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                                                                R E F E R A T 

Privind modificarea H.C.L.M.T. nr. 316/16.12.2003 prin care a fost 
aprobat si modificat Regulamentul de funcţionare al cimitirelor şi crematoriilor 
administrate de Primăria Municipiului Timişoara. 

 
 

Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 91/2002, 
modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 
316/16.12.2003 a fost aprobat Regulamentul de funcţionare al cimitirelor şi crematoriilor 
administrate de Primăria Municipiului Timişoara. 

Având în vedere faptul că după punerea în practică a acestui regulament s-au 
creat situaţii care nu erau reglementate de acesta şi pentru o bună funcţionare a cimitirelor 
precum şi a activităţii prestate de firmele care-şi desfăşoară activitatea în acestea, se 
impune modificarea anumitor articole din acest Regulament motivate de cele de mai jos. 

Totodată a fost luata in considerare solicitarea cu numărul SC 2005-0001559 
din 31.01.2005 transmisa de către S.C. Monumental S.R.L, S.C. Norocosul S.R.L., S.C. 
Ultimul Popas S.R.L., S.C. Ziborg S.R.L. si S.C. Gearox  Lain S.R.L. prin care aceştia 
solicita modificarea regulamentului  si convocarea unei dezbateri publice pe aceasta 
tema.  

În  conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 republicata în 2004 în baza 
răspunsului nr. SC2005-003377 primit de la Direcţia  Urbanism din cadrul primăriei 
Timişoara, se impune modificarea articolelor din Regulamentul de Funcţionare al 
Cimitirelor privind execuţia construcţiilor funerare supraterane. 

De asemenea a fost luata in considerare solicitarea cu numărul SC 2005-
001747 din 02.02.2005 transmisa de către Asociaţia Foştilor Refugiaţi, Strămutaţi si 
Expulzaţi din Ardealul de Nord prin care aceştia solicita modificarea regulamentului  si 
convocarea unei dezbateri publice pe aceasta tema. 

Precizam ca Serviciul Administraţie Locala, ca urmare a şedinţei pe comisii 
din data de 08.02.2005 a comunicat prin adresa nr. SC2005-791 din 10.02.2005, 
solicitarea Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile 
omului si probleme ale minoritatilor de a aduce in dezbatere publica proiectul de hotărâre 
privind Regulamentul de funcţionare al cimitirelor si crematoriilor administrate de 
Primăria Municipiului Timişoara. 



Multe persoane cu o vârstă înaintată, au cerut posibilitatea să li se atribuie un 
loc de veci cât sunt în viaţă pentru a putea să-l amenajeze, având în vedere faptul că nu au 
aparţinători ( lucru care trebuie dovedit prin acte ). În acest context, trebuie modificate şi 
articolele care precizează expres faptul că nu se atribuie loc de veci decât în caz de deces. 

S-au înregistrat cereri de la persoane care se situează în grupa cazurilor sociale 
pentru efectuarea unor servicii funerare (deshumări, reânhumări) de către societăţile 
concesionare fără a percepe tarife aferente. 

S-au primit semnale de la beneficiarii Legilor 42/1990, 44/1994, 118/1990, 
55/1998, 189/2000 care doresc, conform acestor legi, obţinerea de locuri de veci cât sunt 
în viaţă pentru a le putea amenaja şi în multe din aceste cazuri motivaţia fiind siguranţa 
amenajării unui loc de veci pe timpul vieţii lor. 

În cazul nişelor pentru urne, H.C.L. nr. 91/2002 modificată prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 316/16.12.2003, prevedea perioada lor de 
concesionare de 7 ani, însă, când cimitirele au fost administrate de SC “Administrarea 
Domeniului Public” SA, perioada de concesionare a lor a fost de 99 ani, tarifele 
percepute în acest sens fiind evaluate pentru perioada de 99 ani. Majoritatea 
concesionarilor de nişe pentru urne sunt cetăţeni străini care ar dori ca achitarea 
concesiunii acestor nişe să se facă pe o perioadă mai mare decât 7 ani. De aceea, ar fi 
imperios necesară modificarea termenului de concesiune pentru nişe la 45 ani. 

În H.C.L. nr. 91/2002 modificată prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara nr. 316/16.12.2003, nu este precizat clar programul de lucru 
pentru executarea de lucrări funerare, de aceea, ar fi necesar clarificarea acestui lucru şi 
anume de luni-vineri între orele 07 - 17 în perioada 1 APRILIE-30 OCTOMBRIE. În 
cazuri speciale, programul de lucru pentru executarea de lucrări funerare poate fi 
modificat cu acordul societăţii concesionare şi cu acordul Direcţiei Patrimoniu - Serviciul 
Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi. 

În cimitirele administrate de Primăria Municipiului Timişoara sunt locuri unde 
se formează periodic deponee clandestine de gunoi şi pământ, împiedicând buna 
desfăşurare a activităţii specifice din cimitire. Aceste locuri de veci neîngrijite, 
abandonate pe perioada celor doi ani de la expirarea termenului de concesiune a locului 
de veci propunem să fie întreţinute pe cheltuiala Primariei Municipiului Timişoara.  

Conform H.C.L. 84/22.04.2003, cimitirele au fost concesionate prin licitaţie 
publică deschisă unor societăţi. Ca obiect de activitate aceste societaţi au concesionate 
serviciile funerare (săpătură , gropi etc.).  

În consecinta propunem ca realizarea săpăturilor pentru lucrările funerare în 
subteran ( gropi zidite, bolte etc. ) să fie executate de către concesionarii cimitirelor. 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 
316/16.12.2003 construcţiile funerare supraterane care nu depăşesc înălţimea de 1,80 m 
se autorizau de către Direcţia Urbanism. Pentru construcţia de capele era nevoie de 
autorizaţie de construcţie. Conform Legii 50/29.07.1991, reactualizată prin Legea 
401/07.10.2003, lege privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, la art. 8 
aliniat l lucrările de construcţii funerare subterane şi supraterane se pot executa cu avizul 
Administraţiei cimitirului. În acest sens, art. 54 din Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara nr. 316/16.12.2003 trebuie modificat în consecinţă.      

Datorită unor neclarităţi apărute în Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara nr. 316/16.12.2003 privind obligaţia asigurării pazei, aceasta 



fiind obligaţia Primăriei Municipiului Timişoara, propunem în art. 82 înlocuirea expresiei 
: “societatea concesionară” cu expresia “Primăria Municipiului Timişoara ”. 

Ca urmare a celor arătate mai sus propunem modificarea, conform anexei nr.1 
la prezentul referat, a anumitor articole din acest regulament precum si aducerea in 
dezbatere publica a proiectului de hotărâre privind Regulamentul de funcţionare al 
cimitirelor si crematoriilor administrate de Primăria Municipiului Timişoara 
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