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ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII DE MUNTE 

CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 
privind aprobarea Regulamentului de organizare 

 si functionare a cimitirului din orasul  

VALENII DE MUNTE 

 

 Avand in vedere prevederile legale cuprinse in: 

- Legea nr.102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane si serviciile funerare, cu 

modificarile si completarile ulterioare ; 

- H.G.nr.741/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice si sanitare privind serviciile funerare, 

inhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea si reinhumarea cadavrelor umane, 

cimitirele, crematoriile umane, precum si criteriile profesionale pe care trebuie sa le 

indeplineasca prestatorii de servicii funerare si nivelul fondului de garantare ; 

- O.G.nr.71 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a 

domeniului public si privat  de interes local, modificata si completata prin Legea 

nr.10/2020 ; 

- Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare ; 

- O.G.nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile 

ulterioare ; 

Văzând referatul de aprobarea al primarului orasului Valenii de Munte, raportul întocmit de 

catre viceprimarul orasului Valenii de Munte si raportul  Comisiei pentru activitati social – culturale, 

culte, invatamant, sanatate si familie, protectie copii, tineret si sport ;  

In temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare ; 

   

Consiliul Local al orasului Valenii de Munte adopta prezenta hotarare: 

 

 Art.1. Se aproba Regulamentul  de organizare si functionare a cimitirului din orasul Valenii de 

Munte, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare. 

 

 Art.2. Hotararea intra in vigoare la data de 01 aprilie 2020. 

 Incepand cu 01 aprilie 2020 hotararea Consiliului Local nr.98/2004  se abroga. 

 

Art.3. Cu aducerea la indeplinire se insarcineaza : Serviciul de transport si intretinere strazi,  

Serviciul buget – finante, impozite si taxe locale si Serviciul urbanism si amenajarea teritoriului. 

 

Art.4. Hotararea se va afisa la sediul Primariei orasului Valenii de Munte, se comunica 

persoanelor interesate si se publica pe site-ul institutiei. 

Afisarea si comunicarea se vor face de catre Biroul administratie publica locala. 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

Oprea Daniel 

 

                             CONTRASEMNEAZA:  

       SECRETAR GENERAL – Onoiu Elena – Adina 

VALENII DE MUNTE, 27 martie 2020 

NR. 48 
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CONSILIUL LOCAL           ANEXA NR. 1 

AL ORASULUI               la hotărârea nr. 48/27 martie 2020 

VALENII DE MUNTE 

 

 

 

REGULAMENT 

DE  ORGANIZARE  SI  FUNCTIONARE AL CIMITIRULUI  

 ORASULUI VALENII DE MUNTE 
 

 

 

CAPITOLUL I. 

DISPOZITII GENERALE 

 

 

Art.1. Prezentul regulament a fost elaborat in baza Legii nr.102/2014 privind 

cimitirele, crematoriile umane si serviciile funerare si stabileste cadrul legal unitar cu privire 

la organizarea, gestionarea, si administrarea cimitirului aflat pe terenul apartinand 

domeniului public al unitatii administrativ-teritoriale Valenii de Munte.  

Art.2. Administratorul cimitirului este Primaria orasului Valenii de Munte prin 

Compartimentul administrare cimitir din cadrul Serviciului transport si intretinere 

strazi.  

Art.3. Cimitirul existent este supus din punct de vedere urbanistic,sanitar si edilitar 

prevederilor legale. 

Art.4. Atribuirea  locurilor  de  inhumare,  efectuarea  inhumarilor, executarea 

lucrarilor funerare,  precum  si  administrarea, organizarea  si  intretinerea  cimitirului  se  face   

conform prevederilor prezentului Regulament.  

Art.5. Inmormantarea poate fi religioasa sau laica. Inmormantarea religioasa are loc cu 

respectarea canoanelor, obiceiurilor locului, traditiilor si regulamentelor cultului respectiv. In 

cazul inmormantarii laice, organizatorii stabilesc modul de desfasurare a procesiunii funebre. 

