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HOT ARAREA NR. 37 
din 29 martie 2012 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 
cimitirului orăşenesc Buftea 

Consiliul local Buftea 
Având în vedere: 
• Expunerea de motive a domnului primar Ion Stoica; 
• Raportul de specialitate al Serviciului Administrativ,Sala de sport,Ciub sportiv, ANL, 
Cimitir; ) 
• Art . 22 din Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a serviciii9I publ ice de 
administrare a domeniului public de interes local Anexa 1 la H.G.955/f004 pentru 
aprobarea reglementarilor- cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.71/2002 
privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de admin istrare a domeniului 
public şi privat de interes local; 
• Regulamentul privind administrarea cimitirelor şi crematoriilor l ocalitaţ i lor publicat în 
B.O. 67/1983; 
• Cap. X din Norma de igiena şi a recomandarilor privind mediul de v iaţa al populaţiei 
aprobata prin Ordinul nr. 536/1997; 
• Procesul- verbal din data de 27.02.2012 al comisiei de analizare a Regulamentului 
cimitirului aprobat prin Hotarârea Consiliului Local nr.15/2009; 
• Avizul comisiei juridice si de disciplina; 
• Prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea 
actelor normative; 

în temeiul art. 36 alin. (1), lit. d), alin.(6) lit.a), pct.14 şi al in. (9) şi ale art. 45 al in. 
(1 ), din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se aproba Regulamentul de organizare şi funcţionare al cimitirului 
administrat de Consiliul local al oraşului Buftea, conform anexei nr. 1, care face parte 
integranta din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Serviciu l 
Administrativ, Sala de sport, Club sportiv, ANL, Cimitir. 

Art. 3. De la data adoptarii prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea 
Hotarârea Consiliului Local nr. 15/2009. 

Art. 4. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia primarulu i oraşului Buftea, 
serviciilor de - · · ate, în vederea aducerii la îndeplinire şi Inst itu ţiei Prefectului 
Judeţului 1! .o _ N / .<~ 
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SECRETAR, 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotârâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a cimitirului orăşenesc Buftea 

A vând în vedere propunerea comisiei ce s-a deplasat la cimitirul orăşenesc 

Buftea, în ziua de 27.02.2012 privind atribuirea unui loc de înhumare doar 

persoanelor care au ultimul domiciliu în orasul Buftea, precum şi necesitatea adaptarii 

acestuia conform structurii organigramei actuale a Primariei şi în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare, propun Consiliului local adoptarea Regulamentului de 

organizare si functionare al cimitirului în forma prezentata. 

PRIMAR 
' 
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Raport de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a cimitirului 

orăşenesc Buftea 

A vând în vedere cele constatate de către comisia ce s-a deplasat la cimitirul 

orăşenesc Buftea, în ziua de 27.02.2012 si analizând "frecvenţa" ( ritmul ) de ocupare 

a locurilor din respectivul cimitir, potrivit unor estimări, în 4 ani, cel mult 5 ani, nu 

vor mai exista locuri disponibile . 

Luând în considerare cele de mai sus, precum şi Regulamentul de organizare si 

functionare întocmit conform prevederilor legale în vigoare, va rugam sa analizaţi 

modificarea capitolul III " Atribuirea În folosinţa a locurilor de Înhumare " 

art.18, alin ( 3 ) subpunctul I din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

cimitirului orasenesc Buftea, în ceea ce priveşte " limitarea " atribuirii în folosinţa a 

locurilor de înhumare în acest cimitir astfel ca propunem atribuirea unui loc de 

înhumare doar persoanelor care au ultimul domiciliu în orasul Buftea. 

• capitolul III " Atribuirea În folosinţa a locurilor de Înhumare " 

art.18, alin ( 3) subpunctul I se modifică şi va avea următorul conţinut: 

1. persoanele decedate cu ultimul domiciliu În oraşul Buftea " 

Totodata solicitam modificarea Regulamentului conform cu orgamgrama 

Primariei orasului Buftea, în sensul ca Serviciul ADP nu mai exista, iar Cimitirul este 

administrat în prezent de Consiliul local prin Serviciul Administrativ, Sala de sport, 

Club Sportiv, ANL, cimitir. 

Fata de cele mentionate supunem aprobarii Consiliului local adoptarea unei 

hotărâri privind aprobarea Regulamentului cimitirului orasenesc Buftea. 

Serv.D.~L.C. 
Dinc~ Cristian 



PROCES VERBAL 

In ziua de 27.02.2012, comisia stabilită în urma şedinţei ordinare din 
12.08.2011, formată din următorii : 

Ciripan Gheorghe 
Dumitru Nicolae 
Dincă Mircea Cristian , 

s- a deplasat la cimitirul orăşenesc Buftea, situat pe str. Viilor nr.44. 
In urma analizării situaţiei existente la momentul actual şi a studierii 

Regulamentului privind administrarea cimitirului orăşenesc Buftea, s-au propus 
urmatoarele : 

a) deţinătorii locurilor de înmormântare să fie identificaţi şi anunţaţi să se 
prezinte la administratorul cimitirului, la Primăria Buftea, etaj I, pentru clarificarea 
situaţiei locurilor şi achitarea taxelor restante ; 

b) dotarea celor 3 camere ale capelei cu aeroterme ( aparate de încălzire ); 
c ) majorarea taxelor de fo losinţă temporară percepute (uz capelă, înhumare 

si întreţinere anuală ) ; 
d ) montarea unei copertine Ia intrarea în capelă, care va proteja împotriva 

averselor de ploaie şi a razelor de soare , pe timpul verii ; 
e ) transformarea taxei " loc de înhumare pe o perioadă de 7 ani ", în 

" taxă loc de veci " . 
f) includerea taxelor de folosinţă temporară, percepute pentru cimitir, 

în cadrul impozitului pe teren ( locuinţă ), pentru deţinătorii locurilor de înmor
mântare ( de veci ). 

Drept pentru care s- a întocmit prezentul proces- verbal. 

