Anexa la H.C.L. nr. /2018

REGULAMENT
DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A
CIMITIRULUI UMAN, PROPRIETATEA PUBLICA A
ORASULUI CALIMANESTI
CAPITOLUL I.
DISPOZIŢII GENERALE
Art.1 Prezentul Regulament stabileşte cadrul juridic unitar privind organizarea si
functionarea cimitirului “ Fulga” , proprietate publica a orasului Calimanesti,
definind modalităţile şi condiţiile ce trebuie îndeplinite în conformitate cu:
- Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor
publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;
- H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor – cadru de aplicare a
Ordonantei Guvernului nr. 71/2002;
- Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi
rurale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2002;
- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice ;
- Legea nr. 44 din 1 iulie 1994 republicată privind veteranii de război, precum şi
unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război;
- Legea nr. 189/2000 privind aprobarea O.G. nr. 105/1999 pentru modificarea şi
completarea Decretului - lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi
persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la
6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri,
republicat, cu modificările ulterioare;
- Legea nr. 215/2001 privind Legea administraţiei publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare ;
Art.2. Termenul cimitir reprezinta locul special amenajat şi dotat, destinat
înhumării, exhumării, reînhumării persoanelor decedate cu respectarea dispoziţiilor
sanitare şi antiepidemice legale.
Art.3. Serviciile necesare colectivitatilor din UAT Calimanesti sunt asigurate in
sistem privat de catre unitatile parohiale ( Jiblea Veche, Jiblea Noua, Pausa) iar in
sistem public prin cimitirul local , proprietate publica a orasului Calimanesti (
Fulga) .

Art.4. Gestiunea directa a activitatilor specifice cimitirului public din orasul
Calimanesti a fost atribuita in baza prevederilor H.C.L.nr.46/2010 privind
aprobarea delegării gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului
public şi privat de interes local din orasul Calimanesti, catre Societatea
Călimăneşti Serv S.R.L .
Art.5. Operatorul cimitirului public are atributii pe linia administrarii si gestionarii
patrimoniului public existent in cimitirul local, conducerii intregii activitati
specifice cimitirului, asigurarii functionalitatii si intretinerii dotarilor existente, cat
si a normelor impuse de legislatia Uniunii Europene, asigurarii ordinii interioare si
bunei desfasurari a prestatiilor.
Art.6. In cimitirul public sunt aplicabile dispozitiile legate de domeniul edilitar,
urbanistic, sanitar si de mediu , administratorul cimitirului public fiind obligat sa
respecte legislatia in vigoare in ceea ce priveste administrarea cimitirului public al
orasului Calimanesti.
Art.7. Cimitirul va funcţiona astfel ca cerinţele populaţiei, în cazul decesului unei
persoane, să poată fi satisfăcute cu operativitate şi în condiţii corespunzătoare.

CAPITOLUL II.
ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA CIMITIRULUI PUBLIC
Art.8. (1) Terenul avand destinatia cimitir public este proprietatea publica a
orasului Calimanesti fiind delimitat prin imprejmuire cu garduri din plasa sudata.
(2) Structura acestui cimitir este alcatuita din parcele , randuri, locuri de
inhumare delimitate intre ele prin alei de acces.
Art.9. Terenul aparţinând cimitirului public va fi topografiat prin grija autoritatii
publice locale, i se vor întocmi acte cadastrale şi va fi integrat în sistemul
informational al orasului Calimanesti, bazat pe actuala divizare a acestuia .
Art.10. (1) În scopul unei cât mai bune organizări şi funcţionări în cimitirul public
se vor întocmi evidenţe scriptice şi grafice, ce vor fi ţinute la zi de administratorul
care gestioneaza activitatea cimitirului public .
(2) Parcelele sunt structurate la randul lor pe randuri in cadrul carora sunt
stabilite locurile de inhumare .

