
REPUBLICAW MOLDOVA

MUNICIPruL CHISINAU
coNSrLruL ORA$EI{ESC VATRA

DECIZIE

09.12.2016

,,,Cu privire lu aprobareu Regulumentului de

func(ionare a cimitirului din or.Vatru"

nr.7.7.2

Stan Sergiu

Lavric Cristina

in temeiul art. 14 alin.2lit.m) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006

,,Privind administralia publica 1ocal6", Consiliul origenesc Vatra

DECIDE:

1. Se aprobd Regulamentul de funclionare a cimitirului din oragul Vatra (anexa).

2. Prezentul Regulament va fi adus la cunogtin![ tuturor persoanelor cointeresate, iar
perso anelor responsabile - contrasemndturS.

3. Controlul respect[rii prezentului regulament se pune in sarcina primarului oragului

Yatra, dlui Danila Denis.
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Anexa

lq decizia Consiliului
or.Vatra nr 7.7.2 din 09. I 2.20 I 6

REGULAMENTUL
de funcfionare a cimitiruhri din oragul Vatra, mun. Chiginiu

1. Prezentul Regulament este elaborat inbaza prevederilor Hotdririi Guvernului nr.l072 din

22.10.1998 despre aprobarea Regulamentului cu privire la cimitire gi este aprobat prin

dectziaConsiliului orAsene sc Vatra.

Orice modificare a prezentului regulament, va opera in urma adoptdrii unui act

administrativ cu fo4d juridice identicd.

Prezentul Regulament reglementeazd modul infiinfdrii, extinderii, inchiderii, lichiddrii

administrdrii cimitirului, precum qi modul rezervdrii locurilor pentru inmormintarea

reinmormintarea decedajilor, executdrii lucrdrilor in cimitire.

Prezentul regulament, apdrl. dreptul fiecdrui cetdlean al Republicii Moldova

inmormintare dup[ obiceiurile poporului sdu, propriile convingeri religioase, culte gi

pdsharea mormintului q i de mnitdli i perso ane lo r decedate.

I. Dispozifii generale

Cimitirul se aflE tn subordinea administraliei publice locale Vatra.

inmormintdrile se efectueazd in corespundere cu prezentul Regulament gi Hotdrirea

Guvernului nr.I072 dn 22.10.1998 despre aprobarea Regulamentului cu privire la

cimitire.

3. Extinderea, inchiderea, lichidarea gi administrarea cimitirului se realizeazdprtn deciziile

Consiliului local, conform actelor legislative qi normative. in vigoare gi prezentului

Regulament.

Exploatarea gi ?ntrelinerea cimitirului se finanleind din contul bugetului local, Regiei

Comunal Locative Yatra qi comunitdlii religioase

Pe terenul cimitirului nu se permite construclia apeductului pentru apd potabila. Cimitirul

trebuie sd dispunl de apeduct numai pentru scopurile de stropire. "

Tarifele pentru inmormintare qi rezervare in cimitir se aprobd prin decizia Consiliului

local.
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Ir. Rezervarea locurilor pentru inmormintare

1' Locurile de ?nmormintare din cimitire pot fi rezewatepe termen nelimitat, contra uneii
taxe stabilite de consiliur local cu eliberarea unui act juridic corespunzdtor. 

I

De inlesniri de 50% din taxa perceputd beneficiazd, veteranii celui de-al doilea rdzboi
mondial' qi veteranii internafionaliqti, persoanele cu dizabilitdfi de pe urma rdzboiului,
participanlii la lichidarea consecinlelor avariei de la c.A.E. cernobil in zonade instrdinare
in anii 1986-1990, urmaqii de gradul I gi II a persoanelor decedate in exercifiul funcfiunii.
Rezervarea inc ete azd,:

- in cazulin care locul rezervat e i6sat in pdrdsirel;
- la prezentarea de cdtre titurarul rczewdriia refuzului in scris:
- in caz de neachitare a pldlii pentru rezervare:

- in cazul in care rezervantul locului a decedat qi a fost inmormintat la alt crmitir ( la
prezentarea documentelor respective de confirmare a decesului qi inmormintarii
acestuia).

4' in cazulin care rezetvareainceteazd,locul de inmorm?nta re rezervatva fi refolosit.

III. inmormintirileqireinmormintlrile

l' Pentru fiecare inmormintare se repartizeazd.un sector de teren cu suprafafa de 3.g m2,
intervalele intre pdrlile lungi gi scurte ale mormintelor constituie nu pot fi mai mici decit
0'5 qi 0'5 m corespunzdtor, necesare pentru circulafie gi ingrijirea locului. Lungimea
mormintului nu poate fi mai micd de 2 m,ldlimea de 1 m, adincimea de 1.5 m, tinind cont
de condiliile climaterice ale solului.