Comisia: 
1. Ciripan Gheorghe ~ 
2.Dumitru Nicolae 
3.Dincă Mircea Cristian 
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ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR. 37/29 MARTIE 2012 

REGULAMENT 
DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CIMITIRULUI 

ORASENESC BUFTEA 

Pentru crearea unui cadru de organizare, administrare si coordonare a activitatii cimitirului 

orasenesc Buftea si stabilirea unor reguli ca re sa cuprinda conditiile pentru inhumare, exhumare, 

reinhumarea persoanelor decedate, drepturi si obligatii atat pentru administratia cimitirului cat si 

pentru titularii unui loc de inhumare, si avand in vedere prevederile : 

~ Hotararea 955/2004 pent ru aprobarea reglementarilor cadru de aplica re a O.G. 71/2002 

privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si 

privat de interes local; 

~ Regulamentul privind administrarea cimitirlor si crematoriilor localitatilor publicat in B.O. 

67/1983; 

-.i Ordinul 536/1997 pentru aprobarea normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul 

de viata al populatiei; 

-.i Legea 341/2004 actualizata la data de 08.12.2008, Ordonanta 105/1999 actualizata 

la data de 23.10.2008, decret lege 118/1990 actualizata la data de 13.05.2008, legea 

44/1994(r) actualizata la data de 01.01.2008, etc; 

-.i Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii; 

Se initiaza prezentul 

REGULAMENT 

CAPITOLUL I 
DISPOZITII GENERALE 

Art. 1. Cimitirul orasului Buftea este situat pe strada Viilor nr. 44, cv. 21, p 1677, in 
suprafata de 22.385 mp., avand numar cadastral 5077, face parte din domeniul public al orasului 
Buftea, dreptul de proprietate fiind intabulat in favoarea Primariei Orasului Buftea si este administrat 
de Consiliul Local al Orasului Buftea - Serviciul Administrativ,Sala de sport, Club sportiv, ANL, care 
raspunde de organizarea, şi administrarea acestuia. 

(2) Prin cimitir in acceptiunea prezentului Regulament se intelege locul special 
amenajat si dotat destinat inhumarii, exhumarii, reinhumarii persoanelor decedate, cu respectarea 
dispozitiilor sanitare si antiepidemice legale. 



REGULAMENT PRIVIND ADMINISTRAREA CIMffiRULUI ORASENESC BUFTEA 
APROBAT PRIN H.C.L.37 NR. DIN 29 MARTIE 2012 

(3) In cadrul cimitirului exista si capela cimititului, constructie care a fost renovata si marita in 
anul 2008. 

Art. 2. Infiintarea, extinderea si desfiintarea cimitirului se face potrivit legii, cu aprobarea 
Consiliului Local al orasului Buftea cu respectarea planului urbanistic general 

Art. 3. Organizarea, administrarea si intretinerea cimitirului, atribuirea in fo losinta a locurilor 
de inhumare, punerea la dispozitie a capelei, acordarea avizului pentru realizarea lucrarilor funerare 
precum si a unor servicii specifice, se face potrivit dispozitiilor prezentului regulament prin grija 
administratiei cimitirului. 

(2) Administratia cimitirului asigura la cererea solicitantilor serviciile contra cost ( inchiriere 
capela, consultare referitoare la atribuire loc de inhumare, atribuirea locurilor de inhumare, 
intretinerea cimitirului), cu plata tarifelor legale aprobate prin hotarari ale Consiliului Local al orasului 
Buftea. 

(3) Administratia cimitirului asigura intretinerea si paza cimitirului in baza unei taxe, stabilita 
anual de catre Consiliul Local al orasului Buftea. 

(4) In cadrul cimitirului se pot atribui locuri de inhumare pentru fiecare dintre 
religiile recunoscute. Perimetrul va fi delimitat iar suprafata atribuita se va stabili 
raportat la numarul adeptilor pentru acea religie din orasul Buftea. 

Art. 4. Activitatea cimitirului se desfasoara pe baza normelor de igiena si sanatate publica, 
stabilite de organele sanitare competente si in conformitate cu dispozitiile prevazute de actele 
normative in vigoare privind inhumarea, deshurQarea si transportul cadavrelor umane. 

Art. 5. Terenul apartinand Cimitirului orasului Buftea este impartit in sectii delimitate de alei 
pentru acces care sunt impartite in randuri, f are la randul lor se impart in locuri de inhumare 
numerotate (pozitii). ; 

Art. 6. Sectiile, randurile si locurile de inhumare vor fi numerotate pentru a fi mai usor de 
identificat. (1) Administratia cimitirului va intocmi si va tine la zi evidenta analitica. 

CAPITOLUL II 
ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA CIMITIRULUI 

Art. 7. Activitatea de administrare a cimitirului orasului Buftea, este organizata conform 
organigramei si statului de functii aprobate de Consiliul Local al orasului Buftea. 

Art. 8 In scopul unei cat mai bune organizari, functionari si evidente referitor la atribu irea 
locurilor de inhumare si a evidentei mortilor se vor conduce urmatoarele reg istre: 

a) REGISTRUL DE INMORMANTARI (cu inregistrarea decesului), avand umatoarele 
coloane: numar curent, data decesului, nr chitantei si data de plata pentru loc, numele si prenumele 
decedatului, domiciliul (str, nr.) randul, pozitia, date despre platitor. 

b) REGISTRUL DE DESHUMARI in care se inscriu randul, numarul, numele si prenumele, 
decedatului, data inmormantarii, numele si prenumele solicitantului, gradul de rudenie, data 
deshumarii, semnaturile si alte observatii. 

Art. 9. Teritoriul cimitirului este impartit in sectii, in randuri, iar randu rile impartite in pozitii, 
numerotate. 

(2) Intr-un loc de inhumare pot fi inhumati prin suprapunere doi morti, cu respectarea 
prescriptiilor sanitare in vigoare, groapa pentru primul mort fiind de 2 m adancime, permitandu-se 
astfel suprapunerea. 

(3) Groapa simpla pentru inhumarea cadavrelor umane are urmatoarele dimensiuni: 
~ lungime 2,50 m; 
~ latime 1,20 m; 
~ adancime 2 m. 

( 4) Locurile de inhumare duble vor avea dimensiunile 2,50 m x 2,40 m, masurat la exterior. 
(5) Locurile de reinhumare (pentru oseminte) vor avea dimensiunile de 0.50m x 0.50 m. In 

cadrul cimitirului se va amenaja si delimita o zona, speciala pentru inhumarea osemintelor. Tariful 
pentru un loc de inhumare pentru oseminte, ce se atribuie persoanelor care solicita acest tip de loc 
pentru oseminte este de 70 lei/7 ani. 

(6) Intervalele dintre locurile de inhumare sunt de maxim 0,50 m ( trotuar comun, dupa cum 
permite configuratia terenului ) necesare pentru circulatie si ingrijirea locului. 