(3) Parcelele si fiecare rand in parte se vor numerota la capetele lor
dinspre alee.
(4) Numerele randurilor si parcelelor se vor scrie pe
placi indicatoare, ce vor fi plantate la capetele randurilor.
Art.11. Pentru atribuirea locurilor de inhumare se vor percepe taxe care se
stabilesc anual prin Hotărâre a Consiliului Local al orasului Calimanesti. Neplata
la termen a taxelor legale duce la calcularea penalităţilor de întârziere conform
dispoziţiilor legale în vigoare.
Art.12. Titularii dreptului de folosinta a locului de inhumare din cimitirul public
au obligatia de amenajare si intretinere a acestora , asigurandu-le un aspect curat si
ingrijit .
Art.13. Pentru executarea serviciilor de administrare si întreţinere a cimitirului
(contravaloare apă, curăţenie pe alei şi evacuarea gunoaielor, energie electrică,
etc.) se vor percepe taxe aprobate anual prin Hotărâre a Consiliului Local al
orasului Calimanesti, pe care detinatorii locurilor de inhumare le vor achita .
Art.14. Administratorul cimitirului public va tine o evidenta cu privire la locul
unde sunt inmormantate (parcela, randul, locul) personalitati istorice, politice,
culturale sau cu alte merite deosebite, de importamta nationala sau locala.
Art.15. Administratorul cimitirului public va tine la zi un registru in care se vor
inscrie atat constatarile proprii cat si reclamatiile primite de la cetateni, privind
actele de profanare, a furturilor sau a altor infractiuni din incinta cimitirului public.

CAPITOLUL III.
ATRIBUIREA IN FOLOSINTA, AMENAJAREA SI INTRETINEREA
LOCURILOR DE INHUMARE, ANULAREA
SAU
INCETAREA
DREPTULUI DE FOLOSINTA DIN CIMITIRUL PUBLIC
Art.16. (1) Locurile de inhumare din cimitirul public al orasului Calimanesti vor
putea fi concesionate ,la cererea cetatenilor, in conditiile stabilite prin prezentul
regulament .
(2) Locurile de inhumare din cimitirul public se vor atribui in folosinta pe
o durata de 7 ani , la cererea cetatenilor in timpul vietii ori la cererea
ascendentilor , descendentilor sau sotului supravietuitor al persoanei decedate .

(3) Pentru locurile de inhumare concesionate pe 7 ani, la cererea titularului
concesiunii , acestea se pot reconcesiona, pentru alti 7 ani , cu achitarea taxelor/
tarifelor anuale aferente .
Art.17. (1) Locurile de inhumare odata atribuite nu pot fi instrainate prin vanzare
sau cedare, ele pot fi reatribuite (reconcesionate) spre folosinta, numai familiei
decedatului pana la gradul al IV-lea inclusiv si numai cu avizul administratorului
cimitirul public , in conditiile prevazute de Codul civil.
(2) Orice alte acte de instrainare vor fi considerate nule de drept.
Art.18. (1) Actul de concesionare (titlul de folosinta) se intocmeste in doua
exemplare de catre administratorul cimitirului public, unul se preda beneficiarului
iar celalalt ramane la administratorul cimitirului public.
(2) Titlurile de folosinta se inregistreaza in evidentele administratorului
cimitirului public si in planul de parcelare al cimitirului.
Art.19. In anumite situatii, cum ar fi cazul persoanelor lipsite de posibilitati
materiale, acordarea dreptului de folosinta asupra locului de inhumare se poate
face pe un termen de 7 ani, fara plata, dar numai cu avizul autoritatii publice
locale.