 

 

 

CAPITOLUL II 

ORGANIZAREA SI ADMINISTRAREA CIMITIRULUI 

 

 

Art.6.  Gestionarea si administrarea patrimoniului cimitirului se realizeaza in numele si in 

interesul  colectivitatii locale, de catre Primaria orasului Valenii de Munte, prin Compartimentul 

administrare cimitir din cadrul Serviciului de transport si intretinere strazi, avand persoana desemnata 

in acest scop, respectiv administratorul cimitirului si in baza hotararilor adoptate in conditiile legii, de 

Consiliul Local al orasului. 

 Art.7.  Administratorul cimitirului are urmatoarele obligatii : 

a) sa respecte regulamentul de organizare si functionare a cimitirului; 

b) sa stabileasca regulile privind prestarea serviciilor de inhumare, precum si regulile  

privind prestarea altor servicii de catre operatori economici sau de persoane fizice 

autorizate;   

c) sa asigure corectitudinea concesionarilor si a atribuirii locurilor de inhumare, cu  

respectarea conditiei ca locul sa fie ingrijit; 

  d)  sa stabileasca regulile de acces in cimitir si orarul de functionare; 
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  e)  sa asigure functionarea si intretinerea salii de ceremonii funerare, precum si a  

    instalatiilor de alimentare cu apa, energie electrica, canalizare si alte dotari; 

f)  sa organizeze preluarea persoanelor decedate , deschiderea si inchiderea cimitirului; 

g) sa intocmeasca si sa pastreze registrele de evidenta si arhiva; 

h) sa asigure efectuarea si pastrarea curateniei, intretinerea drumurilor si a aleilor, 

deszapezirea acestora, colectarea si transportul gunoaielor; 

i)  sa asigure ordinea si paza in perimetrul cimitirului, intretinerea imprejmuirilor; 

j)  sa asigure servicii de relatii cu publicul si informarea vizitatorilor.  

Art.8.  In scopul unei bune organizari, functionari si evidente referitoare la atribuirea locurilor 

de inhumare si a evidentei decedatilor, se vor intocmi urmatoarele registre : 

a.Registru de evidenta in care se inscriu urmatoarele date : numarul curent, ziua,luna, 

anul inhumarii, datele de identificare a defunctului, adresa de la ultimul domiciliu, data 

decesului, categoria, numarul sectorului, al randului si al locului de inhumare, numele 

si adresa persoanei care a comandat inhumarea ( concesionar), CNP concesionar, si 

observatii cu privire la tipul si lucrarile locului de inhumare, numarul si data 

contractului de  concesiune 

b.Registru de evidenta a platilor, privind concesionarea si reconcesionarea locurilor 

de veci in care se inscriu urmatoarele date : numarul curent, numarul si data eliberarii 

chitantei, numele si adresa platitorului,numarul contractului de concesiune, numele 

decedatului, amplasamentul locului de veci, plati concesiune, taxa cimitir, taxa anuala, 

taxa de inhumare; 

  Art.9. Teritoriul cimitirului este impartiti pe categorii, in sectoare, randuri si locuri, acestea 

fiind numerotate pentru a fi identificate mai usor.  

 Art.10. Taxele aferente vor fi stabilite si actualizate prin hotarare a Consiliului local si vor fi 

percepute de catre administratorul cimitirului, eliberandu-se documente legale care sa ateste plata. 

 

 

 

 

CAPITOLUL III 

CONCESIONAREA LOCURILOR DE INHUMARE 

 

 Art.11. Locurile de inhumare din cimitir pot fi atribuite in folosinta, in exclusivitate 

cetatenilor cu domiciliul in orasul Valenii de Munte, la cererea acestora sau a apartinatorilor, prin 

incheierea contractelor de concesiune, in conditiile legii si a prezentului regulament. 

Art.12  Cererile pentru atribuirea locurilor de inhumare se solutioneaza, pe baza unui referat, 

de catre administratorul cimitirului, prin intermediul primarului.  

Art.13. Locurile de inhumare pot fi atribuite in folosinta, cu achitarea pretului concesiunii, 

numai pentru o durata de 7 ani. 

Art.14.  Dupa  expirarea duratei de concesionare, au prioritate sa solicite prelungirea 

concesiunii, titularul dreptului de concesionare, sotia/sotul supravietuitor sau rudele pana la gradul III, 

cu conditia achitarii taxelor aferente.  