Art. 10. Aranjarea, impartirea si numerotarea locurilor se face pentru o evidenta exacta in 
cimitir. Gropile simple vor avea o adancime de minim 2 m cu exceptia cazurilor in care 
inmormantarea se face prin suprapunere, in care caz groapa se sapa pana la primul sicriu. 
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REGULAMENT PRIVIND ADMINISTRAREA CIMITIRULUI ORASENESC BUFTEA 
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(2) Administratorul cimitirului nu raspunde de integritatea semnelor si obiectele funerare 
acceptate cum ar fi cruci si placi funerare. Celelalte semne si obiecte funerare cum ar fi : obeliscuri, 
piramide, imprejmuiri, jardiniere, statuiete, coloane, felinare nu au voie sa depaseasca limitele locului 
de inhumare prevazut in prezentul regulament sau stabile de Primaria Orasului Buftea prin Serviciul 
Administrativ,Sala de sport, Club sportiv, ANL,Cimitir.Daca acestea depasesc limitele locului de 
inhumare, la cererea administratorului, proprietarii acestora sunt obligati sa le desfiinteze. 

(3) Taxele si tarifele stabilite prin hotarari ale Consiliului Local al orasului Buftea, vor fi 
percepute de catre Primaria Orasului Buftea prin Serviciul Administrativ,Sala de sport, Club sportiv, 
ANL,Cimitir, eliberandu-se documente legale care sa ateste plata. 

(4) In cazul in care inmormantarea se face prin suprapunere taxa pentru al doilea loc se va 
plati la jumatate din cuantumul taxei stabilite pentru un singur loc de inhumare. 

ART. 11. Cimitirul este deschis accesului persoanelor zilnic, conform programului stabilit si 
adus la cunostinta publicului de conducerea Primariei Orasului Buftea prin Serviciul Administrativ,Sala 
de sport, Club sportiv, ANL,Cimitir si anume: 

> 1 octombrie- 1 aprilie: 08.00- 17.00 
> 1 aprilie- 1 octombrie: 08.00- 20.00 

(2) Accesul la capela orasului Buftea este permanent. 
(3) Accesul vizitatorilor in cimitir se face conform orarului de functionare aprobat. Circulatia 

in cimitir se face numai pe alei, fiind interzisa calca rea mormintelor. 
Art. 12. Nu este permis accesul in cimitir. 

a. a persoanelor aflate in stare de ebrietate ; 
b. a persoane care practica comertul ; 
c. a persoanelor imbracate sumar sau imbracate indecent ; Accesul persoanelor in cimitir se va 
face in costumatie decenta, cu o comportare adecvata locului. 

d. Copiilor in varsta de pana la 10 ani, neinsotiti ; 
Art. 13. In incinta cimitirului se interzice : 

a) consumul de alcool; 
b) aruncarea de deseuri, resturi sau gunoi in alte locuri decat in pubelele amplasate; 
c) fumatul in alte locuri decat in cele special amenajate; 
d) cantatul, mai putin muzica de ceremonie; 
e) folosirea zgomotoasa a aparatelor de radio si a altor electronice de redare a muzicii; 
f) introducerea oricaror animale sau lasarea lor libera in spatiul cimitirlor; accesul animalelor de 

tractiune si al vehiculelor cu tractiune animala; 
g) producerea de zgomot sau scandal 
h) pasunatul animalelor in incinta cimitirului; 
i) cositul ierbii si producerea fanului fara acceptul administratiei cimitirului; 
j) ridicarea din incinta cimitirului a materialelor si arborilor fara aprobarea conducerii Primariei 

Orasului Buftea - Serviciul Administrativ,Sala de sport, Club sportiv, ANL,Cimitir 
k) taierea de arbori sau arbusti sau distrugerea vegetatiei fara aprobarea administratiei 

cimitirului. Nerespectarea celor de mai sus se sanctioneaza conform hotararilor Consiliului 
Local al orasului Buftea, respectiv repararea prejudiciului creat, al carui cuantum va fi stabilit 
de catre administratorul cimitirului. 

1) luarea de coroane de pe morminte, inclusiv a aranjamentelor florale sau a florilor 
m) deteriorarea din culpa a imprejmuirilor, a cailor de acces, instalatii lor, monumentelor 

funerare, cladirilor, etc., 
Art. 14. Depozitarea gunoaielor si deseuri lor este permisa numai in locuri special amenajate, 

pastrandu-se curatenia si ordinea acestora. Realizarea si intretinerea locurilor amenajate pentru 
depozitarea gunoaielor si deseurilor intra in sarcina administratorului. Locurile special amenajate se 
vor indica prin placute. 

Art. 15. Accesul in cimitir a autovehiculelor de orice fel, destinate transportului de persoane 
si materiale este interzis. 

(2) Fac exceptie de la aceasta regula: 
I. vehiculele care transporta sau insotesc corpul neinsufletit la locul de inhumare, 

II. masinile cu care se transporta materialele pentru amenajarea locului de inhumare, 
III. vehiculele care ridica gunoiul, 
IV. vehiculele cu care se transporta surplusul de pamant rezultat din amenajarea locului de 

inhumare. 
Art. 16. Pentru intretinerea cimitirului, aleilor, imprejmuirilor, instalatiilor, precum si pentru 

curatenie si evacuarea gunoiului, etc., fiecare detinator de loc de inhumare va achita o taxa 
stabilita anual in conformitate cu prevederile legale si care se vor afisa la cimitir. 

Art. 17. Desfiintarea si schimbarea destinatiei cimitirului nu se poate face decat dupa 30 ani 
de la inmormantarea ultimului inhumat ce a avut loc inainte de inchiderea cimitirului. Dupa publicarea 
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desfiintarii cimitirului de catre Consiliul Local se poate trece la deshumarea osemintelor si 
transportarea lor in alt cimitir fixat prealabil de organele administrative ale orasului, in conformitate cu 
normele sanitare in vigoare. 

(2) Desfiintarea cimitirului inainte de termenul de 30 ani se face numai cu obtinerea avizelor 
prevazute de legislatia in vigoare, si anume: avizul inspectoratului de politie sanitara si medicina 
preventiva judetean. 