Art.20. (1) Locurile de inhumare care se pot atribui in cimitirul public al orasului
Calimanesti se clasifica in urmatoarele categorii:
a. Loc de inhumare individual simplu / zidit , are dimensiunile de 2,10 m X 1,20
m( 2,52 mp).
b. Loc de inhumare familial (2 locuri simple sau zidite ), are dimensiunile de 2
x(2,10 m X 1,20 m) , cu intervale de acces intre ele de 0,20 m( 5,24 mp).
c. Loc de inhumare pentru cavou familial, max.7,5 mp .
(2) Distanţa dintre locuri va fi de 0,50 m necesară pentru circulaţia şi
îngrijirea locului de inhumare.
(3) Adancimea gropii pentru toate situatiile enumerate mai sus va fi
minim 2,0 m iar acolo unde terenul permite aceasta va fi de 2,20 m.
(4) Depasirea suprafetei concesionate se sanctioneaza contraventional,
conform prezentului regulament si cu aducerea la nivelul dimensiunilor aprobate
pe cheltuiala beneficiarului.
Art.21. Locurile de inhumare atribuite in baza unor reglementari anterioare, care
sunt parasite (locuri unde nu exista insemne funerare, sunt neingrijite, etc .) iar la
somatia administratorului cimitirului public ( somatie la adresa din registru,

instiintari lipite pe mormintele in cauza, publicarea in presa locala a unui anunt
privind expirarea dreptului de folosinta, liste afisate la Avizierul autoritatii publice
locale, administratorului cimitirului sau in fata cimitirului public), titularul vreunui
act de folosinta nu s-a prezentat in termen de 1 an pentru intrare in legalitate,
devin disponibile in vederea unei noi atribuiri.
Art.22. (1) Se vor atribui, fără plata taxei de concesionare, pe baza actelor
doveditoare, un loc de veci în cimitirul public , astfel:
a) veteranilor de război şi văduvelor de război în conformitate cu
prevederile Legii nr. 44/1994;
b) foştilor deţinuţi politici şi deportaţilor în conformitate cu dispoziţiile
Legii nr. 189/2000;
c) martirilor si urmaşilor eroilor martiri ai Revoluţiei în conformitate cu
prevederile Legii nr. 341/2004.
(2) Concesionarii unui astfel de loc nu vor fi scutiţi de plata anuală a
taxelor de întreţinere si administrare aferente locului de inhumare din cimitirul
public .
(3) Concesiunile obţinute în baza legilor speciale de mai sus nu pot fi
transmise prin acte între vii

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Art.23. Beneficiarii titlului de folosinta au obligatia:
de a executa cu avizul administratorului cimitirului public lucrarile specifice :
montat bordura, montat piatra funerara ;
sa intretina in perfecta stare constructiile funerare si amenajarile realizate pe locul
respectiv;
sa amenajeze locul in cauza si sa-l impodobeasca cu flori si verdeata;
sa achite taxele de concesiune ;
sa achite tariful anual de intretinere si administrare al cimitirului public ;
sa comunice administratorului cimitirului public orice modificare survenita la
adresa de domiciliu.
Art.24. Administratorul cimitirului public din orasul Calimanesti are urmatoarele
drepturi si obligatii :
a) tinerea evidentei inhumarilor pe parcele, randuri si locuri de inhumare/ ani de
inhumare ;
b) intocmirea planului cu organizarea cimitirului public ;
c) inventarierea si marcarea parcelelor , randurilor si locurilor de inhumare din
cimitirul public ;
d) urmarirea , verificarea executarii lucrarilor funerare ,respectarea dimensiunilor ;
e) inventarierea anuala a locurilor de inhumare libere;