Pentru inmormintarea copiilor decedafi dimensiunile mormintului pot fi micaorate.
Asupra fiecdrei gropi trebuie sd fie un mormint cu indllimea de 0.5 m de la suprafafa
pdmintului sau o placd de mormint, la fel mormintul trebuie sd acopere marginile gropii
pentru a exclude pdtrunderea apelor superficiale.

2. Inmormintdrile se efectueazd numai pe

administralia publicd locald sau

baza adeverinfei de deces eliberatd de

de organele de stare civild.

1 
Se considerd pdrdsire' men{inerea in stare de neingrijire a construcliilor funerare, imprejurimilor gi mormintelorunde nu existd nici un semn funerar (cruce, gard, candeld, etc). $i dacn timp de 6 luni de 

ja la anungul in presalocali' persoanele apropiate sau cele ta'" ing.iJ"r" de mormintul decedatului nu se prezintd la gestionarul cimitiruluipentru clarificarea situaliei juridice a mormintului



3. in cazul in care de dispun cercetdri de cdtre organele de urmdrire penald cu privire la

cauzele decesului, inmormintarea se va face numai in baza dispoziliilor date de organele

respective.

4. inmormfintdrile se pot face direct sau prin depunerea prealabila a decedalilor in capeld, sau

la Biserica din localitate. La depunerea decedatului in capeld sau in Biserica de localitate

trmeazd, a fr prezentat avizul organului medico-sanitar competent. Nu pot fi depuqi in

capeld sau in Biserica din localitate decedafi dtn cauzaunor boli contagioase.

5. Inmormintdrile se efectueazd in gropi simple.

rv. Efectuarea lucririlor in cimitire

1. Construqtia monumentelor cu indlfimea pind la 1.75 m se pelmite fhrd coordonare cu

orgrcle abilitate.

insa construclia monumentelgr care depdqesc indllimea de 1.75 m poate fi efectuat[ doar

cu permisiunea Primlriei or.Vatra gi Regiei Comunal Locativd Vatra.

2. ingridirea mormintelor se efectueazdinlimita locului rezervat gi cu acordul in scris al

Primdriei gi iM Regia Comunal Locativf,.

3. Sunt interzise depozitarea in cimitire de materiale de construcfie, peste necesarul zilnic.

Pregltirea (stingerea varului, prepararea mortarului gi a betonului) se vor face in t[rgi,

asigurfodu-se zilnic curdlenia locului.

4. La executarea lucrdrilor de construclii in cimitire, se vor proteja mormintele gi

construcfiile invecinate, spaliile verzi gi cdile de acces.

V. inchiderea gi lichidarea cimitirelor

in cazul in care in cimitir nu mai sunt locuri pentru inmormintdri prin decizia organului

administraliei publice locale se permite inchiderea cimitirului.

Dacd in cimitir nu sunt locuri pentru noi inmormintdri, dar sint locuri in morminte

familiale, atunci se permite inchiderea parlialda cimitirului.
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VI. ObligafiilegestionaruluiCimitirului

1. Autoritatea publicd local[ qi structurile subordonate cu sarcini de amenajare qi ingrijire

cimitirului au urmdtoarele obligalii:
- asigurarea corectitudinii atribuirii gi rezerv6rii locurilor de inmormintare;

- asigurarea respect[rii de cdtre persoanele fizice qi juridice a prevederilor prezentului '

Regulament;

- asigurarea amenajdrii gi ingrijirii cimitirului;

- asigurarea evacudrii deqeurilor din cimitir, inclusiv gi a vegetaliei ornamentale dendro-

floricole;
- asigurarea la cerere, servicii de pregdrire a mormintului pentru inhumarea decedafilor;

- asigurarea respectdrii libertatii cultelor religioase fbrd discriminare:

\TI. Dispozifii finale

intrelinerea cimitirilor in stare tehnico-sanitard cuveniti le revine iM Regia Comur

Locativd din Vatra cit qi rudelor celor decedafi.

Accesul persoanelor in cimitir se va face in costumalie decent[, circulalia se va fac,

locurile special amenajate, fiind interzisd cdlcarea pe monumente gi morminte.

Accesul in cimitire este permis:

- in perioada 01 octombrie - 31 martie, intre orele 08:00 9i 17:00

- in perioada 01 aprilie - 30 septembrie, intre orele 07:00 9i 20:00

Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament atrage dupd sine responsabilita

conform legislafiei in vigoare.

Lavric Cristin-
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