Anexa la
Hotararea de Conisliul nr. ______/2012

REGULAMENT
Privind funcţionarea cimitirului orăşenesc public din str. Stefan cel Mare, nr. 39

CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1 – Prin cimitir, în accepţiunea prezentului regulament se înţelege locul special
amenajat şi dotat, destinat înhumării, exhumării, reînhumării persoanelor decedate,
păstrării urmelor în nişe, cu respectarea dispoziţiilor sanitare şi antiepidemice legale.
Art. 2 – (1) Terenul având destinaţia de cimitir orăşenesc şi prevăzut în prezentul
Regulament este alcătuit din teren proprietatea publică a oraşului Covasna înscris în CF
_______ sub nr. top/cadastral _____________, fiind administrat de către Consiliul local
al oraşului Covasna prin compartimentul Gospodărie Comunală din cadrul Primăriei
oraşului Covasna.
(2) Activitatea cimitirului se desfăşoară pe baza normelor de igienă şi
sănătate publică, stabilite de organele sanitare competente şi în conformitate cu
dispoziţiile prevăzute de actele normative în vigoare privind înhumarea, deshumarea şi
transportul cadavrelor umane.
(3) În oraşul Covasna, înmormântările se fac în cimitirul aparţinând
oraşului, în cimitirele aparţinând altor organizaţii potrivit legii sau în cimitirele amenajate
şi întreţinute de alte culte recunoscute de lege.
Art. 3 – Cimitirul aflat în administrarea Consiliului local al oraşului Covasna este
Cimitirul orăşenesc central din str. Ştefan cel Mare, nr. 39.
Art. 4 – Înfiinţarea, extinderea, desfiinţarea, organizarea şi administrarea cimitirului
aflta pe terenul proprietatea publică a Oraşului Covasna se poate face numai cu
respectarea condiţiilor legale şi cu respectarea schiţelor de sistematizare, în baza
hotărârilor adoptate, în condiţiile legii, de Consiliul local al oraşului Covasna.
Art. 5- Atribuirea locurilor de înhumare, efectuarea lucrărilor funerare, precum şi
administrarea, organizarea şi întreţinerea cimitirului se face conform prevederilor
prezentului regulament.
CAPITOLUL II – ORGANIZARE
Art. 6 – În scopul unei cât mai bune organizări, funcţionări şi evidenţe la atribuirea
locurilor de înhumare, în conformitate cu planul de sistematizare, precum şi a evidenţei
mroţilor se vor vor conduce următoarele registre:

1. REGISTRUL PROGRAMĂRI ÎNMORMÂNTĂRI – în care se vor înscrie,
în ordinea în care au fost declaraţi, toţi morţii care se înmormântează în
cimitir. Acest registru va conţine rubricile: număr curent, numele şi
prenumele decedatului, religia, numele, adresa şi telefonul persoanei care
anunţă decesul, data şi ora înmormântării, informaţiile privind executantul
transportului funerar.
2. REGISTRUL DE MORMINTE – în care se înscriu toate locurile de
morminte din cimitir. În acest registru se va arăta – cimitirul – parcela –
numărul mormântului, numele, prenumele şi domiciliul deţinătorului, nr.
Chitanţă cu care s-a făcut plata locului de mormânt, numele, prenumele
celui înmormântat, data înmormântării, suprafaţa locului şi o coloană pentru
observaţii, în care se va arăta existenţa/inexistenţa construcţiilor funerare şi
numărului actului în baza căruia s-au făcut modificări privind schimbarea
deţinătorului.
3. INDEXUL MORŢILOR – în care se înscriu în ordinea alfabetică şi
cronologică, toţi morţii trecuţi în registrul morţilor, având următoarele
coloane: numele şi prenumele decedatului, parcela şi numărul mormântului
în care a fost înmormântat.
4. REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A PLĂŢILOR – privind concesionarea şi
reconcesionarea locurilor de veci, având următoarele coloane: număr curent,
nr. şi data eliberării chitanţei, numele şi prenumele, adresa plătitorului,
parcela, numărul locului de veci şi observaţii.
5. REGISTRUL
DE
EVIDENŢĂ
A
DECEDAŢILOR
FĂRĂ
APARŢINĂTORI.
6. REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A TRANSCRIERILOR – având următoarele
coloane: număr curent, numărul actului notarial/sentinţă civilă, numele
solicitantului transcrierii, parcela şi numărul mormântului la care se solicită
transcrierea.
Art. 7 – Teritoriul cimitirului este împărţit în parcele, fiecare parcelă fiind împărţită
în locuri de morminte, numerotate conform planului de sistematizare.
Art. 8 – Taxele şi tarifele stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local al oraşului
Covasna vor fi percepute de către Serviciul Financiar din cadrul Primăriei oraşului
Covasna prin serviciul Casierie, eliberându-se documente legale care să ateste plata şi
după care un exemplar va fi comunicat Compartimentului Gospodărie Comunală.