f) verificarea in teren impreuna cu apartinatorii locului de inhumare atribuit,
marcarea locului pentru saparea gropii si urmarirea executarii acestei operatiuni
precum si verificarea modului in care se inchide mormantul;
g) urmarirea starii de curatenie , masuri de mentinere a acesteia, exploatare si
functionare corespunzatoare a utilitatilor( energie electrica, apa, salubrizare) ;
h) de a incasa taxele stabilite pentru acordarea dreptului de folosinta al locului de
inhumare;
i) de a percepe tariful de intretinere si administrare al cimitirului public, aprobat de
Consiliul local al orasului Calimanesti ;
j) de a desfiinta orice constructie funerara executata fara respectarea legislatiei in
vigoare ;
k) de a aplica sanctiuni pentru abaterile constatate privind nerespectarea
prevederilor prezentului regulament.
l)de a presta serviciile platite in conditii de calitate si la termenele solicitate in
scris, pe baza tarifelor / taxelor aprobate prin hotarare de consiliu local .
Art.25.(1) Dreptul de folosinta asupra locurilor de inhumare se poate transmite
prin succesiune legala, testamentara sau prin donatie .
(2) Locul de inhumare transmis prin succesiune nu poate fi divizat,
transmitandu-se din generatie in generatie, potrivit ordinii succesorale stabilita de
codul civil .
Art.26. Succesorii testamentari, cu exceptia ascendentilor si descendentilor,
precum si a rudelor colaterale pana la gradul al III - lea inclusiv, sunt obligati sa
plateasca taxa stabilita pentru preluarea dreptului de concesiune asupra locului de
inmormantare si tariful de intretinere si administrare al cimitirului public .
Art.27. In cazul in care un mostenitor renunta la dreptul sau, deoarece dreptul de
folosinta asupra locului de inmormantare are caracterul de bun de familie, acesta
ramane in continuare in favoarea mostenitorilor nerenuntatori.
Art.28. La expirarea dreptului de concesiune asupra locului de inmormantare,
acesta poate fi reconcesionat, cu plata, pentru un nou termen de 7 ani, aceluiasi
beneficiar sau mostenitorilor lui legali .
Art.29.(1) Actul de concesiune asupra locului de inhumare va putea fi anulat in
cazul lasarii in parasire a locului respectiv.
(2) Prin “lasare in parasire” se intelege “mentinerea in stare de neingrijire
pe perioada ultimilor doi ani, a mormintelor, terenului, imprejmuirilor sau a
constructiilor funerare de catre apartinatori”.

Art.30.(1) Starea de “lasare in parasire” se stabileste de catre administratorul
cimitirului public, care are obligatia ca anual sa verifice starea locurilor date in
folosinta si sa incheie un proces verbal de constatare care se inscrie intr-un registru
special.
(2) Situatia locurilor considerate “in parasire” se va afisa la sediul
operatorului cimitirului , la Avizierul autoritatii publice locale si la un nou
Avizier ce se va monta in fata cimitirului public .
Art.31.(1)Administratorul cimitirului public va afisa intr-un loc vizibil, la sediul
operatorului, la Avizierul institutiei publice sau la Avizierul cimitirului public, in
primul trimestru al fiecarui an calendaristic o lista cu locurile de inmormantare la
care termenul de concesionare a expirat sau expira pana la sfarsitul anului, precum
si o lista cu numele titularilor dreptului de folosinta care nu-si respecta obligatiile
ce decurg din acestea.
(2) Totodata se va atrage atentia celor interesati ca in cazul in care nu se va
face reinnoirea dreptului de folosinta in termen de un an de la data afisarii, aceste
locuri de inhumare vor fi supuse unor noi atribuiri.
Art.32.(1) La expirarea termenului de un an de la prima afisare, daca situatia a
ramas neschimbata, lista locurilor de inmormantare “lasate in parasire” , cu
indicarea numelui titularului dreptului de concesiune, se va afisa timp de 60 de zile
la Avizierul cimitirului public local .
(2) Odata cu procedura de afisare, administratia cimitirului il va instiinta si
pe titularul dreptului de folosinta, prin scrisoare cu confirmare de primire, la
ultimul sau domiciliu cunoscut.
Art.33 . In cazul in care titularul dreptului de concesiune nu se prezinta in termen
de 30 de zile de la data afisarii si a notificarii prin scrisoare recomandata,
concesiunea va putea fi anulata pe cale administrativa.
Art.34. (1) Daca actul de concesiune a fost anulat, mormantul sau cavoul, cu toate
amenajarile existente, intra in patrimoniul public al orasului, cu respectarea
dispozitiilor legale in vigoare privind constatarea, evaluarea si preluarea pe baza de
inventar.
(2) Locurile respective vor putea fi atribuite pentru noi inhumari,
concesionarii acestora vor suporta plata si a constructiilor si amenajarilor existente,
dupa ce acestea vor fi evaluate.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Art.35. Dreptul de folosinta asupra locului de inhumare, inceteaza in urmatoarele
conditii:
la expirarea duratei de concesiune si daca timp de 2 ani nu a fost solicitata
reconcesionarea;
cand nu exista mostenitori legali, testamentari;
cand titularul dreptului de folosinta nu respecta prevederile prezentului
Regulament;
prin renuntarea expresa a titularului dreptului de concesiune;
cand titularul locului a fost deshumat, iar osemintele sale au fost depuse in alt loc;
in caz de parasire sau de mentinere in stare de neingrijire a locurilor de inhumare si
a lucrarilor funerare , pe o perioada mai mare de 2 ani.
Art.36. Incetarea concesiunii in conditiile art. 35, atrage dupa sine incheierea unei
noi concesiuni.
Art.37. Reconcesionarea locurilor de inhumare altor persoane decat titularului
concesiunii se va face numai dupa trecerea perioadei de 7 ani de la ultima
inhumare.
Art.38. (1) In cazul neachitarii tarifului de intretinere, pe o perioada mai mare de 2
ani consecutiv si daca dupa inaintarea somatiei scrisa si trimisa cu confirmare de
primire sau a anuntului in presa, concesionarul sau urmasii sai nu se prezinta la
operatorul cimitirului si nu achita obligatiile ce decurg din actul de concesiune, la
valoarea anului in curs, se poate dispune concesionarea locului altei persoane.
(2) Sunt exceptate de la prevederile mai sus mentionate monumentele
funerare declarate de Consiliul Local al orasului Calimanesti, ca fiind de interes
istoric sau artistic.

