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ANEXA nr.1 
la H.C.L. nr._____/_________ 
 
 

ANEXA    
 

PRIVIND MODIFICAREA REGULAMENTULUI DE FUNCŢIONARE A  CIMITIRELOR ŞI 
CREMATORIILOR APARŢINÂND PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI  TIMIŞOARA APROBAT 
PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI  TIMIŞOARA NR.91/2002 

MODIFICATĂ PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL  MUNICIPIULUI 
TIMIŞOARA NR.316/16.12.2003  

 
 

La art. 5 primul aliniat se adaugă :  
…din cadrul Serviciului Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi “şi firmele concesionare” 

sînt obligate să respecte … 
La art. 6 ultimul aliniat devine :  
Construirea împrejmuirilor şi a capelelor se face pe baza permisului de lucru, emise de 

Primăria Municipiului Timişoara “conform legii”. 
La art. 7 aliniatul 6 va avea următoarea formă : 
“Aceste dimensiuni sunt valabile în situaţia în care se execută lucrări funerare cu grindă”. 
La art. 9 ultimul aliniat va fi enunţat astfel :  
Societăţile concesionare din cimitire nu răspund de furtul sau deteriorarea acestora. Lucrările 

deteriorate de persoane necunoscute se vor reface pe cheltuiala Primăriei Municipiului Timişoara ”. 
La art. 11 se scoate :  
…pe o singură poartă de acces considerată poarta principală. În cazul cimitirelor care 

beneficiază de mai multe porţi… 
La art. 11 se înlocuieşte:   
„ Acestea” cu  „ Porţile de acces” 
La art. 12 se adaugă :  
Închiderea porţilor este anunţată “de către personalul de pază” cu 15 minute…cu excepţia 

personalului de pază “şi a angajaţilor societăţilor concesionare”. 
Art. 15 se elimină. 
La art. 16 se adaugă : …cu excepţia firmelor autorizate să evacueze gunoiul din cimitire “şi a 

vehiculelor societăţilor concesionare”. 
La art. 17 se modifică unde apare cuvântul lucrări funerare cu construcţii funerare. 
La art. 17 la primul aliniat se adaugă : …cu autovehivule care transportă materiale “gata 

preparate sau semifabricate” pentru construcţii funerare… 
La art. 17 se adaugă următorul aliniat : 
“tariful pentru accesul acestor autovehicule va fi stabilit de către Primăria Municipiului 

Timişoara prin Serviciul Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi la propunerile societăţilor 
concesionare”. 

La art. 18 se adaugă la aliniatul 1 :  
“Realizarea şi întreţinerea locurilor amenajate pentru depozitarea gunoaielor şi deşeurilor, 

intră în sarcina firmelor concesionare,care vor fi desemnate prin licitatie publica”.  
La art. 19 se adaugă aliniatul 3 cu următorul cuprins :  
          “Sunt exceptate de la prevederile aliniatului 1 beneficiarii Legilor de la art. 21 din 

prezentul Regulament”. 
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La art. 20 primul aliniat devine :  
Atribuirea în folosinţă a locurilor de înhumare se face pe o perioadă de 7 ani pe bază de tarife 

“stabilite prin H.C.L.” prin act de folosinţă  cu posibilitatea prelungirii dreptului de folosinţă pentru 
aceeaşi perioadă. 

La art. 20 se adaugă aliniatul 2 cu următorul cuprins :  
          “Excepţie fac beneficiarii legilor 42/1990, 118/1990, 44/1994, 55/1998 şi 189/2000. 

Aceştia beneficiază de loc de înhumare gratuit conform art. 22 din prezentul Regulament”. 
Art. 22 aliniat 1 se modifică astfel : 
          “Beneficiarii legilor 42/1990, 118/1990, 44/1994, 55/1998, 189/2000 beneficiază de 

locuri de înhumare gratuite la cerere. Acestea se vor atribui în folosinţă în funcţie de terenul liber 
existent cu dovada încadrării în aceste legi.” 