CAPITOLUL III 
ATRIBUIREA IN FOLOSINTA A LOCURILOR DE INHUMARE 

Art. 18. {1) Locurile de inhumare din cimitirul orasenesc pot fi atribuite de catre Primaria 
Orasului Buftea prin Serviciul Administrativ, Sala de sport, Club sportiv, ANL, Cimitir in conditiile legii 
si prezentului Regulament. Drepturile dobandite pâna la intrarea in vigoare a Regulamentului, sunt 
recunoscute titularilor. 

{2) Numai in situatia in care dispozitiile legale prevad, pot fi atribuite si locuri de veci. 
(3) Dreptul de inhumare in cimitir il au : 

I. Persoanele decedate cu ultimul domiciliu in orasul Buftea; 
II. Rudele de gradul 1 ale persoanelor care au domiciliu sau proprietate in orasul Buftea 

III. Persoanele decedate pe raza orasului Buftea, a caror identitate nu a fost stabilita. 

(4) Pot beneficia de atribuirea unui singur loc de inmormantare, înainte de deces, 
persoanele suferinde de boli incurabile si persoanele trecute de 75 ani. Pentru aceste 
categorii de persoane solicitantii vor anexa la cerere acte doveditoare ( inclusiv dovada unei expertizari 
medicale) urmând ca cererile sa fie analizate de autoritatile abilitate in acest sens. 

Art. 19. Locurile de inhumare se pot atribui in folosinta pe o perioada de 7 ani in baza 
cererilor formulate la data decesului unei persoane, la care se ataseaza certificatu de deces sau 
actele necesare, cu conditia ca titularul locului de inhumare (persoana care face cererea 
si plateste taxele aferente) sa respecte obligatiile stabilite prin prezentul regulament. 

(2) Atribuirea in folosinta a locurilor de inhumare se face in ordinea numerica a acestora in 
spatiul ramas liber sau in locurile ramase libere prin neplata taxei de inhumare, in ordinea vechimii 
neplatii sau a gradului de lasare in starea de parasire sau neglijare. 

{3) Titular al folosintei locului de inhumare va fi dupa caz: sotul ( in cazul decesului 
sotiei), sotia (in cazul decesului sotului), iar in lipsa acestora, cea mai apropiata ruda fata de decedat, 
respectiv parinte , copil, nepot, in baza cererii scrise si a actelor solicitantului loculu i de inhumare. 
Titularul va depune cerere la sediul admninistratorului care va fi insotita de un act de identitate. 

( 4) La solicitarea familiei, poate fi transmis in folosinta si un loc de rezerva, in ca re decedatul 
este unul dintre soti iar titularul locului atribuit este sotul/sotia supravietuitoare, sau in cazul in care 
decedatul este copil minor. 

Art. 20. Termenul de folosire a locului de inhumare, de 7 ani, poate fi prelungit prin acordul 
partilor. 

(2) Prelungirea se va acorda numai in baza cererii titularului dreptului de folosinta asupra 
locului de inhumare, dupa achitarea taxelor stabilite prin H.C.L. in termen de max 30 zile de la data 
expirarii termenului. 

(3) Noul termen de folosire a locului de inhumare se calculeaza de la data expirarii 
termenului anterior. 

( 4) Prelungirea nu se va acorda in cazul un care titularul locului de inhumare nu si-a 
respectat obligatiile stabilite de plata a taxelor si de ingrijire a lucului de inhumare. In cazul in care 
termenul nu este prelungit, titularul locului de inhumare va fi obligat sa ridice osemintele decedatului 
sau, in cazul in care nu-si executa aceasta obligatie administratorul cimitiriului poate dispune ca 
osemintele sa fie stranse intr-un saculet sau ladita, locul va fi atribuit altui solicitant iar osemintele se 
vor depune in locul special delimitat pentru oseminte. 

Art. 21. Dreptul asupra locului de inhumare poate fi preluat, la cerere, de mostenitorii legali 
pana la rude de gradul IV ( gradul de rudenie sa fie certificat cu acte doveditoare ) si de catre sotul 
supravietuitor. Calitatea de mostenitor se dovedeste cu certificat de mostenitor eliberat in conditiile 
legii. Locurile atribuite in folosinta nu se pot instraina sau schimba . 
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(2) Mostenitorul poate prelua locul de inhumare numai in conditiile existente pentru titularul 
locului de inhumare. 

(3) O familie nu poate beneficia de mai mult de doua locuri de inhumare. Prin familie, in 
sensul prezentului articol se intelege sotul, sotia si copiii minori. Cererea va fi analizata si se va 
dispune in conformitate cu prevederile legale. 

(4) In cazul in care dreptul de folosinta a locurilor de inhumare a incetat si pe aceste locuri 
exista lucrari funerare, fostii titulari sunt obligati sa desfiinteze si sa ridice aceste lucrari in termen de 
60 de zile de la primirea instiintarii. In caz contrar, aceste lucrari pot fi desfiintate de administratia 
cimitirului, iar materialele rezultate vor fi valorificate de aceasta. 

Art. 22 In cazul expirarii termenului de 7 ani de la data ultimei prelungiri sau de la data 
inhumarii, iar mostenitorii nu cer atribuirea locului pentru un nou termen, locul de inhumare se va 
putea atribui altui solicitant, urmand ca osemintele existente in acel loc de inhumare sa fie mutate 
intr-un loc special de oseminte. 

(2) Reatribuirea locului de inhumare se va putea face dupa trecerea unui termen de 60 zile 
de la data expirarii termenului de 7 ani si dupa o notificare prealabila la adresa existenta in registru 
pentru titularul dreptului de folosinta a locului de inhumare. Odata cu notificarea catre titularul 
dreptului de folosinta se va dispune afisarea comunicarii si la sediul cimitirului. 

Art. 23. Dreptul de folosinta pentru locurile de inhumare inceteaza : 
a. la expirarea termenului fixat; 
b. cand titularul dreptului de folosinta renunta la acest drept in favoarea administratiei 

cimitirului; 
c. cand titularul nu respecta dispozitiile prevazute in prezentul regulament; 
d. cand locul de inhumare este lasat in parasire sau se mentine in stare de neingrijire o 

perioada mai mare de 2 ani. 
Art. 24. Asigurarea locurilor de veci se face altfel: 

I. pentru veteranii si vaduvele de razboi se va face in conformitate cu prevederile 
Legii nr. 44/1994, actualizata (pentru veteranii si vaduvele de razboi, accidentatii 
de razboi in afara serviciului ordonat, care au suferit o infirmitate din cauza 
mijloacelor de lupta ale razboiului), 

II. pentru persoanele persecutate de regimurile instaurate in Romania cu incepere de 
la 06.09.1944 pana la 06.03.1945 din motive etnice in baza ordonantei 105/1999 
(pentru persoana indreptatita si sotul supravietuitor al celui decedat) 

III. pentru eroii martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din 
decembrie 1989, etc., in baza legii 341/2004 (se acorda loc atat pentru persoana 
indreptatita, cat si pentru sotul supravietuitor, parintii celui decedat si fiecare dintre 
copii lor.) 