CAPITOLUL IV.
ATRIBUIREA LOCURILOR
DESTINATIE SPECIALA

DE

INHUMARE

IN

PARCELE

CU

Art.39. Parcelele care sunt ocupate cu mormintele eroilor cazuti in cele doua
razboaie mondiale si monumentele inchinate acestora, se constituie in parcele cu
destinatie speciala, fiind locuri de comemorare si cinstire a eroilor neamului.
Art.40. Veteranilor de razboi, invalizilor si vaduvelor de razboi, li se vor
atribui gratuit locuri de inmormantare, in parcele special destinate din cimitirul
public .

Art.41. Eroilor revolutiei din decembrie 1989, ranitilor si urmasilor eroilor
martiri li se vor atribui, fara plata, locuri de inhumare in cimitirul public, intr-o
parcela special destinata, pe baza actelor doveditoare.
Art.42. Deportatilor si victimelor oprimarii comuniste li se vor atribui locuri
de inmormantare gratuite, intr-o parcela special destinata, pe baza actelor care
dovedesc aceasta calitate.
Art.43. De asemenea sunt considerate parcele cu destinatie speciala, cele
ocupate de catre personalitati istorice, politice, culturale sau cu alte merite
deosebite, de importanta locala sau nationala, precum si altor persoane marcante
din cadrul orasului Calimanesti.
Art.44. Intretinerea parcelelor eroilor cazuti in cele doua razboaie mondiale,
se efectueaza de catre operatorul cimitirului public, cu aportul uman, material sau
financiar al cetatenilor din localitate .
Art.45.(1) Intretinerea mormintelor personalitatilor istorice, politice,
culturale sau cu alte merite deosebite, de importanta locala sau nationala, existente
in cimitir, se efectueaza de catre operatorul cimitirului public, cu cooptarea unde
exista, a asociatiilor care au ca scop cinstirea memoriei acestor personalitati sau
contra unui tarif de intretinere perceput de la aceste asociatii sau de la membrii lor.
(2) Pentru a acoperi intreaga gama de solicitari administratorul
cimitirului poate amenaja parcele cu regim special, cu tarife care sa asigure
corespunzator nivelul serviciilor prestate .
CAPITOLUL V.
EFECTUAREA SERVICIULUI FUNERAR IN CIMITIRUL PUBLIC
Art.46. Pe locul concesionat pot fi inhumati titularii locului, sotul/sotia
acestora, ascendentii si descendentii pana la rude de gradul al IV lea, care vor face
dovada gradului de rudenie prin acte si declaratie data in fata operatorului
cimitirului public, precum si dovada de inhumare.
Art.47. Deshumarea persoanelor decedate se poate face numai dupa 7 ani de
la data inhumarii, pe baza adeverintei eliberate in acest scop de administratorul
cimitirului public.