Art. 22 se elimină aliniatul 2. 
Art. 23 se modifică astfel  :  
          “Atribuirea locurilor de veci persoanelor cu vârstă înaintată (70 de ani) ce nu au 

aparţinători se acordă la cerere ( cu acte doveditoare : certificat naştere, dispoziţie testamentară, 
declaraţie notarială pe proprie răspundere ) cu aprobarea Compartimentului Administrare Cimitire 
şi Coşerit din cadrul Direcţiei Patrimoniu – Serviciul Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi. 
Atribuirea locurilor de veci pentru persoane în viaţă poate fi acordată şi în situaţii deosebite ( boală 
gravă incurabilă certificată de medic ) cu aprobarea Compartimentului Administrare Cimitire şi 
Coşerit din cadrul Direcţiei Patrimoniu – Serviciul Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi.” 

La art.27 se adaugă următorul aliniat: 
“Locurile de veci neîngrijite, abandonate pe perioada celor doi ani, vor fi întreţinute şi 

îngrijite pe cheltuiala Primăriei Municipiului Timişoara.” 
La art. 28 se introduce aliniatul 2 : 
“Pentru lucrările de construcţii funerare degradate pe care foştii titulari nu le desfiinţează, 

desfiinţarea va fi executată de către societăţile concesionare,care vor fi desemnate prin licitatie 
publica. Pe aceste locuri de veci se vor executa construcţii funerare noi de către societăţile 
concesionare de mai sus.” 

La art. 31 se modifică :  
…societatea concesionară cu “Serviciul Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi.” 
La art. 31 se adaugă :  
“Accesul la baza de date va fi şi al firmelor concesionare, ce vor propune şi arăta locurile de 

înhumare”. 
La art. 32 se adaugă încă un punct : 
“-3 – rudele pînă la gradul IV sau persoanele aflate în întreţinerea unor persoane cu domiciliul 

stabil în municipiul Timişoara”.  
La art. 36 se adaugă aliniatul 2 :      
          “Societatea concesionară, cu acordul scris a Compartimentului Cimitire şi Coşerit din 

cadrul Serviciului Public Administrare Locuinţe şi Utilităţi, poate executa lucrări funerare în avans 
în locuri din cimitir unde există o motivaţie bine întemeiată (deponee clandestine de gunoi, locuri de 
veci expirate mai mult de 2 ani, lucrări funerare care nu au aparţinători) pentru buna desfăşurare a 
activităţii”. 

La art. 38 se introduce aliniatul: 
“În cazuri excepţionale (cazuri sociale, cu motive bine întemeiate) deshumările şi 

reînhumările se fac fără perceperea tarifelor aferente cu aprobarea consiliului local.” 
Capitolul 7 : Administratorii se modifică cu Societatea concesionară. 
La art. 41 se modifică :  
Societatea concesionară are următoarele obligaţii : … 
La art. 41 punctul 3 se modifică:  
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„  3 – atenţionarea Biroului  Cimitire  din cadrul Serviciului Public de Administrare Locuinţe 
şi Utilităţi de executarea oricăror construcţii funerare în situaţia în care se constată o încălcare a 
prezentului regulament şi dacă se constată lipsa permisului de lucru.” 

 La art. 41 punctul 6 se înlocuieşte: 
„….. luarea de măsuri…..”  cu  „…..înştiinţarea Biroului  Cimitire  din cadrul Serviciului 

Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi….” 
La art 41  se scoate punctul 16.  Aliniatele următoare se renumerotează. 
La art. 41 aliniatul 2 şi 3 se elimină. 
La art. 44 se elimină obligativitatea 9. 
La art. 46 se adaugă următorul aliniat după terminarea aliniatului 1 : 
“societatea concesionară cu acordul Serviciului Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi va 

moderniza serviciile funerare la standarde europene prin modernizarea capelelor         ( montare de 
tâmplărie nouă, podele noi, frigidere etc. ), sediului administrativ, refacerea instalaţiilor de apă şi 
curent. Societatea concesionară, prin investiţiile stabilite în baza contractului de concesiune, se va 
ocupa şi de reparaţii alei şi garduri. Toate aceste investiţii se vor derula cu acordul Serviciului 
Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi în condiţiile stipulate în contractul de concesiune”. 