CAPITOLUL III – ATRIBUIREA ÎN FOLOSINŢĂ, AMENAJAREA ŞI
ÎNTREŢINEREA LOCUIRLOR DE ÎNHUMARE DIN CIMITIR
Art. 9 – Locurile de veci din cimitirul aflat în administrarea Consiliului local al
oraşului Covasna vor putea fi atribuite numai în folosinţă, la cererea cetăţenilor, în
condiţiile prevăzute în prezentul Regulament.
Art. 10 – Locurile de veci vor avea suprafaţa standard astfel:

-

loc de veci simplu – 1,5 x 2,40 m;
loc de veci dublu – 2,70 x 2,40 m;
loc de veci triplu – 4,50 x 2,40 m.

Între locurile de veci se stabileşte un intervalul de 30 cm iar intre rânduri se
stabileşte un interval minim de 50 cm pentru alei. Pentru locurile deja amenajate în
cimitir, acestea vor păstra parcelarea existentă conform schiţelor vechi sau situaţiilor de
la faţa locului. Mormintele simple pot fi împrejmuite cu borduri de beton sau piatră.
Art. 11 – Locurile de înhumare se atribuie numai în folosinţă pe o durată de 20
(douăzeci) de ani la decesul unei persoane, aparţinătorilor acestuia pe baza aprobării
cererii de către Compartimentul Gospodărie Comunală, cu plata integrală şi anticipată a
taxei de concesionare.
Titular al concesiunii va fi: soţul supravieţuitor, iar în lipsa acestuia, cea mai
apropiată rudă faţă de decedat, respectiv: ascendentul în linie dreaptă (părintele)
descendent în linie dreaptă (copil, nepot, strănepot), în baza declaraţiei verbale a
solicitantului înhumării.
Art. 12 – Se vor atribui, fără plată, locurile de veci în cimitir, persoanelor fără
venituri şi care nu au aparţinători, respectiv rude până la gradul IV de rudenie.
Art. 13 – Atribuirea anticipată decesului a locurilor de veci se va face numai în
favoarea locuitorilor cu domiciliul stabil în oraşul Covasna şi cu vârsta peste 65 de ani.
Art. 14 – Atribuirea locului de veci se face în prezenţa titularului concesiunii, care
va fi însoţit de un alt membru al familiei, şi se va întocmi un proces verbal de predareprimire, semnat de ambele părţi, unde vor fi stipulate drepturile şi obligaţiile ce revin
titularului concesiunii.
Art. 15 – Atribuirea în folosinţă a locurilor de veci se face în ordinea numerică a
acestora în parcelele nou înfiinţate sau în locurile rămase libere prin neplata taxei de
concesionare în termenul prevăzut de prezentul Regulament, în ordinea vechimii neplăţii
sau a gradului de lăsare în stare de părăsire şi neîngrijire.
Art. 16 – Unei familii (soţ/soţie) i se poate atribui în folosinţă pe o durată de 20 de
ani numai un singur loc de veci.
În acest loc vor putea fi înhumaţi titularul/titularii dreptului de folosinţă şi rudele
acestora până la gradul IV de rudenie, cu acordul titularului/titularilor, cu rezervarea unui
loc pentru titular.
Art. 17 – Atribuirea aceluiaţi titular/titulari a mai multor locuri de veci este nulă de
drept şi atrage încetarea dreptului de folosinţă asupra mormintelor dobândite cu
nesocotirea prevederilor art. 16.
Art. 18 – La cererea celor interesaţi, cu aprobarea Consiliului local,
Compartimentul Gospodărie Comunală va putea acorda în folosinţă gratuită pe o durată

