
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRUMOSU 
______________________________________________________________________________ 

 
HOTĂRÂRE 

privind preluarea activității de administrare și întreținere  a celor două 
cimitire  comunale din satul Frumosu, comuna Frumosu județul Suceava  

 
 

Consiliul local al comunei Frumosu, judeţul Suceava; 
Având în vedere: 

 referatul de aprobare al primarului comunei Frumosu, înregistrat sub nr.            
4839/20.05.2022; 

 referatul compartimentului de specialitate, înregistrat sub nr.                        
4840/20.05.2022; 

 avizul favorabil al Comisiilor de specialitate; 
 extrasele de CF nr.38206 Frumosu, respectiv nr.38205 Frumosu; 

Văzând prevederile Legii nr. 102 din 2014  privind cimitirele, crematoriile umane şi 

serviciile funerare, precum și prevederile art.3 alin.1 lit.m) , art.5 pct.1 lit.g), art.7 alin.1, art.10 alin.1 

lit.a), art.11 alin.1 lit.b) din O.G. nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare; 

           În temeiul dispoziţiilor art.129 alin.2 lit.c), raportat la alin.7, lit.s), art.139, art.198, din 
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ ; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.l. Se aprobă preluarea activității de administrare și întreținere  a  celor două cimitire  
comunale din satul Frumosu, comuna Frumosu județul Suceava, în suprafață de 10.000 m.p 
identificat cadastral  cu nr.38205  din CF 38205 Frumosu, respectiv în suprafață de 3.500 m.p. 
identificat cadastral cu nr.38206  din CF 38206 Frumosu, ambele imobile aparținând domeniului 
public al Comunei Frumosu. 

Art.2. Se aprobă Regulamentul privind organizarea și funcționarea cimitirelor comunale 
menționate la art.1, conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.3. Compartimentul de gospodărire comunală si protecția mediului din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Frumosu va lua măsurile corespunzătoare 
pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 Art.4. Cu data emiterii prezentei hotărâri se abrogă orice altă hotărâre contrară 
prezentei. 
 Art.5. Secretarul general al comunei Frumosu va asigura publicitatea şi comunicarea 
prezentei hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate.   

 

      Președintele de ședință,                                                   Contrasemnează: 
                                        Niga Gheorghe                                                        Secretarul general U.A.T. 
                                                                                                                                        Rusu Aurel 
 
Frumosu la 22.05.2022 
Nr.62 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin. (3) din din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
Total consilieri locali în funcţie: 13 
Prezenți : 9  Voturi:-Pentru :9 -Împotriva : 0   -Abțineri : 0 
 
 



 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRUMOSU 
______________________________________________________________________________ 
ANEXĂ  

LA H.C.L. NR. 62 DIN 22.05.2022 
 

REGULAMENT 
de organizare și funcționare a cimitirelor 

 
 

                                                                                 CAPITOLUL I 
                                                                      DISPOZIȚII GENERALE 

 
Art.1. Prin cimitir, în accepţiunea prezentului Regulament se înţelege locul special 

amenajat şi dotat, destinat înhumării, deshumării, reînhumării persoanelor decedate, cu 
respectarea dispoziţiilor sanitare şi antiepidemice legale. 

 
Art.2. Terenul având destinaţia de cimitir şi prevăzut în prezentul Regulament este 

proprietatea  Comunei Frumosu (conform extraselor de CF nr.38206 Frumosu, respectiv 
nr.38205 Frumosu), face parte din domeniul public al acesteia, fiind administrat și supravegheat 
de către administrația publică locală. 

 
Art.3. Înfiinţarea, extinderea sau desfiinţarea cimitirului se face potrivit legii, prin 

Hotărâri ale Consiliului Local Frumosu, cu respectarea documentaţiilor de urbanism şi 
amenajare teritorială. 

 
Art.4. Activitatea de întreţinere a cimitirelor și efectuarea serviciilor specifice (măturat 

alei, curățat rigole, combatere polei, colectare şi transport deșeuri vegetale şi pământ, 
întreținere spaţii verzi, toaletare arbori, arbuști) va fi efectuată de către administrația publică 
locală prin personalul desemnat în acest scop. 

 
Art.5. Atribuirea locurilor de înhumare, efectuarea înhumărilor, efectuarea lucrărilor 

funerare, precum si administrarea, organizarea, întreținerea cimitirelor, concesionarea sau după 
caz, atribuirea  în folosință a locurilor de mormânt, se face conform prevederilor prezentului 
Regulament. 
 