La art. 46 ultimul aliniat se adaugă : 
…prin HCL “la propunerea societăţilor concesionare cu justificarea legală a modificărilor de 

tarife”. 
La art. 48 se modifică aliniatul 1 astfel :  
…vor achita societăţii concesionare o taxă reprezentând 30% “din valoarea de deviz a 

construcţiilor funerare de acelaşi fel executate de către societatea concesionară. Societatea 
concesionară va executa reparaţii alei, curăţenie alei, reparaţii şi realizări de locuri de depozitare a 
deşeurilor în valoarea acestei taxe”. 

În tot capitolul 10 se înlocuieşte …< lucrări funerare > cu <construcţii funerare>. 
În art.49 se înlocuieşte astfel : 
Construcţiile funerare se vor executa numai pe timpul orarului “Luni - Vineri       7 –17 în 

perioada 1 Aprilie –30 Octombrie.” 
În art.49 se introduce aliniatul 2 :  
“Prin grija Serviciului Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi la intrarea în cimitire va fi 

afişată lista societăţilor comerciale autorizate să execute construcţii funerare în cimitirele aparţinând 
Primăriei Municipiului Timişoara.” 

La art.50 se modifică astfel:  
Societăţile comerciale sau persoanele fizice autorizate să execute construcţii funerare în 

cimitirele aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara “vor respecta prevederile prezentului 
regulament.” 

Articolul54 se plasează după articolul 49 şi se redefineşte art.50. 
Art.50 va deveni :  
Construcţiile funerare supraterane care nu depăşesc înălţimea de 1,80 m se autorizează de 

către Primăria Municipiului Timişoara prin Direcţia Patrimoniu eliberîndu-se permisul de lucru. În 
cazuri deosebite (personalităţi marcante), se pot autoriza construcţii funerare supraterane cu 
înălţime mai mare de 1,80 m cu aprobarea, prealabilă, a Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara.  

La art 51 aliniatul 1 se  elimină.  
De la art. 51 aliniatul  2 se elimină :  
“…borduri sau împrejmuiri ,monumente, obeliscuri, capace etc.sau în subteran     ( cripte, 

bolte, cavouri, gropi zidite ) “ 
La art. 51 aliniatul 2 se introduce: 
…Tariful  ”pentru eliberarea permisului de lucru”…   
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La art. 51 se va introduce aliniatul 3 :  
          “Executarea săpăturilor pentru lucrările funerare în subteran (gropi zidite, bolte, cavouri 

etc.) se face de catre societatea concesionară în termen de maxim 3 zile de la plata serviciului 
respectiv”. 

La art. 52 se înlocuieşte cuvântul lucrarea cu cuvântul construcţia. 
La art. 53 aliniatul 1 : 
 “Administratorul numit al cimitirului” se înlocuieşte cu “concesionarul cimitirului”.Se 

introduce …permisul de lucru şi tabelul cu personalul societăţii comerciale… 
La art. 53 se adaugă aliniatul 2:   
“Personalul de pază are obligaţia să nu permită participarea la executarea construcţiilor 

funerare a nici unei persoane care nu are relaţii juridice de muncă cu societatea executantă.În cazul 
construcţiilor funerare executate în regie proprie persoanele participante trebuie să dovedească că 
sunt rude cu titularul locului de veci.” 

Articolul 55 devine articolul 54 şi se scot în final următoarele fraze : 
…aşa cum prevede H:C:L:M:T nr.191/10.07.2001, menţionată la art. 54… de Direcţia 

Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişara, respectiv a Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara… 

La art. 55 se introduce ultimul aliniat : 
“Este interzisă executarea de construcţii funerare fără permis de lucru eliberat. Societatea 

comercială care va executa o construcţie funerară fără permis de lucru eliberat nu va mai avea 
dreptul de lucru în cimitirele administrate de Primăria Municipiului Timişoara”. 