Art.15.  Cererea pentru atribuirea locurilor de inhumare va fi insotita obligatoriu de documente 

doveditoare ale situatiilor care justifica atribuirea si poate fi depusa in urmatoarele cazuri : 

- la decesul unei persoane de catre cel in drept; 

- dupa implinirea varstei de 70 de ani, in nume propriu sau pentru persoane din familie; 

- pentru persoane din familie sau in nume propriu , daca sufera de boli incurabile; 

Art.16.  Contractul de concesiune se intocmeste pentru fiecare loc de inhumare in parte, avand 

un singur titular, in doua exemplare, unul la beneficiar si unul la administratorul cimitirului. 

Art.17.   In locurile de inhumare concesionate vor putea fi inmormantate si alte persoane cu 

consimtamantul scris al titularului locului sau pe baza documentelor de stare civila din care sa 

rezulte gradul de rudenie cu decedatul. 
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Art.18.  (1) Se vor atribui fara plata, cate un singur loc pentru inhumare in cimitir , pentru 

urmatoarele categorii de persoane : 

a. veteranilor de razboi, in conformitate cu prevederile Legii 44/1994 

        b.   fostilor detinuti politici  si deportatilor in conformitate cu prevederile Legii 189/2000 

     (2) Pentru aceste categorii de persoane, solicitantii vor anexa la cerere actele 

doveditoare. 

 Art.19.  Drepturile  de folosinta asupra  locurilor  de  inhumare  dobandite  in  conditiile  legii, 

se  transmit , indiferent de natura lor juridica, prin succesiune si acte juridice intre vii cu titlu gratuit, 

pe baza declaratiiilor autentificate la notar de partile interesate. Drepturile asupra locurilor de 

inhumare nu pot fi instrainate prin acte de vanzare-cumparare intre vii, ele nefiind obiecte al dreptului 

de proprietate. Calitatea de mostenitor se dovedeste cu certificat de mostenitor eliberat in conditiile 

legii. Adeverinta necesara intocmirii actelor notariale se poate elibera la cerere. 

 Art.20.  Contactul la concesiune al locului de inhumare inceteaza de drept in urmatoarele 

cazuri: 

- la expirarea termenului de concesionare, daca nu se solicita prelungirea concesiunii; 

- cand titularul dreptului de concesionare renunta expres la acest drept prin declaratie scrisa, 

situatie in care taxele de reconcesionare nu se restituie, aceasta considerandu-se o reziliere 

in mod unilateral; 

- in caz de parasire sau de mentinere in stare de neingrijire pe o perioada mai mare de 2 ani a 

locurilor de inhumare si a lucrarilor funerare, dupa o notificare prealabila; 

- cand titularului i se atribuie un alt loc de inhumare; 

- la solicitarea deshumarii si reinhumarii in alt loc de veci; 

- pentru neplata taxelor aferente pentru o perioada mai mare de 2 ani. 

Art.21. (1)  Cu  30  de  zile   inaintea    expirarii  contractului  de  concesiune ,  administratorul  

cimitirului notifica titularul sau mostenitorul concesiunii in vederea prelungirii contractului de 

concesiune. Daca in termen de 90 de zile de la data notificarii titularul sau mostenitorului contractului 

nu se prezinta pentru indeplinirea formalitatilor de prelungire, titularul isi pierde dreptul de 

reconcesiune asupra locului de inhumare respectiv si acesta intra in circuitul de repartizare a locurilor 

libere. 

  (2) In cazul in care titularul concesiunii nu este gasit si comunicarea scrisa se intoarce 

la administratorul cimitirului, se va proceda la publicarea pe site-ul Primariei, timp de 6 luni, a unui 

anunt de informare cu privire la concesiunile a caror termen a expirat, iar in cazul neprezentarii  

titularului dreptului de concesiune in termen de 60 de zile de la data ultimului anunt public, in vederea 

incheierii unui nou contract de concesiune, acesta isi pierde dreptul asupra locului de inhumare 

respectiv, urmand ca locul sa intre in circuitul de repartizare a locurilor libere. 

  (3)  Daca la expirarea termenului de concesiune, nu au trecut  7 ani de la data ultimei 

inhumari, iar mostenitorii nu cer reconcesionarea locului pe un nou termen, se acorda o prelungire a 

termenului de concesiune pana la implinirea perioadei de 7 ani de la data ultimei inhumari, dupa care 

locul de inhumare va fi concesionat altui solicitant. 