Art.48. In mod exceptional deshumarea se face si inainte de expirarea
termenului prevazut la alineatul precedent, dupa cum urmeaza:
a) dupa implinirea termenului de 1 an de la data inhumarii si numai in perioada 1
noiembrie -31 martie, pe baza adeverintei eliberate de politia sanitar veterinara, in
scopul reinhumarii persoanei decedate in alt loc de inhumare, pe baza dispozitiei
date potrivit legii, de Parchet sau de instantele judecatoresti si cu incuviintarea unui
reprezentant al familiei decedatului, la data fixata de aceste organe.
b) Indiferent de data cand a avut loc inhumarea pe baza dispozitiei date potrivit legii,
de Parchet sau de instantele judecatoresti si cu incunostiintarea unui reprezentant al
familiei decedatului, la data fixate de aceste organe.
Art.49. (1) Deschiderea mormintelor si reinhumarea se vor face in mod
obligatoriu in prezenta unui imputernicit cu procura speciala al familiei decedatului
si sub supravegherea administratorului cimitirului, iar operatiunile se vor
consemna in registrul de inhumari in care semneaza ambele parti.
(2) In cazul in care in termen de 2 ani de la expirarea termenului de 7
ani reprezentantul familiei nu se prezinta pentru deschiderea mormantului, desi a
fost anuntat in scris, cu confirmare de primire, operatiunea se desfasoara numai in
prezenta administratorului cimitirului, care consemneaza in registrul de inhumare
lipsa reprezentantului familiei si operatiunea de reinhumare a osemintelor in locul
de inhumare.
(3) La fel se va proceda si in cazul in care nu mai este in viata o ruda a
decedatului.
(4) Operatiunea se desfasoara numai in prezenta administratorului
cimitirului public, care consemneaza in registrul de inhumari lipsa reprezentantului
familiei si operatiunea de reinmormantare a osemintelor in locul de inhumare.
(5) Exceptie de la prevederile sus mentionate o constituie locurile
atribuite pe veci in baza unor reglementari anterioare sau a cultelor care prin natura
religiei interzic dehumarea.
Art.50. Transportul persoanelor decedate in vederea inhumarii in aceeasi
localitate sau in alta localitate se poate face de catre administratorul cimitirului
public, dupa plata tarifelor in vigoare, numai cu vehicule mortuare, special
amenajate, cu respectarea normelor sanitare – antiepidemice.
Art.51. Plata pentru transportul persoanelor decedate se face potrivit
tarifelor/ taxelor in vigoare, aprobate prin hotarare a consiliului local.
CAPITOLUL VI.
EXECUTAREA LUCRARILOR FUNERARE IN CIMITIRUL PUBLIC