CAPITOLUL  II 
ORGANIZARE 

 
Art.6. (1)În scopul unei cât mai bune organizări, funcționări și evidențe referitor la 

atribuirea locurilor de înhumare, precum și a evidenței morților se va înființa un registru de 
evidenţă în care se înscriu în mod obligatoriu următoarele date: numărul curent, ziua, luna, anul 
înhumării, datele de identificare ale defunctului, adresa de la ultimul domiciliu, data decesului, 
numărul parcelei, al rândului şi al locului de înhumare, numele şi adresa persoanei care a 
comandat înhumarea şi observaţii cu privire la tipul şi lucrările locului de înhumare. 

(2)În cadrul acestui registru  se vor înființa și rubrici referitoare la: 
-  programări de înmormântări 
- evidența plăților privind atribuirea locurilor de veci  
- evidența decedaților fără aparținători 
 



Art.7. Într-un loc de mormânt pot fi înhumați, prin suprapunere, doi morți, cu 
respectarea prescripțiilor sanitare în vigoare, groapa pentru primul mort fiind de 2,00-2,20 m 
adâncime, permițându-se astfel suprapunerea. 

 
Art.8.  (1)Groapa pentru  un mormânt  va avea următoarele dimensiuni: 

- lungime: 2,5 m; -lățime:1,2 m;   -adâncime: 2,0 m-2,2 m 
(2)Groapa pentru  două morminte va avea următoarele dimensiuni:  

- lungime : 2,5 m;  -lățime: 2,4 m ,  -adâncime: 2,0-2,2 m 
 

Art.9. Aranjarea, împărțirea și numerotarea locurilor de cripte și morminte se face, acolo 
unde acestea permit, conform unui plan de sistematizare al cimitirului, aprobat în condițiile 
legii.Criptele și gropile simple/duble vor avea o adâncime de minimum 2,00 m, cu excepția 
cazurilor în care înmormântarea se face prin suprapunere, caz în care groapa se sapă până la 
primul sicriu. 

 
Art.10. Taxele și tarifele stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local al comunei Frumosu 

vor fi percepute de către administrația locală Frumosu, eliberându-se documente legale care să 
ateste plata efectuată. 

 
Art.11. Mormintele  simple pot fi împrejmuite cu borduri de beton, piatră sau gard 

metalic, având dimensiuni de  2,5 m (L) x 1,50 m (l) măsurat la exterior și o înălțime maximă 
măsurat de la nivelul solului de 0,5 m.Mormintele duble vor avea dimensiunile de 2,5 m(L) x 3 m 
(l), măsurat la exterior.Între morminte se lasă un interval de 0,50 m, necesar pentru circulația și 
îngrijirea mormintelor. 

 
Art.12. Întreținerea mormintelor cade în sarcina titularului.Administrația locală va 

retrage dreptul de folosință a locurilor de înhumare și înștiințează în scris pe titular, în 
următoarele cazuri: 

-la expirarea duratei de folosință; 
-când titularul dreptului de folosință renunță la acest drept în favoarea administrației 

locale; 
-în caz de părăsire sau de neîngrijire pe o perioadă  mai mare de 2 ani a locurilor de 

înhumare și a lucrărilor funerare, după o notificare prealabilă. 
 
Art.13. Pentru cei care nu au respectat suprafețele din contractul de concesiune încheiat, 

se va proceda la aducerea la suprafețele contractate inițial. 
 
Art.14. Pentru cei care au deja un loc de veci în cele două cimitire din satul Frumosu, vor 

fi scutiți de la plata taxei de înhumare, dacă aceasta a fost achitată la vechiul administrator al 
cimitirului, pe baza chitanței doveditore sau a registrului locurilor de înmormântare existent la 
vechiul administrator. 

 
Art.15. Pentru cei care vor încheia contracte de concesiune, suprafețele sunt cele stabilite 

mai sus. 
 

CAPITOLUL  III 
FUNCȚIONAREA CIMITIRULUI 

 
Art.16. Înhumarea cadavrelor umane se face în baza adeverinței de înhumare și/sau a 

certificatului de deces. 
 



Art.17. Locurile ocupate și neîngrijite pot fi concesionate de aparținători ai familiei 
decedatului în termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a  prezentului regulament și după 
înștiințarea prealabilă prin orice mijloace. 

 
Art.18. După expirarea acestui termen, locurile respective pot fi concesionate de 

administrația locală și altor persoane decât rudele defuncților, cu respectarea normelor care 
stau la baza adoptării regulamentului și Legii nr.102/2014. 