de 7 ani, locuri de veci necesare înhumării persoanelor lipsite de orice posibilitate de a
plătita taxa de folosinţă. După acest termen, în funcţie de necesităţile Compartimentului
de Gospodărie Comunală, se va putea efectua exhumarea celui decedat. Osemintele celui
exhumat vor fi îngropate la o adâncime de 2,5 m iar acesta va rămâne în evidenţele
Compartimentului de Gospodărie Comunală.
Art. 19 – Dreptul de folosinţă asupra locurilor de veci încetează:
1. la expirarea duratei termenului de concesionare;
2. titularul dreptului de folosinţă renunţă la acest drept, în scris, în favoarea
Compartimentului de Gospodărie Comunala, fără a avea pretenţii la
despăgubiri;
3. în cazurile prevăzute la art. 17;
4. în cazul în care titularului i se atribuie un alt loc de veci;
Se exceptează de la prevederile prezentului atricol monumentele funerare din
patrimoniul naţional şi monumentele de interes istoric şi artistic.
Art. 20 – Compartimentul de Gospodărie Comunală acordă un termen de 90 de zile
de la data expirării termenului de concesionare pentru plata reconcesionării. După
expirarea acestui termen titularul pierde dreptul de reconcesionare asupra locului de veci
respectiv şi acesta intră în circuitul de repartizare a locurilor libere.
Art. 21 – În cazul în care dreptul de folosinţă asupra locurilor de veci a încetat
potrivit prevederilor art. 9 şi pe aceste locuri există lucrări funerare, foştii titulari sunt
obligaţi să le desfiinţeze şi să le ridice în termen de 60 de zile de la data încetării
concesionării. În caz contrar acestor lucrări li se vor aplica dispoziţiile legale referitoare
la bunurile abandonate.
Art. 22 – În cazul în care dreptul de folosinţă asupra locurilor de veci a încetat
potrivit prevederilor art. 19 şi aceste locuri sunt pe lista Compartimentului pentru
prerezervarea unor locuri de veci şi trecute în întreţinerea directă a Compartimentului de
Gospodărie Comunală, doarece în aceste locuri sunt înhumare personalităţi reprezentative
pentru viaţa social – culturală şi ştiinţifică a oraşului Covasna sau monumentele funerare
în sine reprezintă o valoare artistică sau istorică deosebită, aceste locuri nu vor face
obiectul reconcesionării, iar sumele întreţinerii lor vor fi suportate din bugetul local.
Art. 23 – La locurile de înhumare se pot executa următoarele lucrări:
a) la locurile de înhumare atribuite în folosinţă pe o durată de 7 (şapte) de ani,
se vor putea executa numai însemne, borduri şi împrejmuiri din piatră;
b) la locurile de înhumare atribuite în folosinţă pe o durată de 20 (douăzeci) de
ani – lucrări subterane constând în cripte cu înălţimea maximă deasupra
solului de 0,50 m şi alte lucrări cum ar fi lespezi, obeliscuri, lucrări de artă.
În cimitirul orăşenesc este interzisă construcţia de cavouri şi alte construcţii gen
capele private.