IV. pentru persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu 
incepere de la 06.03.1945 precum si celor deportate in strainatate ori constituite in 
prizonieri in baza decretului lege 118/1990 (doar pentru persoanele 
indreptatite). 

(2) Gratuitatile prevazute in legea speciala prevazute la alin. 1 se aplica in privinta taxei 
pentru locul de inhumare, nu si in privinta taxei pentru intretinere cimitir. 

(3) Locurile de veci se acorda fie titulari lor fie urmasilor, in conformitate cu prevederile legilor 
speciale. 

Art. 25. Transmiterea locurilor de veci atribuite gratuit, in conformitate cu prevederile art. 24 
din prezentul regulament nu este posibila. 

(2) Pentru persoanele care prezinta probleme sociale se va acorda in mod gratuit un loc de 
inhumare, cu conditia depunerii actelor doveditoare in cauza, si dupa avizarea cererii de catre Comisia 
Sociala din Primarie si aprobarea Primarului orasului Buftea. Cheltuielile se vor suporta in acest caz de 
catre Consiliul Local. 

CAPITOLUL IV 
AMENA!AREA LOCULUI DE INHUMARE 

Art. 26. Locurile de inhumare simple pot fi imprejmuite cu borduri de beton sau piatra, fara 
ca dimensiunile locului de inhumare astfel amenajat sa depaseasca 2,50 m x 1,20 m, masurat la 
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exterior si 0,30 m in inaltime. Mormintele duble vor avea dimensiunile de 2,50 m x 2,40 m, masurat la 
exterior. 

(2) Intre morminte se lasa un interval de 0,50 m necesar pentru circulatia si ingrijirea 
mormintelor. 

Art. 27. In Cimitirul orasului Buftea se pot executa lucrari funerare numai cu avizul Primariei 
Orasului Buftea - Serviciul Administrativ,Sala de sport, Club sportiv, ANL,Cimitir. Executarea de 
lucrari in cimitir se va permite numai persoanelor fizice si persoanelor j uridice autorizate in acest sens 
sau titularilor locurilor de inhumare, care au calificarea corespunzatoare. Dupa obt inerea avizulu i, 
lucrarile se vor executa intr-un termen maxima! stabilit de administratorul cimitirului. 

Art. 28. Lucrarile funerare care se pot executa sunt: 
a) lucrari supraterane: insemne, borduri, sau imprejmuiri pentru locurile de inhumare, lespezi, 

sau alte lucari permise de catre administratorul cimitirului; inaltimea maxima permisa 
este de 0,30 m. 

b) lucrari subterane: executia de placi de beton, betonarea loculu i de inhumare, cripte 
(2) Executarea lucrarilor fara avizul administratorului cimitiru lui, care trebuie sa se gaseasca 

la punctul de lucru, se sanctioneaza conform Legii nr. 50/1991 si conform prezentului regulament. 
Avizul administratorului cimitirului se va da in urma depunerii cererii care va contine: numele si 
prenumele titularului, adresa, parcela, randul si locul de inhumare unde urmeaza a se efectua 
lucrarea. Cererea va fi insotita de dovada ca este cu taxele platite la zi, tipul de lucrare care urmeaza 
a se executa cu precizarea dimensiunilor clare, timpul de executie. 

(3) Este interzisa orice lucrare in afara limitei locului de inhumare atribuit, administratorul 
cimitirului fiind autorizat sa impiedice executarea unor asemenea lucrari si sa sanctioneze conform 
prevederilor prezentului regulament. 

( 4) Nerespectarea aliniamentului si a locului de inhumare confera dreptul administratiei 
cimitirului de demolare a constructiei executate fara respectarea cerintelor din prezentul regulament. 

(5) Executantul oricarei lucrari funerare in cimitir are obligatia sa solicite conducerii 
administratiei cimitirului, confirmarea ca lucrarea s-a terminat la timp si ca mormantul si spatiul 
inconjurator au fost curatate si puse in ordine. 

Art. 29. Executantul lucrarilor supra sau subterane are obligatia de a lua toate masurile de 
siguranta astfel incat pe parcursul executarii lucrarilor de constructie sa nu impiedice, deranjeze sau 
ingreuneze activitatea din cimitir sau slujbele religioase realizate. 

(2) Executantul lucrarilor este pe deplin responsabil de siguranta personalulu i cu care 
executa lucrarile, de a respecta toate masurile de protectia muncii astfel incat sa preintampine orice 
eveniment cu consecinte paguboase. 

Art. 30. Este interzisa depozitarea in cimitir a oricaror materiale de constructie pentru un 
timp mai indelungat. 

(2) Pentru pamantul rezultat prin sapatura, resturile de orice natura, ca urmare a operatiilor 
de constructii, gunoiul de orice fel va fi ridicat de catre firma de salubrizare autorizata in acest sens, 
cu care constructorii lucrarilor au incheiat o conventie . 

(3) Aruncarea la intamplare a pamantului si a gunoiului, ocuparea terenului cu diferite 
materiale sau pamant rezultat din sapatura se va sanctiona conform hotararilor Consiliului Local al 
orasului Buftea 

(4) Dupa terminarea lucrarilor, terenul din jurul mormantului se va lasa in perfecta stare de 
ordine si curatenie. La terminarea lucrarilor, constructorul va anunta administratia cim itirului in 
vederea receptionarii. 

(5) Constructorii vor putea folosi energia electrica din incinta cimitirului numai cu acordul 
conducerii administratiei cimitirului, in conditiile achitarii contravalorii consumului rea l. 

(6) Executarea lucrarilor fara respectarea obligatiei privind autorizatia sau acordul 
administratorului cimitirului se sanctioneaza cu obligatia de a despagubi administratorul pentru 
eventualul prejudiciu suferit. 