 Art.22. (1) Titularii dreptului de concesiune a locurilor de inhumare au obligatia de amenajare 

si de intretinere a acestor locuri si a lucrarilor funerare existente, asigurandu-se un aspect cat mai 

ingrijt. 

  (2) La incetarea de drept a contractului de concesiune, concesionarul nu va solicita nici 

un fel de despagubiri pentru amenajarile executate, urmand ca administratorul sa stabileasca modul de 

utilizare a amenajarilor ramase pe amplasamentul eliberat. 

 

CAPITOLUL IV 

INHUMAREA, DESHUMAREA SI TRANSPORTUL PERSOANELOR DECEDATE 
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 Art.23.  Inhumarea  persoanelor decedate  se   face  numai  pe baza  certificatului  de  deces  si 

adeverintei de inhumare, eliberate de ofiterul starii civile care a inregistrat decesul, cu plata anticipata 

a tarifelor pentru inhumare. Administratorul cimitirului pastreaza o copie dupa certificatul de deces. 

 Art.24. (1) Inhumarile se pot face direct sau prin depunerea prealabila a persoanei decedate la 

sala de ceremonii funerare. 

   (2) Depunerea persoanei decedate la sala de ceremonii funerare  se poate face numai 

pentru cel mult 72 de ore , in baza certificatului de imbalsamare. 

  (3) Nu pot fi depuse la sala de ceremonii funerare persoanele care au decedate din 

cauza unei boli contagioase. 

 Art.25. In cazul persoanelor decedate in alte localitati, pentru inhumare sunt necesare 

certificatul de deces, adeverinta de inhumare si avizul sanitar de inhumare/transport care se elibereaza 

de autoritatea locala de sanatate publica. 

 Art.26.  In cazul in care se dispun cercetari de catre organele indreptatite, cu privire la cauzele 

decesului, inhumarea se va face numai pe baza dispozitiilor date de organele respective. 

 Art. 27. Deshumarile si reinhumarile persoanelor decedate se pot face numai dupa 7 ani de la 

data inhumarii, in prezenta familiei persoanei decedate sau a reprezentantilor acesteia si a 

administratorului cimitirului, cu respectarea normelor sanitare antiepidemice. Operatiunea se 

consemneaza in registrul de evidenta si  semneaza ambele parti. 

 Art.28.  In mod exceptional, deshumarile se pot face si inaintea expirarii termenului prevazut 

la articolul precedent, dupa cum urmeaza : 

a. cu avizul directiilor de sanatate publica, dupa implinirea termenului de 1 an de la 

data inhumarii si numai in perioada 1 noiembrie – 31 martie, pe baza avizului 

sanitar eliberat de catre directiile de sanatate publica judetene, in scopul reinhumarii 

persoanei decedate in alt loc de inhumare; 

b. indiferent de data cand a avut loc inhumarea, pe baza dispozitiei date, potrivit legii, 

de Parchet sau instantele judecatoresti, familia persoane decedate fiind instiintata. 

La reinhumare este obligatorie prezenta reprezentantului Parchetului sau a instantei 

judecatoresti.  

Art.29.   In  situatiile   prevazute  la  art.21, pct.(1), (2) si  (3) ,  operatiunea   de  deshumare   

se  

efectueaza  in prezenta administratorului cimitirului, care consemneaza in registrul de evidenta lipsa 

reprezentantului familiei si reinhumarea osemintelor la picioarele celui care este inhumat. Costul 

acestor operatiuni va fi suportat de noul concesionar. 

 Art.30.  Inhumarile se pot efectua in gropi simple, duble, zidite sau cavouri, la o adancime de 2 

metri, sub controlul administratorului cimitirului. 

 Art.31.  (1) Locurile de inhumare vor avea  dimensiunea de  2,50m x 1,40m   

    (2) Mormintele duble vor avea dimensiunea de 2,40m x 2,50m 

    (3) Dimensiunile date includ si eventualele constructii, borduri, monumente, etc. , atat 

pentru locurile simple, cat si pentru cele duble , intre acestea existand intervale de 0,30 m, necesare  

pentru circulatia si ingrijirea acestora. 

