenajate, cu respectarea normelor 
sanitaroantiepidemice.

CAPITOLUL IV -  Administratorul cimitirelor

Art. 25. Administratorul are urmatoarele obligaţii:
1 -  tinerea evidentei înhumărilor pe parcele, rânduri si locuri de 
înhumare ( morminte ) si evidenta înhumărilor
2 -  întocmirea planului cu organizarea cimitirului;
3 -luarea tututror masurilor legale ce se impun în cazul în care se 
constata execuţia oricăror constructii funerare cu încalcarea prezentului 
Regulament
4 -  marcarea parcelelor, rândurilor si locurilor de înhumare ;
5 -  urmarirea si verificarea executării lucrărilor funerare, respectarea 
dimensiunilor
6 -  inventarierea anuala a locurilor de înhumare libere ;
7 -  verificarea pe teren împreuna cu apartinatorii locului de înhumare 
atribuit, marcarea locului pentru saparea gropii si urmarirea executării

Anexa 1 la Hotararea Consilului Local nr.2 din 26 ian 2011 4

REGULAMENTUL DE ADMINISTRARE SI FUNCŢIONARE A CIMITIRELOR APARTINAND
PRIMĂRIEI COMUNEI OTELEC



acestei operaţiuni, precum si verificarea modului în care se închide si se 
profileaza mormîntul;
8 -  urmarirea stării de curăţenie si luarea masurilor pentru menţinerea 
acesteia ;
9 - afişarea în locuri vizibile a Regulamentului de funcţionare si 
administrare a cimitirelor si urmarirea respectării întocmai a acestuia ;
10- colaborarea cu reprezentanţii tuturor confesiunilor religioase, legal 
recunoscute de lege, în vederea respectării cerinţelor legate de 
înhumare a acestora.

Administratorului îi este interzis :
1. sa permită efectuarea de lucrări neautorizate ;
2. taierea de pomi sau arbori fara aprobare ;
3. efectuarea locurilor de înhumare la alte dimensiuni decât cele 
prevăzute în prezentul Regulament;
4. deschiderea mormintelor si deshumarea cadavrelor fara aprobare ;
5. executarea unor împrejmuiri, gropi zidite sau cavouri fara autorizatie 
de construire;
6. sa aplice alte tarife decât cele aprobate ;

CAPITOLUL V -  CONTRAVENŢII

Art. 26. Contravetii care se aplica administratorului:
A. Constituie contravenţie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa între
200 lei si 300 lei urmatoarele fapte :
1 -  neefectuarea inventarierii anuale a locurilor de înhumare libere ;
2 -  neaplicarea la loc vizibil a Regulamentului de funcţionare a cimitirelor 
si a orarului de funcţionare ;
3 -  neîntocmirea evidentei înhumărilor personalitatilor importante ;
B. Constituie contravenţie si se sanctineaza cu amenda cuprinsa între 
700 lei si 900 lei urmatoarele fapte :
1 -  efectuarea locurilor de înhumare la alte dimensiuni decât cele 
prevăzute în Regulamentul de funcţionare ;
2 -  nerespectarea spatiilor dintre locurile de vec i;
C. Constituie contravenţie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa între 
500 Iei si 1000 lei urmatoarele fapte :
1 -  deschiderea mormintelor si deshumarea cadavrelor fara aprobare ;
2 -  executarea de constructii funerare fara respectarea prevederilor 
prezentului regulament;
D. Constituie contravenţie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa între 
200 lei si 500 lei urmatoarele fapte :
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1 -  nerespectarea obligaţiei de pastrare a crucilor si plăcilor funerare ;
2 -  neefectuarea lucrărilor de întretinere la locurile de veci încredinţate ;
3 -  nementinerea stării de curăţenie si ordine în cim itir;
4 -  neîntocmirea documentelor de evidenta si a planului de organizare 
a cimitirelor.
E. Constituie contravenţie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa între 
300 lei si 500 lei urmatoarele fapte :
1 -  aplicarea altor tarife pentru activitatile din cimitire decât cele aprobate
2 -  îndepărtarea semnelor funerare fara acordul familiei apartinatoare, 
cu excepţia pierderii dreptului de folosinţa a locului de veci.
Art. 27. Contravenţii care se aplica vizitatorilor si celor care au in 
folosinţa locuri de veci:
A. Constituie contravenţie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa între 
500 lei si 700 lei urmaoarele apte :
1 -  practicarea unor activitati care aduc atingere intimitatii locului de veci
2 -  calcarea peste morminte ;
3 -  distrugerea si degradarea obiectelor funerare ;
4 -  taierea de pomi si arbori fara aprobare.
5 -  degradarea gardului de împrejmuire ;
6 -  degradarea mobilierului dispus în cim itir;
7 -  degradarea sau ruperea florilor si a coroanelor de pe mormânt;
8 -  înscrierea unor cuvinte obscene pe obiectele funerare.
9 -  efectuarea locurilor de înhumare la alte dimensiuni decât cele 
prevăzute în Regulamentul de funcţionare ;
10 -  nerespectarea spatiilor dintre locurile de vec i;
11 -  deschiderea mormintelor si deshumarea cadavrelor fara aprobare ;
12 -  executarea de constructii funerare fara respectarea prevederilor 
prezentului regulament;
13 -  neefectuarea lucrărilor de întretinere la locurile de veci încredinţate ;
14 -  nementinerea stării de curăţenie si ordine în cim itir;