Art. 24 – Executarea lucrărilor de construcţii funerare se va face cu respectarea
prevederilor Legii nr. 50/1991 cu modificările şi completările ulterioare, şi doar de
societăţi comerciale sau persoane fizice calificate şi autorizate să execute astfel de lucrări
şi sunt avizate anual de către Compartimentul de Gospodărie Comunală să lucreze în
perimetrul cimitirelor.
Art. 25 – Predarea amplasamentului în vederea construirii locului de veci se face în
prezenţa concesionarului, reprezentantului Compartimentului Gospodărie Comunală şi
executantul autorizat al lucrării funerare. Convocarea acestora se face de către
executantul care a contractat lucrarea.
Art. 26 – Nerespectarea aliniamentului şi a suprafeţei locului de mormânt
concesionat conferă dreptul Compartimentului de Gospodărie Comunală de demolare a
construcţiei executate ilegal.
Art. 27 – Executantul oricărei lucrări funerare în cimitir are obligaţia să predea şi să
demonstreze reprezentantului Compartimentului Gospodărie Comunală faptul că lucrarea
s-a terminat la timp şi că mormântul şi spaţiul înconjurător au fost curăţate şi puse în
ordine. Executantul lucrării este responsabil de eventualele pagube produse prin actele
sale asupra spaţiului înconjurător, respectiv aleilor, altor locuri de veci, lucrări funerare.
Art. 28. Criptele se pot construi pe toată suprafaţa cimitirului pe locurile de înhumare
concesionate pe durata a 20 de ani şi vor trebui să îndeplinească următoarele condiţii:
- construcţia supraterană, cu excepţia crucii, să nu depăşească înalţimea de 0,50 m;
- să aibă antreu de coborâre a sicriului pentru introducerea lui în firidă;
- firidele, după depunerea sicriului, să fie închise cu zid de cărămidă, tencuite cu
mortar de ciment sau cu plăci din beton armat, etanşate cu beton;
- antreul va fi acoperit cu o placă de beton armat de cel puţin 15 cm grosime;
- în jurul criptei la suprafaţa solului se va lăsa un loc de 0,40 m lăţime, necesar
pentru circulaţie şi întreţinere.
Art. 29 Lucrările funerare prevăzute la art. 28 vor putea fi începute numai după
obţinerea avizului de construire şi vor fi executate în termen de cel mult 3 luni de la
emiterea acestuia; la expirarea acestui termen, valabilitatea avizului poate fi prelungită cu
încă 3 luni.
Art. 30. Este interzisă orice lucrare în afara limitei terenului concesionat,
Comparzimentul Gospodărie Comunală este autorizat să împiedice executarea unor
asemenea lucrări.
Nerespectarea aliniamentului şi a locului de mormânt concesionat conferă dreptul
Compartimentului Gospodărie Comunală de demolare a construcţiei executate ilegal.
Art. 31. Pentru obţinerea avizului de construcţie, în vederea executării lucrărilor în
cimitir, beneficiarul va plăti administraţiei cimitirului o taxă ce va fi stabilită prin
hotărâre de consiliu.

Art. 32. Executantul oricărei lucrări funerare în cimitir are obligaţia să solicite
compartimentlui Gospodărie Comunală, confirmarea că lucrarea s-a terminat la timp şi că
mormântul şi spaţiul înconjurător au fost curăţate şi puse în ordine.
Art. 33 – Este interzisă depozitarea în cimitir a oricăror materiale de construcţie,
stingerea varului, cioplirea pietrelor, a lemnelor, prepararea betonului, precum şi
efectuarea oricăror lucrări pregătitoare.
La locul construcţie se va aduce materialul pregătit şi numai în cantităţile necesare
pentru îmbinarea pieselor sau pentru turnare.
Transportul materialelor în incinta cimitirului se va face numai cu autovehicule care
au inspectia tehnică la zi, în caz de nerespectare, conducerea administraţiei este autorizată
să interzisă accesul în incinta cimitirului.
Art. 34 – Pământul rezultat prin săpătură, resturile de orice natură, ca urmare a
operaţiilor de construcţii, gunoiul de orice fel, se va transporta în fiecare zi de către
constructorii lucrărilor, la rampa de gunoi special amenajate.
Art. 35 – Obligaţiile constructorilor autorizaţi rezultă din Protocolul - Anexa 2 –
semnat individual de către aceştia la data obţinerii avizului de lucru la cimitirul orăşenesc
administrat de Primăria oraşului Covasna.
Art. 36 – Pentru lucrările executate potrivit prevederilor art. 24, titularii dreptului de
folosinţă vor achita anticipat la Casieria Pirmăriei oraşului Covasna sume fixe
diferenţiate pe tipuri de lucrări, ce vor fi stabilite prin hotărâre de consiliu.
Art. 37 – Criptele şi cavourile existente urmează regimul mormintelor obişnuite. În
cazul expirării termenului de folosinţă asupra cavoului, Compartimentul de Gospodărie
Comunală va prezenta situaţia Consiliului local care va decide concesionarea lui.