 
Art.19. Cadavrele umane pot fi înhumate de membrii familiei sau în lipsa acestora, de 

autoritățile care au obligația, potrivit legii. 
 

 
CAPITOLUL IV 

CONCESIONAREA ȘI DAREA ÎN FOLOSINȚĂ A LOCURILOR DE MORMÂNT 
 

Art.20.Atribuirea locurilor de înhumare, efectuarea înhumărilor, efectuarea lucrărilor 
funerare,concesionarea precum si administrarea, organizarea si întreţinerea cimitirului se face 
conform prevederilor prezentului Regulament. 

 
Art.21. Locurile de veci din cele două cimitire ale satului Frumosu vor putea fi 

concesionate și date numai în folosinţă, la cererea cetăţenilor Comunei Frumosu, în condiţiile 
prevăzute de prezentul Regulament. 

 
Art.22. Locurile de înhumare vor putea fi concesionate, pe o durată de 7 ani cu 

posibilitatea de prelungire a acestei ultime perioade, în baza unei cereri înregistrată cu cel puţin 
5 zile înainte de expirarea duratei de folosinţă, pentru care se va plăti o nouă taxă; 

 
Art.23. Taxa pentru locul de înhumare, va fi percepută de la titularul dreptului de 

folosinţă şi se va stabili şi modifica, dacă este cazul, prin Hotărâre a Consiliului Local Frumosu; 
 
Art.24. În cazul când la expirarea termenului de folosinţă nu au trecut 7 ani de la data 

ultimei înhumari, iar moștenitorii nu cer prelungirea termenului, se acordă o prelungire care nu 
va depăşi 7 ani de la data ultimei înhumări, după care locul va putea fi dat în folosinţă altui 
solicitant. 

 
Art.25. Pentru cazurile sociale şi speciale (persoane neidentificate, fără susţinători legali, 

cu venituri mici sau fără venit) se vor acorda locuri de înhumare pe o perioada de 7 ani, fără 
plata taxei de folosinţă. 

 
Art.26. Atribuirea în concesiune a locurilor de veci se face în ordinea numerică a acestora 

prin act  eliberat de Primăria Comunei Frumosu, după plata taxei stabilite. 
 
Art.27. Taxele şi tarifele stabilite prin Hotărâri ale Consiliului Local Frumosu vor fi 

percepute de către o persoană desemnată prin Dispoziţie a Primarului, eliberându-se documente 
legale care să ateste plata.Sumele încasate vor fi folosite în exclusivitate la administrarea celor 
două cimitire. 

 
Art.28. Concesionarea locurilor de înhumare încetează: 

-la expirarea termenului fixat; 
-când titularul dreptului de folosință renunță la acest drept în favoarea administrației locale; 
-când concesionarul nu respectă dispozițiile prevăzute în prezentele norme; 
-când nu mai sunt urmași și persoane care să revendice locul în condițiile expirării termenului. 



-când locul concesionat este părăsit și neîngrijit timp de 2 ani și a expirat termenul de 7 ani; 
-prin renunțare din partea concesionarului.   
 

Art.29. Asigurarea locurilor de veci pentru veteranii de război se va face gratuit, în 
conformitate cu prevederile Legii nr.44/1994, actualizată. 

 
 Art.30. Atribuirea locurilor de veci urmașilor eroilor martiri ai revoluției din decembrie 

1989 și răniților din timpul revoluției, se va face în conformitate cu prevederile Legii 
nr.341/2004 și a prezentului Regulament. 

 
Art.31. Atribuirea locurilor de veci persoanelor persecutate din motive politice și pentru 

persoanele deportate din străinătate ori constituite în prizonieri, se va face în conformitate cu 
prevederile Decretului Lege nr.118/1990 și ale prezentului Regulament. 

 
Art.32. Locurile de mormânt atribuite gratuit  se pot transmite numai prin moștenire 

legală. 
 

CAPITOLUL V 
EXECUTAREA LUCRĂRILOR FUNERARE 

 
Art.33. În cimitir se pot executa lucrări funerare numai cu avizul administrației locale. 
 
Art.34. Beneficiarii concesiunii locurilor de veci pot executa în limitele suprafețelor 

deținute, lucrări de construcție după cum urmează: 
-lucrări supraterane: însemne, borduri sau împrejmuiri, monumente, cavouri, construcții 

și amenajări funerare speciale(lespezi, obeliscuri, alte lucrări de artă plastică) 
-lucrări subterane:cripte, gropi zidite; 
 
Art.35. Este interzisă orice lucrare în afara limitei terenului concesionat, administrația 

locală Frumosu este autorizată să împiedice executarea unor asemenea lucrări. 
 