CAPITOLUL V 
INHUMARILE SI DESHUMARILE 

Art. 31. Inhumarea cadavrelor umane se face numai in baza certificatului de deces. In cazul 
persoanelor decedate in alte localitati inhumarea in cimitirul orasului Buftea se face pe baza 
certificatului de deces si a avizului sanitar de transport de cadavre umane eliberat de autoritatea 
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locala de sanatate publica. (2) Persoanele decedate pot fi inhumate de mem brii fam iliei sau in 
lipsa acestora, de autoritatile care au obligatia, potrivit legii. 

{3) Intr-un loc de inhumare vor putea fi inhumati: detinatori i dreptului de atribuire loc de 
inhumare, sotii acestora precum si ascendentii si descendentii lor (pana in gradul II). 

( 4) Inhumarile se pot face direct sau prin depunerea prealabila a decedati lor la capela. 
(5) Depunerea decedatilor la capela se face pentru cel mult 48 ore, numai cu autorizatie 

legala, eliberata pe baza certificatului de imbalsamare si numai dupa plata tarifelor legale, sau in baza 
unei adeverinte sau mentiuni pe certificatul constatator al mortii ca decedatul nu a suferit de boli 
contagioase. 

(6) Nu pot fi depuse la capela persoanele decedate din cauza unei boli contagioase. 
Depunerea la capela a decedatilor prin boli contagioase, transportul in sicriu deschis spre cimitir, 
precum si in afara localitatilor este interzisa. 

(7) In cazul inhumarii unei persoane decedate, necunoscuta, in registrul de evidenta se va 
mentiona denumirea autoritatii care a dispus inhumarea si numarul dosarului cazului. 

Art. 32. Transportul persoanelor decedate in alte localitati, in vederea inhumarii, se va face 
dupa imbalsamare, pe baza autorizatiei sanitare de transport, eliberata de medicul specialist in 
medicina legala sau anatomie patologica si certificatul de deces eliberat de Primarie. 

(2) Transportul persoanelor decedate, in vederea inhumarii in aceeasi sau in alta localitate, 
se va face cu autovehicule mortuare special amenajate, cu respectarea normelor sanitar
antiepidemice. 

(3) Transportul persoanelor decedate din cauza unor boli contagioase se face numai ~u avizul 
sanitar de transport, eliberat de medicul specialist in medicina legala sau anatomie patologica. !, 

(4) Transportul cadavrului de la locul unde s-a produs decesul pana la cimitir se va face in 
sicriu, in timpul transportului sicriul va fi acoperit si nu se va descoperi decat in capela sau (naintea 
ritualului de inhumare. 

Art. 33. Exhumarea cadavrelor si transportul lor se face numai dupa 7 ani de la inhumare si 
nu necesita autorizatie sanitara. 

(2) Deschiderea mormintelor si deshumarea cadravelor, inainte de implinirea termenului de 7 
ani, dar nu mai devreme de un an, se va face numai cu avizul organelor sanitare si antiepidemice 
teritoriale si cu respectarea urmatoarelor conditii: 

a) exhumarea se face in perioada 1 noiembrie - 31 martie; 
b) in cazul in care cadavru! exhumat urmeaza sa fie reinhumat in Cimitirul orasului Buftea, 

acesta va fi asezat in sicriu din lemn si bine inchis; 
c) in cazul in care cadavru! exhumat urmeaza sa fie reinhumat in alta loca litate, acesta va fi 

asezat in sicriu captusit cu tabla si bine inchis; 
d) transportul cadavrului sa se faca in timpul cel mai scurt. 
(3) Exhumarea osemintelor persoanelor decedate in urma cu 7 an i, precum si reinhumarea 

lor se face in tot timpul anului pe baza avizului dat de Primaria Orasului Buftea - Serviciul 
Administrativ,Sala de sport, Club sportiv, ANL,Cimitir. 

Art.34. Pentru cazurile prevazute de legea penala, exhumarea se va putea face indiferent de 
data cand a avut loc inhumarea numai pe baza autorizatiei eliberata de procuror sau instanta de 
judecata si cu incunostiintarea unui reprezentant al familiei decedatului la data fixata de aceste 
organe. 

Art.35. Deschiderea mormintelor pentru efectuarea deshumarilor si reinhumarilor se poate 
face numai cu acordul titularului sau mostenitorilor legali. 

(2) Deshumarile si reinhumarile se vor face obligatoriu in prezenta unui reprezentant al 
familiei decedatului si sub supravegherea unei persoane desemnate din partea conducerii 
administratiei cimitirului, iar operatiunile se vor consemna intr-un registru special unde vor semna 
ambele parti. 

(3) In cazul in care, in termen de 60 zile de la expirarea termenulu i de 7 ani, reprezentantul 
familiei nu se prezinta pentru deshumare, desi a fost anuntat in scris cu confirmare de primire, 
operatiunea de deshumare se desfasoara numai in prezenta delegatului administratiei cimitirului, care 
consemneaza in registrul mentionat la aliniatul precedent, lipsa reprezentantului familiei si locul de 
reinhumare a osemintelor. 

( 4) In cazul in care nu mai este in viata nici o ruda a decedatului, actiunea de deshumare si 
reinhumare a osemintelor se desfasoara conform celor stabilite la punctul 3. 

Art. 36 In cazul in care se doreste aducerea osemintelor unui decedat dintr-o alta localitate 
in cimitirul orasului Buftea, intrucat rudele si-au schimbat domiciliul in orasul Buftea i se va atribui fie 
un loc de inhumare, urmand ca la decesul acestuia sa foloseasca locul de inhumare, fie i se va atribui 
un loc de inhumare pentru oseminte de O.SOm x 0.50 m. 
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CAPITOLUL VI 
DREPTURI SI OBLIGATII 

Art. 37. Prestatiile efectuate in cadru Cimitirului orasului Buftea pentru persoanele fizice si 
juridice, se fac contra cost pe baza tarifelor legale in vigoare aprobate de Consiliul Local al orasului si 
afisate la cimitir. 