CAPITOLUL IV – REGULI PRIVIND ÎNHUMAREA, DEZHUMAREA ŞI
TRANSPORTUL PERSOANELOR DECEDATE
Art. 38 – Înhumarea persoanelor decedate se face numai pe baza adeverinţei
originale, eliberate de oficiul stării civile care a înregistrat decesul.
Art. 39 – (1) Persoanele care execută lucrările de înhumare au obligaţia de a proteja
cu prelate pe perioada săpării locul de veci, mormintele învecinate celui de urmează a fi
înhumat decedatul şi de asemenea de a asigura la/şi împrejurul locului de veci curaţenia şi
aducerea la starea iniţială contra sumei achitate de către solicitantul înhumării.
(2) La procesiunea de înmormântare, personalul care asigură prestarea
seviciilor funerare, va purta uniforma din dotare şi va avea o comportare corespunzătoare
ritualului şi solemnităţii momentului.

Art. 40 – În cazul persoanelor decedate în alte localităţi, înhumarea în cimitirul
orăşenesc se face în baza adeverinţei de înhumare, şi a avizului sanitar de transport de
cadavre umane eliberat de autoritatea locală de sănătate publică.
Art. 41 – Pentru înhumările ce urmeză a se face în locurile de veci deja atribuite în
folosinţa unor persoane, este necesar a se face dovada gradului de rudenie dintre titularul
dreptului de folosinţă şi decedat, conform art. 16.
Art. 42 – Persoanele decedate vor putea fi depuse înainte de înhumare în sala de
ceremonii numai pe baza certificatului de îmbălsămare.
În sala de ceremonii funerare nu vor putea fi depuse persoanele decedate din cauza
unor boli contagioase.
În sala de ceremonii nu vor putea fi introduse şi consumate băuturi alcoolice.
Sala de ceremonii va fi deschisă publicului înainte de desfăşurarea ceremoniilor cu
cel mult o oră şi pentru cel mult 30 de minute de la finalizarea acestora.
Art. 43 – Deshumarea persoanelor decedate se poate face numai după 7 ani de la
data înhumării pe baza adeverinţei eliberate în acest scop de Consiliul local al oraşului
Covasna.
Art. 44 – Solicitarea deshumării şi reînhumării poate fi făcută numai de către
titularu/tituarii dreptului de folosinţă, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 12.
În cazul în care singura persoană ce se află în mormânt a fost deshumată şi
reînhumată în alt loc de veci, titularul concesiunii de folosinţă pierde dreptul de folosinţă.
Art. 45 – La cererile de deshumare se ataşează copia certificatului de deces a
persoanei ce urmează a fi deshumată şi dovada asupra locului de veci unde urmează a fi
reînhumată.
Art. 46 – În mod excepţional, deshumarea se poate face şi înainte de expirarea
termenului de 7 ani prevăzut la art. 43, în următoarele situaţii:
1. după împlinirea termenului de 1 an de la data înhumării şi numai în perioada
1 noiembrie – 31 martie, pe baza adeverinţei eliberate de centrele sanitare şi
antiepidemice teritoriale, în scopul reînhumării persoanei deshumate în alt
loc de mormânt;
2. indiferent de data când a avut loc înhumarea, pe baza dispoziţiei date
potrivit legii de Parchet sau de instanţele judecătoreşti.
Art. 47 – Decedaţii neidentificaţi şi cei nerevendicaţi de către aparţinători şi
înhumaţi în gropi comune nu vor fi deshumaţi la cererea rudelor.
Art. 48 – Deshumarea osemintelor decedaţilor în urmă cu 7 ani şi reînhumarea lor,
se poate face în tot timpul anului, pe baza adeverinţei eliberate în acest scop de către
Consiliul local al oraşului Covasna.