Art.36. Nerespectarea aliniamentului și a locului de mormânt concesionat conferă 

dreptul administrației locale la demolarea construcției executate ilegal sau, după caz, alinierea 
lor. 

 
Art.37. Pământul rezultat prin săpătură, resturile de orice natură, ca urmare a lucrărilor 

de construcții, gunoiul de orice fel se va transporta în fiecare zi de către constructorii lucrării sau 
de către beneficiar în afara cimitirului, administrația locală asigurând  preluarea și transportul 
contracost. 

 
Art.38.Aruncarea la întâmplare a pământului și a gunoiului, ocuparea terenului cu 

diferite materiale sau pământ rezultat din săpătură se va sancționa conform hotărârilor 
Consiliului local Frumosu. 

 
Art.39.După terminarea lucrărilor, terenul din jurul mormântului se va lăsa în perfectă 

stare de ordine și curățenie. 
 
Art.40. Este interzisă plantarea și tăierea de arbori și arbuști care pot afecta lucrările și 

construcțiile funerare. 
 
Art.41.Nerespectarea celor de mai sus se sancționează conform hotărârilor Consiliului 

local Frumosu. 



Art.42. Se interzice cu desăvârșire pășunatul animalelor în incinta cimitirului. 
 
Art.43. Deteriorarea din culpă a împrejmuirilor, a căilor de acces, instalațiilor, 

monumentelor funerare, etc. se sancționează conform legislației în vigoare. 
 
Art.44. Luarea de coroane de pe morminte, inclusiv a aranjamentelor florale sau a florilor 

se sancționează în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. 
 
Art.45. În cimitir se interzice aplicarea de afișe sau anunțuri publiciare de orice fel. 
 
Art.46. Afișajul publicitar referitor la prestare de servicii funerare la intrarea în cimitir, 

se poate face cu acordul administrației locale. 
 

CAPITOLUL VI 
ÎNHUMĂRILE ȘI DESHUMĂRILE 

 
Art.47. Înhumările se fac în baza adeverinței de înhumare și/sau a certificatului de deces, 

eliberat de serviciul de stare civilă care a înregistrat decesul. 
 
Art.48. Înhumările în locurile date în folosință pe timp de 7 ani se vor face la rând, în 

ordinea cererilor. 
 
Art.49. Exhumarea cadavrelor și transportul lor se va face numai după 7 ani de la 

înhumare și nu necesită autorizație sanitară. 
 
Art.50.Deschiderea mormintelor și deshumarea cadavrelor, înainte de împlinirea 

termenului de 7 ani, dar nu mai devreme de 1 an, se va face numai cu avizul organelor sanitare și 
antiepidemice teritoriale și cu respectarea următoarelor condiții: 

-deshumarea se va face în perioada 1 noiembrie-31 martie; 
-în cazul în care cadavrul exhumat urmează să fie reînhumat, acesta va fi așezat în sicriu 

de lemn și bine închis. 
-în cazul în care cadavrul exhumat urmează a fi reînhumat în altă localitate, acesta va fi 

așezat în sicriu căptușit cu tablă și bine închis 
-transportul cadavrului să se facă în timpul cel mai scurt. 
 
Art.51. Pentru cazurile prevăzute de legea penală, exhumarea se va putea face pe baza 

autorizației eliberată de procuror sau de instanța de judecată, conform dispozițiilor legale. 
 
Art.52. Deschiderea mormintelor pentru efectuarea deshumărilor și reînhumărilor se 

poate face  numai cu acordul concesionarului sau moștenitorilor legali(cu excepția cazurilor 
prevăzute la articolul precedent). 

 
Art.53.Deshumările și reînhumările se vor face obligatoriu în prezența unui reprezentant 

al familiei decedatului și sub supravegherea unei persoane desemnate din partea conducerii 
administrației locale, iar operațiunile se vor consemna într-un registru special, unde vor semna 
ambele părți. 

 
Art.54.În cazul în care în termen de 60 de zile de la expirarea termenului de 7 ani, 

reprezentantul familiei nu se prezintă pentru deshumare, deși a fost anunțat în scris cu 
confirmare de primire, operațiunea de deshumare se desfășoară numai în prezența delegatului 
administrației locale, care consemnează în registrul menționat la aliniatul precedent, lipsa 
reprezentantului familiei și locul de reînhumare a osemintelor. 