La art. 56 se introduce ultimul aliniat : 
“Permisul de lucru se prelungeşte în condiţiile în care construcţia funerară nu s-a executat din 

motive întemeiate (alegerea pentru terminarea construcţiei funerare a unei alte societăţi comerciale, 
condiţii meteo nefavorabile) în termenele de mai sus. Prelungirea permisului de lucru se face prin 
achitarea contravalorii pe încă o perioadă permisă de lucru. Concesionarul cimitirului este obligat să 
verifice şi să transmită Serviciului Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi Biroul Cimitire 
respectarea termenului de execuţie a construcţiei funerare stabilit în permisul de lucru şi să 
informeze în cazul în care acest termen este depăşit. Personalul de pază va interzice intrarea 
persoanelor în cimitire prin alte locuri decît pe porţile de acces”. 

La art. 57 se înlocuieşte cuvântul “lucrare” cu “construcţie funerară”. 
La art. 64 se modifică :  
“din afara cimitirelor” cu “din incinta cimitirelor”. 
Art. 67 se modifică astfel : 
“Dacă o construcţie funerară prezintă o stare de degradare avansată (care ar pune în pericol 

securitatea publică sau mormintele vecine etc. , informare primită în scris de la societatea 
concesionară ) se va întocmi un proces verbal de către Biroul Cimitire din  Cadrul Serviciului 
Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi după care se va proceda la o somaţie….” 

“În situaţia în care familia aparţinătoare (titularul locului de veci) nu doreşte, nu poate fi 
găsită sau nu are posibilitatea să suporte costurile de remediere a construcţiei funerare, locul de veci 
va fi atribuit altui solicitant care va plăti lucrările de remediere ce vor fi executate de către 
societatea concesionară”. 

La art. 76 aliniatul 2 se va modifica astfel :  
          Nişele vor putea fi atribuite pe durata “de 45 ani” numai după decesul unei persoane ce 

urmează a fi incinerată, printr-un act de folosinţă pe bază de tarife. Tarifele se vor propune de către 
societatea concesionară şi se vor aproba prin hotărârea Consiliului Local.   

La art. 79 subaliniatul A se introduce următoarea contravenţie : 
“4 -neamenajarea aleilor din cimitire”. 
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La art. 80 subaliniatul A , subpunctul 1   devine  „ 1 – neinformarea Biroului Cimitire din  
Cadrul Serviciului Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi  despre prezenţa în cimitir a unor 
societăţi sau persoane fizice care execută construcţii funerare fără a avea aprobările necesare” 

La art. 80 se scoate aliniatul 1  : 
“Contravenţii care se aplică administratorilor cimitirelor : “. Contravenţiile de la art. 80 trec la 

art. 79, art. 80 devenind art. 79, iar contravenţiile respective se aplică societăţii concesionare. 
La art. 81 se modifică astfel : 
Contravenţii care se aplică “asociaţiilor familiale, persoanelor fizice şi firmelor private care 

execută construcţii funerare în cimitire”, personal auxiliar, vizitatori : 
La art. 81 subaliniatul C se introduce următoarea contravenţie : 
“4-executarea de construcţii funerare neautorizate sau fără permis de lucru ”. 
La art. 81 subaliniatul E se modifică astfel : 

         1-participarea directă sau indirectă la construcţiile funerare efectuate de firme private în 
cimitire “de către persoane ce nu au relaţii juridice de muncă cu firmele respective”. 

La art. 81 se introduce punctul H : 
“Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă între 10.000.000 lei – 20.000.000 lei 

efectuarea de înregistrări foto, audio-video în scopuri care contravin moralei”.   
În art. 82 se înlocuieşte:  
          expresia “societatea concesionară” cu expresia “Primăria Municipiului Timişoara prin 

Direcţia Patrimoniu”. 
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