Art. 49 – (1) Transportul persoanelor decedate în vederea înhumării în aceeaşi
localitate sau în altă localitate se va face numai cu autovehicule mortuare, special
amenajate, cu respectarea normelor antiepidemice, operatorul de transport având
obligaţia de a avea asupra sa pe perioada transportului ,,Certificatul de îmbălsămare”.
(2) Conducătorul auto va respecta regulile de circulaţie impuse de legislaţia în
vigoare, iar pe străzile cu restricţii de circulaţie va circula numai în baza unei autorizaţii
speciale.

CAPITOLUL V – OBLIGAŢIILE TITULARILOR DREPTULUI DE
FOLOSINŢĂ A LOCURILOR D EÎNHUMARE
Art. 50 – Titularii dreptului de folosinţă a locului de înhumare au următoarele
obligaţii:
a) instalarea unui însemn care să conţină numele şi prenumele decedatului sau
a concesionarului – după caz, parcela şi numărul locului de mormânt,
instalare care se va face de la data luării în folosinţă;
b) asigurarea lizibilităţii înscrisurilor de pe lăcile şi tablele comemorative;
c) îngrijirea permanentă a locului de mormânt, întreţinerea constrcuţiilor de
orice fel existente la locul de veci precum şi întreţinerea cărărilor dintre
morminte şi a aleilor secundare de acces în parcele;
d) respectarea suprafeţelor atribuite spre folosinţă, fiind interzisă orice
extindere în cărări sau alei, afară de situaţiile în care acest lucru a fost
aprobat de Compartimentul Gospodărie Comunală;
e) la locurile de mormânt se vor admite numai plantaţii floricole de talie mică
(mai mică de 0,5m);
f) resturile vegetale rezultate din întreţinerea locurilor de înhumare, resturile
materiale rezultate în urma lucrărilor de reparaţii ce se efectuează la părţile
de construcţie a mormintelor se vor depozita de către titulari numai în
locurile special amenajate şi cu sortarea prealabilă a acestora pe categorii de
deşeuri;
g) ocrotirea tuturor arborilor de talie mare aflaţi în incinta cimitirului, tăierea
arborilor se va face numai în cazuri excepţionale şi cu aprobarea
Compartimentului Gospodărie Comunală;
h) utilizarea cu simţ gospodăresc a bunurilor din cimitir;
i) de a se interesa periodic asupra datei când expiră termenul de folosinţă a
locurilor de veci;
j) de a comunica, în scris, orice schimbare survenită cu privire la persoana
titularului şi domiciliului acestuia;
k) de a nu amplasa la locurile de veci mobilier urban (bănci), cu excepţia celor
deja existente la data intrării în vigoare a prezentului regulament;
l) să amenajeze şi să întreţină locurile de veci, asigurându-le un aspect cât mai
civilizat.
Art. 51 – Compartimentul Gospodărie Comunală asigură următoarele servicii:

-

concesionarea locurilor de veci şi predarea acestora;
efectuarea transcrierilor dreptului de concesiune;
acordarea de consultanţă referitoare la concesiuni;
conducerea evidenţei modului de încasare a taxelor de concesionare;
predarea amplasamentelor.

Art. 52 – Compartimentul Gospodărie Comunală răspunde de îngrijirea locurilor de
depunere în vederea înhumării, a împrejmuirilor, a căilor de acces, a spaţiilor verzi, a
instalaţiilor de alimentare cu apă şi energie electrică, canalizare şi de alte dotări.