  

   

CAPITOLUL V 

EXECUTAREA LUCRARILOR FUNERARE IN CIMITIR 

 

 

 Art.32.  La locurile de inhumare se pot executa  lucrari funerare: la suprafata – insemne, 

borduri sau imprejmuiri ale  locurile de inhumare si in subteran – cavouri, cripte – cu obtinerea 

avizului Comisiei de urbanism al Primariei si al administratorului cimitirului. 

Art.33.  Executarea si repararea lucrarilor funerare pot fi efectuate de catre societati 

comerciale  
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de profil , asociatii familiale autorizate sau meseriasii, autorizati potrivit legii, propusi de concesionari. 

Art.34.  Este  interzisa  orice  lucrare  in  afara limitei terenului concesionat, iar administratorul  

cimitirului este autorizat sa impiedice executarea unor asemenea lucrari. In situatia in care au fost 

executate lucrari in afara limitei locului concesionat si fara sa respecte regulamentul, acestea se 

desfiinteaza pe cheltuiala concesionarului.  

 Art.35. Este interzisa depozitarea pe aleile cimitirului a oricaror materiale de constructii, 

stingerea varului, cioplirea pietrei, prepararea betonului. Materialele vor fi aduse la locul constructiei 

gata pregatite in mijloace de transport proprii, evitandu-se astfel imprastierea acestora pe alei sau 

mormintele invecinate.  

 Art.36. Pamantul, resturile de orice natura si gunoiul de orice fel, rezultat ca urmare a 

lucrarilor de constructii, se va transporta in fiecare zi de catre executantii lucrarilor in afara cimitirului, 

la platformele de gunoi special amenajate ale orasului. Executantul lucrarilor funerare are obligatia de 

a avea contract incheiat cu firma de salubrizare care presteaza pe raza orasului Valenii de Munte. O 

copie dupa contractul incheiat cu firma de salubrizare este pastrata de catre administratorul cimitirului 

si este adusa inainte de inceperea lucrarilor. 

 Art.37. Accesul in cimitir al mijloacelor de transport nu este permis. Transportul materialelor 

se va face prin purtare directa sau cu roaba.  

 Art.38.  Daca o constructie funerara prezinta o stare de degradare avansata ( care ar putea pune 

in pericol securitatea publica sau mormintele invecinate) se va intocmi un proces-verbal de catre 

administratorul cimitirului, dupa care se va proceda la o somatie adresata familiei apartinatoare prin 

care i se va pune in vedere remedierea constructiei funerare. In situatia in care familia apartinatoare nu 

doreste sa remedieze sau nu este gasita, locul de inhumare va fi atribuit altui solicitant care se va 

angaja la plata si executia lucrarilor de remediere.  

 

CAPITOLUL VI 

OBLIGATII REFERITOARE LA MORMINTE DE RAZBOI 

ALE CETATENILOR ROMANI SAU STRAINI, 

AFLATE IN PARCELE DIN CIMITIRUL CIVIL ORASULUI 

 

Art.39. Mormintele de razboi sunt si raman amplasate in parcelele situate in partea 

de S - V a cimitirului orasului Valenii de Munte. 

Art.40. Este interzisa inhumarea in parcelele de onoare ale cimitirului civil a altor 

persoane decedate decat cele prevazute la art.2 - 4, din Legea nr.379/30 sept.2003. 

Art.41. Consiliul local al orasului Valenii de Munte, prin administratorul 

cimitirului are urmatoarele atributii: 

a. tine evidenta detaliata a mormintelor si operelor comemorative de razboi, 

situate pe raza lui teritoriala si asigura protejarea lor, prevazandu-si in bugete 

fondurile necesare in acest scop.; 

b. colaboreaza cu organizatiile nonguvernamentale  pentru  protejarea 

mormintelor si operelor comemorative de razboi; 

Art.42. Consiliul Local al orasului Valenii de Munte, va organiza anual, cu 

sprijinul si participarea reprezentantilor autoritatilor centrale si a cultelor religioase din 

teritoriu, comemorarea "ZILEI EROILOR" sarbatoarea nationala a poporului roman, in 

ce-a de-a patruzecea zi de la Sfintele Pasti, Ziua Inaltarii Domnului Isus Hristos, potrivit 

traditiei romanesti. 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL VII 
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DREPTURILE SI OBLIGATIILE TITULARILOR DE CONCESIUNE A 

LOCURILOR DE INHUMARE 

 

 

 Art.43. Titularii de concesiune a locurilor de inhumare au toate drepturile prevazute de 

lege si prezentul   regulament cu privire la  atribuirea, amenajarea,  intretinerea,  executarea de 

constructii si alte lucrari., ingumarea, deshumarea si reinhumarea, transportul si comemorarea 

persoanelor decedate. 