(2) Toate taxele se incaseaza pe baza de chitanta. 
(3) Sumele rezultate din prestarea serviciilor funerare se achita la casieria serviciulu i 
Art. 38. Administratorul cimitirului are urmatoarele drepturi si obligatii: 

I. intocmeste planul cu organizarea cimitirului, marcheaza parcelele, randurile si locuri le de 
inhumare, inventariaza anual locurile de inhumare libere; 

II. verifica pe teren impreuna cu titularii (daca este posibil), locul de inhumare atribuit, marcheaza 
locul pentru saparea gropii si urmareste executarea acestei operatiuni, precum si verificarea 
modului in care se inchide mormantul; 

III. permite efectuarea de gropi numai in dimensiunile stabilite de prezentul regulament pentru 
locul de inhumare; 

IV. stabileste regulile pentru atribuirea locurilor de inhumare, asigura atribu irea locurilor de 
inhumare si punerea la dispozitie a capelei; 

V. tine evidenta inhumarilor pe parcele, randuri si locuri de inhumare ( morminte ) si evidenta 
inhumarilor; 

VI. stabileste reguli de aces in cimitir si orarul de functionare; 
VII. urmareste folosirea utilitatilor in cimitir (energie electrica, apa-canal ) si stabileste costurile 

pentru beneficiarul utilitatilor, in functie de tarifele practicate de furnizori, etc 
VIII. pastreaza registrele de evidenta si arhiva; 

IX asigura efectuarea si pastrarea curateniei, intretinerea aleilor, urmareste starea de curatenie si 
luarea masurilor pentru mentinerea acesteia; 

X propune tarife pentru prestarea serviciilor de intretinere cimitir si incaseaza aceste tarife; 
XI. raspunde de ingrijirea si paza cimitirului, 

XII. are obligatia sa intretina in buna stare camerele de ceremonii funerare, imprejmuirile, caile de 
acces, spatiile verzi, instalatiile de alimentare cu apa, energie electrica, canalizare si alte dotari; 

XIII. nu permite deschiderea mormintelor si deshumarea cadavrelor fa ra aprobare; 
XIV. urmareste si verifica executarea lucrarilor funerare, respectarea dimensiunilor si celelalte 

conditii stipulate in autorizatia de construire/avizul administratorului si interzice efectuarea 
lucrarilor fara acordul administratorului sau autorizatiei de construire, dupa caz; 

XV. obliga constructorii sa repare prejudiciile cauzate de acestia pe cheltuiala acestora in cel mai 
scurt timp 

XVI. ia toate masurile legale ce se impun in cazul in care se constata executia oricaror constructii 
funerare cu incalcarea prezentului Regulament, opreste executia oricaror lucrari funerare in 
situatia in care constata o incalcare a prezentului Regulament si a dispozitiilor prevazute in 
autorizatia de construire; 

XVII. ia masuri pentru afisarea in locuri vizibile a Regulamentului de functionare si admin istrare a 
cimitirului si urmareste respectarea intocmai a acestuia ; 

XVIII. colaboreaza cu reprezentantii tuturor confesiunilor religioase, legal recunoscute de lege, in 
vederea respectarii cerintelor legate de inhumare a acestora; 

Art. 39 Titularii dreptului de folosinta a locurilor de inhumare au urmatoarele obligatii: 
I. de a plati taxele stabilite prin Hotarare a Consiliului Local astfel: 

...) taxa de utilizare capela inainte de utilizarea capelei; 
~ taxa de inhumare la data efectuarii cererii, sub sanctiunea neatribuirii locului; 
~ taxa de intretinere cimitir pana la data de 15 martie ale fiecarui an pentru anul 

care a inceput. In cazul neplatii taxei de intretinere, penalitatile care se vor stabili 
sunt in cuantum de 0,5% pentru fiecare zi de intarziere pana al ach itarea debitului. 
Penalitatile pot depasi cuantumul sumei asupra caruia se calcu leaza. 

II. de a instala un insemn care sa contina numele si prenumele decedatului, instalare care se face 
la data luarii in folosinta; 

III. de a ingriji in permanenta a locului de inhumare, intretinerea constructiilor de orice fel existente 
la locul de inhumare precum si intretinerea aleilor dintre morminte; 

IV. Respectarea suprafetelor atribuite in folosinta, fiind interzisa orice extindere in cara ri sau alei; 
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V. de a respecta obligatia ca la locurile de inhumare sunt admise numai plantatii dendrofile de talie 
mica; 

VI. de a planta arbori de talie mare sau mica numai cu aprobarea anticipata a administratiei 
cimitirului; 

VII. de a depozita resturile vegetale rezultate din intretinerea locurilor de inhumare, restu rile de 
materiale rezultate in urma lucrarilor de reparatii ce se efectueaza la partile de constructie a 
mormintelor numai in locurile special amenajate; titularii dreptului de folosinta au obl igatia 
ocrotirii tuturor arborilor de talie mare aflati in incinta cimitirlor, taierea acestor arbori se va 
face numai in cazuri exceptionale cu aprobarea Serviciului de Autofinantate; 

VIII. de a utiliza cu buna credinta bunurile din cimitir; 
IX. de a se interesa periodic asupra datei de expirare a termenului de folosinta a mormintelor si au 

obligatia de a comunica in scris orice schimbare survenita cu privire la persoana titularulu i si 
domiciliului acesteia; 

X. sa amenajeze si sa intretina locurile de inhumare, asigurindu-le un aspect cit mai civilizat 
XI. de a respecta prevederile prezentului regulament, obligatiie stabilite in sarcina acestora si de a 

achita toate taxele prevazute prin hotararea Consiliului Local al orasului Buftea. 
Art. 40. (1) Intretinerea mormintelor cade in sarcina titula rulu i, indatorire pe care este 

obligat sa o respecte, sub sanctiunea pierderii dreptului asupra loculu i de inhumare. 
(2) O data pe an o comisie numita de Primarul Orasului Buftea va constata la fata locului 

care morminte nu corespund din punctul de vedere al intretinerii si va incheia un proces verbal de 
constatare care se va inscrie intr-un registru special, afisandu-se totodata la cimitir numele titularilor 
care nu-si respecta obligatiile ce decurg din dreptul de atribuire loc de inhumare. Aceste constatari se 
comunica in scris, cu confirmare de primire, titularilor locului de inhumare la ultimul domiciliu 
cunoscut. In cazul in care titularul nu se va prezenta in termen de 30 de zile de la comunicarea 
scrisa si nu va lua masurile de punere in ordine a mormantului, dreptul de atribuire loc de inhumare 
inceteaza. 

(3) Titularul locului de inhumare va fi obligat sa platesca o taxa de 10 lei/saptamana 
pana la executarea obligatiei. Obligatia se considera executata la data anuntarii admin istratorului. 

Art. 41. Toate comunicarile in legatura cu locurile de inhumare vor fi facute in scris t itularilor 
locului de inhumare, inscrisi in registrele administratiei cimitirului, la adresa comunicata Serviciu lui. 
Titularul locului de inhumare este obligat sa comunice orice modificare a datelor sale fata de cele 
înscrise la data atribuirii locului de inhumare. 