Art.55. Actele necesare pentru deshumare la 7 ani sunt: 
-copie certificat deces 
-copie contract de concesionare a locului de unde se deshumează 
-copie contract de concesionare a locului unde se face înhumarea 
-copie chitanță taxă pentru ambele locuri 
-copie carte de identitate titular/solicitant 
 

CAPITOLUL VII 
RĂSPUNDERI ȘI SARCINI 

 
Art.56. Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament se sancționează conform 

legislației în vigoare și hotărârilor emise de Consiliul local Frumosu. 
 
Art.57. Constantarea  încălcărilor prevederilor prezentului Regulament se face de către 

conducerea administrației publice locale și/sau reprezentanți ai Consiliului local Frumosu, 
respectiv poliția din localitate. 

 
CAPITOLUL VIII 

DISPOZIȚII FINALE 
 

Art.58. Administrația publică locală asigură dotarea cimitirului cu utilitățile necesare 
funcționării în condițiile corespunzătoare, împrejmuirea acestuia, precum și sistematizarea 
locurilor, acolo unde acesta permite, ținând seama de dimensiunile locurilor de mormânt și a 
celorlalte prevederi din prezentul Regulament. 

 
Art.59. Litigiile ivite de pe urma transmiterii dreptului de concesionare sau de folosință 

asupra locului de mormânt se vor rezolva pe cale amiabilă sau, pe cale judecătorească. 
 
Art.60. Accesul vizitatorilor este liber, aceștia având un comportament adecvat locului, 

fără animale de companie.Circulația se va face numai pe drumurile și aleile de acces, fiind 
interzisă călcarea pe morminte. 

 
Art.61. Prevederile prezentului Regulament vor fi aduse la cunoștiință sub semnătură 

celui care încheie contractul de concesiune în momentul încheierii contractului. 
 
Art.62. În situația apariției unor acte normative cuprinzând dispoziții imperative, 

prezentul Regulament se modifică în funcție de problemele apărute.  
 

CAPITOLUL  IX 
CONTRAVENȚII ȘI SANCȚIUNI 

 
Art.63. Constituie contravenție dacă fapta nu este săvârșită în astfel de condiții, încât 

potrivit legii să fie considerată infracțiune și se sancționează după cum urmează: 
 Amendă de la 50 de lei la 100 de lei sau avertisment pentru: 

-intrarea în cimitir a persoanelor în stare de ebrietate, a cerșetorilor și vânzătorilor ambulanți 
-introducerea în cimitir a oricăror animale sau lăsarea liberă în spațiul cimitirului 

 Amendă de la 100 lei la 1200 lei sau avertisment pentru: 
-ruperea, călcarea sau scoterea din cimitir a florilor 
-distrugerea și degradarea în orice mod a lucrărilor funerare 
-plantarea fără aprobare a arborilor și arbuștilor  în cimitir 
 
 



 Amendă de la 800 lei la 1200 lei sau avertisment pentru: 
-profanarea prin orice mijloace a mormintelor 
-aruncarea deșeurilor rezultate în urma lucrărilor de întreținere a mormintelor, în alte locuri 
decât în cele stabilite în acest scop. 
-depozitarea materialelor de construcții funerare pe aleile de acces și morminte 

 Amendă de la 600 lei la 1000 lei sau avertisment pentru: 
-depășirea suprafeței atribuite spre folosință, prin extinderea de cărări, alei sau în perimetrul 
locurilor de înhumare învecinate, precum și lăsarea în stare de neîngrijire a mormintelor. 
 

Art.64.Sancțiunile vor fi puse în aplicare de către viceprimarul comunei sau de o altă 
persoană împuternicită de către primarul localității. 

 
Art.65.Prezentul Regulament intră în vigoare la data aducerii la cunoștiință publică. 

 
CAPITOLUL X 
TAXE CIMITIR 

 
 

Art.66. Se stabilesc următoarele sume de bani ce se vor constitui venituri la bugetul local 
şi vor fi utilizate în exclusivitate pentru administrarea cimitirelor, astfel: 
- locul de înhumare :  200 lei, achitat într-o singură tranșă la semnarea contractului. 
 
 
 
 
 
     Președintele de ședință,                                                     Contrasemnează: 
                              Niga Gheorghe                                                        Secretarul general U.A.T. 
                                                                                                                              Rusu Aurel 
 