B. Constituie contravente s se sanctoneaza cu amenda cuprinsa între 
200 lei si 300 lei urmatoarele fapte :
1 -  accesul în cimitir prin alte locuri decât pe porţile de acces ;
2 -  accesul autovehiculelor si vehiculelor în cimitir fara aprobare ;
3 -  depozitarea resturilor si gunoaielor în alte locuri decât cele 
prevăzute.
C. Constituie contravenţie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa între
500 lei si 1000 lei urmatoarele fapte :
1 -  însusirea oricărui material sau obiect care provine de la locul de 
înhumare;
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2 -  comercializarea unor obiecte folosite pentru ornamentarea 
mormintelor;
3 -  adoptarea unei tinute sau atitudini care sa dăuneze ceremoniilor 
funerare.
4 -  executarea de constructii funerare neautorizate sau fara permis de 
lucru.
D. Constituie contravenţie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa între 
200 lei si 400 lei urmatoarele fapte :
1 -  nesemnalizarea săpăturilor pentru cavouri si gropi zidite ;
2 - depozitarea de pământ, a materialelor sau a altor obiecte pe 
mormintele vecine ;
3 -  montarea de banei, ornamente sau alte obiecte funerare pe 
trotuarele de lângă locurile de înhumare ;
4 -  distrugerea, degradarea sau desfiinţarea spatiilor verzi.
5 -  crearea de stocuri de materiale la locurile de constructii în cimitire ;
E. Constituie contravenţie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa între 
200 lei si 400 lei urmatoarele fapte:
-  accesul în cimitire a persoanelor:
1. în stare de ebrietate
2. fara o îmbrăcăminte decenta
3. însotiite de câini sau alte animale domestice
4. care practica comerţul ambulant
5. care practica cerşitul
F. Constituie contravenţie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa între 
100 lei si 200 lei urmatoarele fapte :
- consumul de alcool
- aruncarea de deşeuri, resturi sau gunoi în alte locuri decât pubelele 
amplasate;
- cântatul, în afara muzicii aprobate de eveniment
- folosirea unor instrumente muzicale izolate
- audierea zgomotoasa a aparatelor de radio si casetofoanelor;
- introducerea oricăror animale sau lasarea lor libera în spaţiul cimitirelor;
- producerea de zgomot sau scandal.

Constatarea si aplicarea sancţiunilor pentru contravenţiile 
enumerate se face de persoane împuternicite de Primarul comunei 
Otelec.

Contravenţiilor prevăzute de prezentul regulament li se aplica 
prevederile OG 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. 
Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore 
de la data încheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data 
comunicării acestuia, jumttate din minimul amenzii.
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CAPITOLUL VI. DISPOZIŢII FINALE

Art. 28. -  Consiliul local al comunei Otelec asigura dotarea cimitirelor cu 
unitatile necesare funcţionarii in condiţii corespunzătoare, împrejmuirea 
acestora precum si sistematizarea lor, tinind seama de dimensiunile 
locurilor de înhumare si a celorlalte prevederi din prezentul regulament. 
Art. 29. - Mormintele si operele comemorative de război, ale eroilor 
luptei pentru eliberarea poporului si a patriei, sint intretinute si îngrijite de 
administraţiile cimitirelor.
Art. 30. - Lucrările funerare autorizate care se afla in curs de execuţie la 
data aprobarii prezentului regulament, vor putea fi continuate numai pe 
baza incuviintarii date de organul care a eliberat autorizatia, in urma 
analizarii fiecărui caz in parte.
Art. 31. - Actele de concesionare a locurilor de înhumare eliberate de 
administraţia cimitirelor pina la intrarea in vigoare a prezentului 
regulament ramin valabile.
Art. 32. -  Consiliul local care are in administrare cimitirele, vor aplica in 
mod corespunzător prevederile prezentului regulament, referitoare la 
administraţiile cimitirelor.

Preşedinte de şedinţa Secretar,
Tius Gavrila Talpai Gabor lanos
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