(2) Daca comunicarea nu se poate face din cauza ca titularii sus mentionati si-au schimbat 
domiciliul, au incetat din viata sau oricare alt motiv, aceste comun icari se considera inmanate 
titularilor prin simpla afisare la cimitir şi la sediul Primariei Orasului Buftea. 

CAPITOLUL VII 
CONTRA VENTil, RASPUNDERI SI SANCTIUNI 

Art. 42 Nerespectarea prevederilor prezentului regulament se sanctioneaza conform 
legislatiei in vigoare si hotararilor emise de Consiliul Local al orasuluii Buftea. 

(2) Constatarea incalcarilor prevederilor prezentului regulament se face de catre conducerea 
Primaria Orasului Buftea prin Serviciul Administrativ, Sala de sport, Club sportiv, ANL,Cimitir. 

Art. 43. Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 50 lei si 100 lei 
urmatoarele fapte : 

a, efectuarea locurilor de inhumare la alte dimensiuni decât cele prevazute in Regulamentul 
de functionare ; 

b. nerespectarea spatiilor dintre locurile de veci; 
c. aplicarea unor obiecte funerare care depasesc limita locului de inhumare aprobat. 
d. Intrarea in cimitir cu autovehicule cu exceptia mentiunilor de la art. 15 alin. 2 din 

prezentul regulament; 
e, aruncarea de deseuri, resturi sau gunoi in alte locuri decât pubelele amplasate; 
f. fumatul si consumul de alcool; 
g. cantatul, in afara muzicii aprobate de eveniment, folosirea unor instrumente muzicale 

izolate, audierea zgomotoasa a aparatelor de radio si casetofoanelor; 
h. introducerea oricaror animale sau lasarea lor libera in spatiul cimitirului; 
;, producerea de zgomot sau scandal. 
j, accesul in cimitir a persoanelor : 

- 9-



REGULAMENT PRIVIND ADMINISTRAREA CIMffiRULUI ORASENESC BUFTEA 
APROBAT PRIN H.C.L.37 NR. DIN 29 MARTIE 2012 

I. in stare de ebrietate ; 
II. fara o imbracaminte decenta; 

III. care practica comertul ambulant 
IV. care practica cersitul 

k. practicarea unor activitati care aduc atingere intimitatii locului de inhumare; 
1. nerespectarea orarului de functionare a cimitirului 
m. neefectuarea lucrarilor de intretinere la locurile de veci incredintate; 
n. nementinerea starii de curatenie si ordine in cimitir de catre titularii locului de inhumare ; 
o. calca rea peste morminte degradarea mobilierului dispus in cimitir; 
p. degradarea sau ruperea florilor si a coroanelor de pe mormant 
q. accesul in cimitir prin alte locuri decat pe portile de acces; 
r. depozitarea resturilor si gunoaielor in alte locuri decât cele prevazute; 
s. comercializarea unor obiecte folosite pentru orna menta rea mormintelor; 
t. adoptarea unei tinute sau atitudini care sa dauneze ceremoniilor funerare; 
u. nesemnalizarea sapaturilor pentru cavouri si gropi zidite; 
v. montarea de banci, ornamente sau alte obiecte funerare pe trotuarele de lânga locurile 

de inhumare ; 
Art. 44. Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 500 lei si 

1000 lei urmatoarele fapte : 
a. deschiderea mormintelor si deshumarea cadavrelor fara aprobare; 
b. executarea de constructii funerare fara respeactarea prevederilor prezentului 

regulament; 
c. distrugerea si degradarea obiectelor funerare; 
d. taierea de pomi si arbori fara aprobare; 
e. inscrierea unor cuvinte obscene pe obiectele funerare; 
f. insusirea oricarui material sau obiect care provine de la locul de cimitir; 
g. executarea de constructii funerare neautorizate; 
h. depozitarea de pamant, a materialelor sau a altor obiecte pe mormintele vecine; 
i. distrugerea, degradarea sau desfiintarea spatiilor verzi 

Art. 45. Constatarea contraventiilor se face de catre administratorul cimitirului iar aplicarea 
sanctiunilor pentru contraventiile enumerate se face de persoane imputernicite de Primarul orasului 
Buftea. 

(2) Contraventiilor prevazute de prezentul regulament li se aplica prevederile OG 2/2001 
privind regimul juridic al contraventiilor. 

(3) Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data 
incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul 
amenzii. 

CAPITOLUL XI 
DISPOZITII FINALE 

Art. 46 Primaria Orasului Buftea prin Serviciul Administrativ, Sala de sport, Club sportiv, 
ANL,Cimitir 
asigura dotarea cimitirului administrat cu utilitatile necesare functionarii in conditii corespunzatoare, 
imprejmuirea acestuia, precum si sistematizarea locurilor, tinand seama de dimensiunile locurilor de 
inhumare si a celorlalte prevederi din prezentul regulament. 

(2) Administratia cimitirului raspunde de buna functionare si organizare a acestuia. 
(3) Litigiile ivite de pe urma transmiterii dreptului de folosinta asupra locului de inhumare, se 

vor rezolva pe cale am ia bila sau, de la caz la caz, pe cale judecatoreasca. 
(4) Lucrarile funerare care se afla in curs de executie la data aprobarii prezentului 

regulament, vor putea fi continuate numai pe baza avizului dat de administratorul cimitirului; 
(5) Actele de folosire a locurilor de inhumare eliberate de administratia cimitirului pana la 

intrarea in vigoare a prezentului regulament raman valabile. 
(6) Locurile de inhumare ale caror termene de folosinta au expirat, si nu au fost solicitate 

pana la aceasta data, sunt disponibile si se pot folosi imediat, incepand cu data aprobarii prezentului 
regulament. 

(7) Osemintele gasite in groapa se vor aduna in ladite sau saculete si se vor inhuma in alta 
groapa speciala pentru oseminte de 0,50*0,50. 
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Art. 47. In situatia aparitiei unor acte normative cuprinzand dispozitii imperative, prezentul 
regulament se considera adaptat de drept, corespunzator acestor prevederi. 

(2) Sumele de bani incasate pentru serviciile prestate se fac venit la bugetul local. 
Art. 48. Prezentul Regulament de Organizare si Functionare abroga Regulamentul de 

Organizare si Functionare aprobat prin H.C.L. 15/09 MARTIE 2009. 
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