CAPITOLUL VI – OBLIGAŢIILE TITULARILOR DREPTULUI DE
FOLOSINŢĂ A LOCURILOR DE ÎNHUMARE
Art. 53 – Consiliul local al orasului Covasna prin Compartimentul Gospodărie
Comunală răspunde de întreg inventarul imobil şi mobil al cimitirului şi îndeplineşte
formalităţile cerute de reglementările legale în vigoare cu privire la concesionarea
locurilor de veci, înhumări, exhumări, construcţii, servicii către populaţie şi respectarea
planului de sistematizare a cimitirului având evidenţa locurilor concesionate.
De asemenea, răspunde de gospodăria şi înfrumuseţarea cimitirului, îngrijirea
spaţiilor verzi, aleilor, supravegherea lucrărilor de construcţii care se efectuează,
urmărind asigurarea ordinii şi curăţenia la locurile din jurul construcţiilor.
Activitatea de curăţenie poate fi prestată şi de o unitate specializată şi beneficiară a
unui contract încheiat de Primăria oraşului Covasna.
În ceea ce priveşte înlăturarea deşeurilor din rampa de gunoi existentă în cimitirul
orăşenesc, aceasta se va realiza de SC GOS TRANS COM SRL – operatorul local de
servicii de salubrizare la nivelul oraşului Covasna.
Art. 54 – (1) Intrarea publicului în cimitir este permisă numai între orele stabilite în
acest scop, şi anume:
- în perioada 1 martie – 31 octombrie, între orele 7,00 – 20,00;
- în perioada 1 noiembrie – 28/29 februarie, între orele 8,00 – 17,30.
(2) Pentru realizarea activităţilor specifice Zilei Morţilor (indiferent de cultul
religios) accesul în cimitirul orăşenesc se va face în intervalul 8,00 – 22,00.
Art. 55 – Se interzice:
 intrarea în cimitir a persoanelor în stare de ebrietate, a cerşetorilor şi a vânzătorilor
ambulanţi;
 introducerea în cimitir a oricăror animale sau lăsarea lor liberă în spaţiul cimitirului;
 producerea de zgomot sau scandal;
 ruperea, călcarea sau scoaterea din cimitir a florilor;
 profanarea prin orice mijloace a mormintelor;
 distrugerea sau degradarea în orice mod a arborilor ornamentali;
 plantarea fără aprobare a arborilor, arbuştilor, tufelor pe morminte şi împrejurul lor;
 împrejmuirea mormintelor cu gard sau sârmă ghimpată;

 aruncarea gunoiului sau a materialelor rezultate în urma lucrărilor de întreţinere a
mormintelor în alte locuri decât cele stabilite în acest scop;
 depozitarea materialelor de construcţii funerare pe aleile de acces şi pe mormintele
din vecinătatea celui pe care se execută lucrarea;
 circulaţia şi transportul materialelor cu mijloace de transport de tonaj mare (peste 3
tone);
 nerespectarea suprafeţei atribuite în folosinţă prin extinderea în cărări, alei sau în
perimetrul locurilor de înhumare învecinate precum şi lăsarea în stare de neîngrijire a
mormintelor;
 circularea cu mijloace auto şi staţionarea acestora în incinta cimitirului, excepţie
vehiculele mortuare şi a vehiculelor personalului bisericesc.
Art. 56 – Nerespectarea dispoziţiilor art. 55 din prezentul regulament constituie
contravenţie şi se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

CAPITOLUL VII – PREŢURI ŞI TARIFE
Art. 57 – Concesionarea mormintelor se va face la preţurile tarifare în conformitate
cu hotărârea în vigoare la data aprobării prezentului.
Art. 58 – Persoanele care nu au vocaţie succesorală faţă de concesionarul decedat,
pe baza unei cerei cu expunerea motivelor pentru care solicită aceasta, vor putea plăti
taxa de reconcesionare a locului de veci pe o perioadă de 7 ani fără a deveni titulari cu
drepturi depline ai concesiunii locului de veci, Cererea va fi însoţită de o declaraţie pe
proprie răspundere din care să rezulte că solicitantul l-a cunoscut pe titular şi că acesta nu
are urmaşi.
Art. 59 – Taxa de reconcesionare pe perioade de 7 ani se va achita conform tarifelor
aprobate prin hotărâri ale consiliului la data plăţii.