Art.52. (1) Beneficiarii locurilor concesionate pot executa in limita
suprafetelor detinute, lucrari de constructie in conditiile Legii nr. 50/1991,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:
-lucrari supraterane: insemne ( lemn sau piatra), borduri sau
imprejmuiri(grilaje);
- lucrari subterane : cripte, cavouri, gropi zidite cu cate unul sau doua locuri
suprapuse.
(2) Lucrarile se vor face pe baza avizului administratorului
cimitirului public si sub controlul acestuia.
Art.53. Este interzisa orice lucrare in afara limitei locului concesionat,
administratorul cimitirului avand obligatia sa impiedice executarea unor asemenea
lucrari si sa aplice sanctiunile contraventionale stabilite de legislatia in vigoare.
Art.54. Lucrarile funerare se pot executa de catre administratorul cimitirului
public, pe baza de contract incheiat cu concesionarii, sau cu acordul
administratorului , de societati comerciale de profil, meseriasi autorizati propusi de
concesionari, concesionarii insisi.
Art.55. Concesionarul sau constructorii vor putea folosi energia electrica si apa
din incinta cimitirului numai cu acordul administratorului cimitirului public si in
conditiile achitarii contravalorii consumului real.
Art.56. (1) Este interzisa depozitarea oricarui fel de materiale de constructie,
stingerea varului, cioplirea pietrelor, lemnelor si a marmurei, precum si efectuarea
oricaror lucrari pregatitoare in incinta cimitirului public.
(2) La locul constructiei se va aduce materialul pregatit si numai in
cantitatile necesare pentru imbinarea pieselor si finalizarea lucrarii.
Art.57. Pamantul rezultat din sapatura, resturile de orice natura, ca urmare a
operatiilor de constructie, deseurile de orice fel se vor transporta in fiecare zi de
catre constructorii lucrarilor, in afara cimitirului public, in locuri special amenajate
si salubrizate.
Art.58. Pentru curatare si refacerea aleelor, cladirilor, imprejmuirilor si repararea
instalatiilor (apa, canal, electricitate) precum si consumul de apa, energie electrica,
gaze, evacuarea gunoiului etc., fiecare concesionar va achita tariful anual aprobat
de consiliul local al orasului Calimanesti, la administratorul cimitirului public .

CAPITOLUL VII.
INDICATORI DE PERFORMANTA
Art.59. Indicatorii de performanţă asigură condiţiile pe care trebuie să le
îndeplinească operatorul cimitirului , avându-se în vedere:
a) continuitatea din punct de vedere al gestionarii cimitirului public, 100%;
b) prestarea serviilor de calitate pentru toţi concesionarii , 100% ;
c) adaptarea permanentă la cerinţele concesionarilor, 100% ;
d) respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecţiei mediului şi
al sănătăţii populaţiei, 100% ;
Art. 60. Indicatorii de performanţă se referă la următoarele activităţi:
a) încasarea contravalorii serviciilor efectuate , 100% ;
b) calitatea serviciilor efectuate,100% ;
c) menţinerea unor relaţii echitabile între operator şi utilizator prin
rezolvarea rapidă şi obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor şi
obligaţiilor care revin fiecărei părţi,100% ;
d) soluţionarea în timp util a reclamaţiilor utilizatorilor , 100% ;
Art.61. În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanţă, operatorul
cimitirului public trebuie să asigure:
a) gestiunea activitatii specifica cimitirului public conform hotărârii de dare
în administrare directa ;
b) evidenţa clară şi corectă a concesionarilor;
c) înregistrarea activităţilor privind facturarea şi încasarea contravalorii
serviciilor efectuate;
d) înregistrarea reclamaţiilor şi sesizărilor concesionarilor şi modul de
soluţionare a acestora.

CAPITOLUL VIII
CONSTATAREA SI SANCTIONAREA CONTRAVENTIILOR
Art.62. Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage răspunderea
disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, după caz.
Art.63. Contravenţiile şi aplicarea sancţiunilor sunt conforme prevederilor
dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu
modificările şi completările ulterioare şi a altor prevederi legale în domeniu.

Art.64. Constatarea contravenţiilor se face de către operatorul cimitirului iar
aplicarea sancţiunilor în acest sens, pe baza unor procese verbale de constatare în
condiţiile prezentului Regulament, se face de catre Politia locala a orasului
Calimanesti .

CAPITOLUL IX.
DISPOZIŢII FINALE
Art.65. Prezentul Regulament a fost întocmit cu consultarea factorilor implicaţi şi
supus dezbaterii publice pe site-ul Primăriei orasului Calimanesti.
Art.66. Prezentul Regulament de organizare si functionare a cimitirului uman,
proprietatea publica a orasului Calimanesti va fi supus dezbaterii publice si
aprobarii de către Consiliul Local al orasului Calimanesti .
Art.67. Prezentul Regulament va fi modificat şi/sau completat ori de câte ori se vor
produce schimbări de natură tehnică, tehnologică şi/sau legislativă care impun
acest lucru.
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