 Art.44. Titularii de concesiune a locurilor de inhumare, au urmatioarele obligatii : 

a. sa ingrijeasca permanent locul de inhumare, sa intretina constructiile 

existente de orice fel, precum si spatiul de acces la acesta; 

b. sa respecte suprafata atribuita spre folosinta; 

c. sa plateasca taxele aferente locului de inhumare; 

d. sa se intereseze periodic asupra datei de expirare a termenului de concesiune 

a locului de inhumare; 

e. sa comunice in scris orice modificare survenita cu privire la persoana 

titularului si domiciliul acesteia; 

f. sa respecte programul de acces in cimitir; 

g. sa previna orice act care ar putea cauza tulburarea linistii; 

h. sa mentina curatenia in incinta cimitirului. 

 

 

CAPITOLUL VIII 

CONTRAVENTII SI SANCTIUNI 
 

 Art.45. Se interzice : 

a. intrarea in cimitir a persoanelor in stare de ebrietate; 

b. ruperea, calcarea sau scoaterea din cimitir a florilor; 

c. profanarea prin orice mijloace a mormintelor; 

d. distrugerea sau degradarea aleilor, bancilor, cosurilor de gunoi, crucilor, 

imprejmuirilor de orice fel sau a altor dotari; 

e. aruncarea de hartii, ambalaje,tigari 

f. aruncarea / depozitarea de  moloz, diverse resturi vegetale( rezultate in urma 

lucrarilor de intretinere a mormintelor) si a altor materiale de constructii in alte 

locuri  decat cele special amenajate; 

g. accesul cu vehicule cu tractiune animala; 

h. aceesul mijloacelor de transport cu capacitate mai mare de 2 tone si a 

autoturismelor, cu exceptia cortegiilor funerare; 

i. nerespectarea suprafetei atribuite spre concesionare prin diverse extinderi. 

j. plantarea de pomi fructiferi; 

k. punerea de afise sau anunturi fara aprobare 

Art.46. Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda dupa cum urmeaza : 

a. nerespectarea prevederilor art.45, lit.b cu amenda de la 200 lei la 1000 lei; 

b. nerespectarea prevederilor art.45, lit.c),d) cu amenda de la 500 lei la 1000 lei; 

c. nerespectarea prevederilor art.45, lit.e ) cu amenda de la 100 lei la 150 lei; 

d. nerespectarea prevederilor art.45, lit.f) cu amenda de la 300lei la1000 lei pentru 

persoane fizice si 1000 lei – 2500 lei pentru persoane juridice; 

e. nerespectarea prevederilor art.45, lit.g),h) cu amenda de la 200 lei la 1000 lei; 

f. nerespectarea prevederilor art.45, lit.k cu amenda de la 200 lei la 500 lei 

Art.47. Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor din prezentul regulament se face 

prin proces-verbal incheiat de Politia Locala Valenii de Munte 
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CAPITOLUL IX 

DISPOZITII FINALE 
 

Art.48. Accesul persoanelor in cimitire se va face in costumatie decenta, 

circulatia se va face numai pe alei, fiind interzisa calcarea pe morminte.  

Accesul in cimitir este permis: 

a) in perioada 01.10 - 28.02, intre orele 8 - 16; 

b) in perioada 01.03 – 31.03.  intre orele 8-18;  

b) in perioada 01.04 - 30.09, intre orele 08 - 20 ; 

Solicitarile justificate ale concesionarilor, in afara acestui program, vor fi 

solutionate de administratorul cimitirului. 

 

Art.49. Consiliul local al orasului Valenii de Munte, prin Serviciul de transport si 

intretinere strazi – Compartiment administrare cimitir, raspunde de intregul inventar imobil 

si mobil al cimitirului si indeplineste formalitatile cerute de reglementarile in vigoare cu 

privire la concesionarea locurilor de inhumare si a constructiilor funerare. De asemenea, 

Serviciul de transport si intretinere strazi raspunde de gospodarirea si infrumusetarea 

cimitirului, ingrijirea aleilor, urmarind asigurarea ordinii si curateniei in cimitir.  