CAPITOLUL VIII – TRANSCRIEREA DREPTULUI DE FOLOSINŢĂ
Art. 60 – La baza efectuării fiecărie transcrieri va sta un act notarial (certificat de
moştenitor, de legatar sau act de donaţie autentificate) ori hotărâre judecătorească
irevocabilă în cuprinsul cărora va fi specificat expres locul de veci ce face obiectul
transcrierii, precum şi calitatea dobânditorului. Aceste documente şi cerereile aferente
transcrierilor se arhivează şi se păstrează la Compartimentul Gospodărie Comunală.
Art. 61 – În caz de deces a titularului concesiunii, dreptul de folosinţă asupra
locului de veci, se transmite potrivit legilor succesorale înscrise în Codul civil în
intervalul duratei concesiunii.
Art. 62 – Eliberarea ,,Copiilor extras index” către notariate se poate face numai în
perioada de desfăşurare a concesiunii (intervalul de 20 de ani).

Art. 63 – Dreptul de concesiune încetează prin neplata ei, acesta revenind
proprietarului de drept – respectiv Oraşului Covasna prin administrator – Consiliul local.
Art. 64 – Transcrierile dreptului de folosinţă se pot face numai în perioada de
desfăşurare a concesiunii (intervalul de 20 de ani).
Art. 65 – Prin donaţii, dreptul de folosinţă se poate transmite între rude până la
gradul II de rudenie sau soţ. Actul de donaţie va cuprinde următoarele:
 clauză rezolutorie potrivit căreia donaţia se consideră rezolvită de drept şi
are efecte rezolutorii pentru situaţia în care donatorul nu va fi îngropat în
locul de veci donat, dacă nu are o altă opţiune de îngropare, stipulată în actul
de donaţie;
 dacă donatarul moare anterior donatorului, locul de veci donat se întoarce în
patrimoniul donatorului;
 în actul de donaţie va fi precizat gradul de rudenie sau calitatea de soţ, fapt
certificat de notarul public după verificarea actelor de stare civilă.
Donatorul unui loc de veci nu va fi îndreptăţit la primirea unui alt loc de veci în
cimitirul orăşenesc pe raza oraşului Covasna.
Art. 66 – Concesiunea obţinută anticipat decesului în baza art. 13 poate fi transmisă
numai prin moştenire şi numai dacă titularul este înhumat în acel loc de veci.
Art. 67 – Prezentarea la Compartimentul Gospodărie Comunală în urma întocmirii
actelor notariale se face în maximum 30 de zile de la obţinerea acestora.
Art. 68 – Transmiterea şi transcrierea dreptului de folosinţă de către noul dobânditor
se face cu plata integrală a taxei legale de concesiune, indiferent de data la care urma să
expire dreptul de folosinţă al antecesorului.
Art. 69 – Nefiind obiect al dreptului de proprietate personală, locurile de veci nu pot
fi înstrăinate prin acte de vânzare- cumpărare.

CAPITOLUL IX – DISPOZIŢII FINALE
Art. 70 – Locurile de mormânt cu caracter istoric aflat în incinta cimitirului
orăşenesc administrat de Consiliul local al oraşului Covasna precum şi locurile prezervate
în vederea înhumării unor persoanlităţi nu pot fi concesionate. Evidenţa mormintelor şi a
operelor comemorative ale eroilor, precum şi a oamenilor de ştiinţă, cultură, artă se va
ţine de către Compartimentul Gospodărie Comunală.
Art. 71 – Consiliul local al oraşului Covasna asigură dotarea cimitirului cu utilităţile
necesare funcţionării în condiţii corespunzătoare, împrejmuirea acestuia precum şi
sistematizarea sa ţinând cont de dimensiunile locurilor de veci şi a celorlate prevederi din
regulament.

Art. 72 – Actele de atribuire în folosinţă a locurilor de înhumare eliberate în
favoarea unor persoane fizice până la intrarea în vigoare a prezentului Regulament,
rămân în vigoare.
Art. 73 – Reatribuirea în folosinţă a locurilor de înhumare se face numai la
expirarea duratei de folosinţă cu respectarea prevederilor art. 9, 11-14, 16-17 din
prezentul Regulament, în favoarea aceluiaşi titular sau în cazul decesului titularului, în
favoarea moştenitorilor.
Art. 74 – Atribuţiile şi sarcinile ce revin personalului încadrat în activitatea de
administrare a cimitirului se vor stabili separat pentru fiecare angajat în parte prin
dispoziţia primarului.