Art.50.  Actele de atribuire a concesiunii locurilor de inhumare, legal eliberate de administratia 

cimitirului, anterior datei aprobarii prezentului regulament, raman valabile in ceea ce priveste titularii 

si termenele de concesionare. 
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JUDETUL PRAHOVA 

ORAS  VALENII DE MUNTE 

PRIMAR 

Nr. .................../....................... 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 la proiectul de hotarare  privind aprobarea Regulamentului de Organizare si 

Functionare a cimitirului din orasul Valenii de Munte 

 

 

 

 In prezent activitatea cimitirului din orasul Valenii de Munte se desfasoara avand  

la  baza  Regulamentul  de organizare si  functionare  aprobat  prin H.C.L. nr. 98/2004. 

Avand in vedere ca in anul 2014 a fost aprobata  Legea 102 privind cimitirele, 

crematoriile umane si serviciile funerare,  iar  prin H.G. nr.741/2016 sunt reglementate 

Normele tehnice si sanitare privind serviciile funerare, inhumarea, incinerarea, 

transportul, deshumarea si reinhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile 

umane, precum si criteriile profesionale pe care trebuie sa le indeplineasca prestatorii de 

servicii funerare, se impune aprobarea unui nou regulament de functionare si organizare 

a cimitirului.    

 Astfel, regulamentul vizeaza aprobarea masurilor care sunt necesare pentru o mai 

buna administrare a cimitirului, masuri care tin de concesionarea locurilor de inhumare, 

de executare a lucrarilor funerare, de inhumarea persoanelor decedate, contraventii si 

sanctiuni, precum si drepturile si obligatiile titularilor de concesiune a locurilor de 

inhumare. 

 Fata de cele mai sus mentionate si conform art.196, alin.(1), lit.a) din O.U.G. 

57/2019 privind Codul administrativ, republicata cu modificarile si completarile 

ulterioare, propun  aprobarea de catre Consiliul Local a prezentului proiect de hotarare. 

 

 

 

 

     PRIMAR, 

           FLORIN CONSTANTIN  
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ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII DE MUNTE 

NR. ................/..................... 

 

RAPORT  DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si 

Functionare a cimitirului din orasul Valenii de Munte 

 

 

  Avand in vedere prevederile legale cuprinse in : 

-  Legea nr.102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane si servciile funerare, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

-   H.G. nr.741/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice si sanitare privind serviciile 

funerare, inhumarea, incinerarera, transportul, deshumarea si reinhumarea cadavrelor 

umane, cimitirele, crematoriile umane, precum si criteriile profesionale pe care trebuie 

sa le indeplineasca prestatorii de servicii funerare si la nivelul fondului de garantare; 

- Ordonanta nr.71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public si privat de interes local modificata si completata prin 

Legea 10/2020; 

-  Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

-  Ordonanta nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

 

 UAT Valenii de Munte, prin Serviciul de Transport si Intretinere Strazi raspunde 

de organizarea si  administrarea cimitirului orasului, asigurand servicii specifice 

inhumarii/deshumarii decedatului : inhumare/deshumare decedati, depunere la 

capela,activitati de intretinere, activitati de incasare, intocmirea contractelor, urmarirea 

executarii lucrarilor de constructii funerare.  

Avand in vedere faptul ca, in prezent, activitatea  cimitirului din orasul Valenii de 

Munte  se desfasoara avand la baza  Regulamentul aprobat prin H.C.L. nr.98 / 2004, se 

impune aprobarea unui nou Regulament de Organizare si Functionare in conformitate 

cu legislatia in vigoare. 

 Regulamentul vizeaza in principal procedura de concesionare a locurilor de 

inhumare, precum si executarea lucrarilor funerare. De asemenea sunt masuri care se 

refera la inhumarea persoanelor decedate, drepturile si obligatiile titularilor de 

concesiune a locurilor de inhumare, precum si contraventii si sanctiuni.  

 Astfel, fata de cele mai sus prezentate, propun aprobarea acestui proiect de 

hotarare.  

 

Viceprimar, 

Liliana Mares 
 


