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Regulamentul
funcliondrii cimitirelor din satele CruzeSti qi Ceroborta

Cimitirele comunei Cruzeqti reprezint|, o zond comunal5 cu spalii verzi ale comunei gi sunt
destinate pentru inhumarea rdposalilor.

Fiind monumente ale istoriei gi culturii, precum gi sanctuar confesional creqtinesc, cimitirele
comunei se afl6 in atenlia petmanentd a Consiliului local qi Primdriei comunei Cruzeqti.

Prezentul Regulament este elaborat in conformitate cu l,egea despre ocrotirea monumentelor de
istorie qi culturd gi alte legi ale Republicii Moldova.

Prezentul regulament este aprobat de Consiliul local Cruzegti qi orice modificare se face numai
prin decizia acestuia.

I. DISPOZITII GENERALE

1.1 fnmorm6ntdrile qi lucrdrile aferente, construcliile monumentelor, cavourilor etc. se
efectueazd conform legislaliei in vigoare qi prezentului regulament.

7.2 Cimitirele umane existente sunt supuse din punct de vedere urbanistic sanitar 9i edilitar
prevederilor legale.

1.3 Modificarea categoriei cimitirelor qi stabilirea categoriei celor noi infiintate se face de c6tre
Consiliul local Cruzeqti.

1.4 infiinlarea unor noi cimitire se efectuiazd prin deciziaConsiliului local Cruzegti.

rr. iNMoRruiNrAnllp

2.1. inmormAntdrile se fac pe baza adeverinlelor de deces, eliberate de institutiile de stat
abilitate.

2'2. Depunerea rdposatului in bisericd (cripta) se permite numai pe baza certificatului de
imbdlsdmare, dacd, de la survenirea decesului au trecut nu mai mult de 72 ore. Nu pot fi aduqi in
bisericd (cripta) decedalii in urma unor boli contagioase (holerd, pest6).

1.3. Deschiderea mormintelor sau exhumarea se permite numai de la 1 noiembrie pdn6 la 31
martie gi nu mai devreme de 7 am de la inhumare. Acest act se efectueazd in conformitate cu
cerinlele organelor medico-sanitare, in prezenla rudelor sau a reprezentantului lor, care
actioneaza in bazd, de procurd qi a reprezentantului administraliei publice locale. Deschiderea
morm6ntului gi exhumarea se consemneazd intr-un proces-verbal, cu anexarea acestuia in
registrul cimitirului.

1.4. in cazurile prevdzute de lege, deschiderea mormAntului sau exhumarea se ef'ectueazd in
conformitate cu cerinlele organelor medico-sanitare, conform deciziei organelor respective, in
prezen[a reprezentantului lor oficial, a rudelor sau a reprezentantului lor care ac[ioneazdinbazd.
de procurd gi a reprezentantului administraliei publice locale. Extrasul din procesul-verbal se
anexeazd in registrul cimitirului.

1.5. inmormAntarea celor cdzuli pentru patrie
Iocurile determinate de Primdrie si din miiloacele

se efectuiazi cu consimldmdntul rudelor, in
f,rnanciare ale bugetului local.

III. LOTURILE PENTRU MORMINTE



i'1. tnturile pentru inhumare sunt repartizate in parcele qi sectoare numerotate. la f'el ca si
mormintele, sunt descrise grafrc qi analitic.

-1.2. Parcelele, sectoarele qi mormintele sunt schilate gi trecute in registru, cu inscrierea numelor
arendaqilor qi datei inmormdntdrii rdposalilor. La momentul ?nmormdntdrii ruda persoanei aie
'dreptul la arenda unul lot aldturi de morm6nt. Arenda frrd ?nhumare nu se permite.

i'3' Conform datelor din registru se elibereazS, contra taxei stabilite,certificate de arendd oentru
persoanele strdine.

3'4. Din lipsd de spaliu disponibil este stopatd arendarea locurilor la cimitirele din sat. Cruzeqti qi
Ceroborta.

-1.5. Posesorul certificatului de arendd dispune de lotul arendat numai in scop de inhumare. Lotul
arendat poate trece in posesia unei alte persoane, dacd acesta este membru al familiei arendaqului
la decizia lui sau ca mogtenire. Arendagul igi asumi responsabilitatea pentru intrefinerea
morm6ntului qi a lotului.

-1'6. Arendaqul are dreptul sd renunle la concesiune. In acest cM, el iqi asum6 obligaliunea de a
exhuma qi transfera osemintele in alt loc sau achitd costul rednhumdrii osemintelor in mormdntul
L-OmUn.

l'7' Pentru arendarea loturilor pe termen nelimitat, se depune cererea respectivd cdtre organele
corespunzdtoare cu achitarea taxei respective( conform anexei nr.1 al prezentului Regulament).
Concesiunea se inscrie in registru, inbaza cdruia se elibereaz6, contrataxei stabilite, autorizalia
corespunzltoare ( conform anexei nt.2 al prezentului Regulament). Fiecare beneficiar poate
arenda cel mult 3 loturi destinate inhumdrii pe un termen nelimitat.

-:'8' Loturile pentru inmormAntne ptezinta o porliune dreptunghiulard de teren cu dimensiunile
de 2,50 x 1,20 m, cu intervale de 0,50 m pentru cel pulin 2laturi ale lotului arendat. pentru
s-onstrucfia cavourilor se stabilesc dimensiunile de 2,80 x 1,20 m pentru un loc de inhumare.

-l'9' Mormintele comune sunt destinate inhumdrii defuncfilor neidentificafi, decedalilor ftrd rude
'au decedafilor a cdror inhumare a fost refuzatd de rude sau alte persoane. Dimensiunile
normintelor comune sunt limitate numai de cerinlele organelor medico-s anitare. pe locul
hhumdrii se instaleazd, doar un pilon cu numdrul respectiv. Numele inhuma{ilor se scrie pequcea comund.

-:'10' Persoanele care s-au sinucis vor fi inmormdntate doar in locuri speciale amenajate in
-imitirele sat. Cruzeqti gi Ceroborta.

l-11. inmormintarea persoanelor farddomiciliu ?n comuna Cruzegti, care s-au sinucis, nu vor firrmormdntali in cimitirele din sat. Cruzeqti qi Ceroborta.

-:-ll. Nu se permite inmorm6ntarea persoanelor frrd domiciliu in comuna Cruzegti, cu o alt6
.r''nfesiune religioasd decAt cea ortodoxd in cimitirele din sat. Cruzeqti g Ceroborta.

-:'13. Locuitorii comunei, indiferent de confesiunea religioasd , pot h inmormdntafi in cimitirele
dn sat. Cruzeqti qi Ceroborta.

l'1-1' In cazul in care la sdpatul gropii se descoperd oseminte neidentificate, sdpatul se
snpendeazS. Exhumarea se efectuiazd, in prezenla reprezentantului organelor de drept qi a

=prezentantului instituliei istorico-gtiinfifice (Academia de $tiinfe a Moldovei, Muzeul
3'epublican, Asociafia ocrotirii monumentelor de istorie qi cultura). Dacd osemintele pot fi



identificate sau se constatd cd ele prezintd, interes istorico-qtiinfific, deschiderea morm6ntului se
suspendeazd definitiv sau p6nd la decizia special5 a Consiliului municipal Chiqindu, la cererea
instituliei istorico-qtiinfifice. In aceste cazurimormdntul se trece in registrul cimitirului.

3'15. Dacd in caz cd se descoperd obiecte de pre! sau de istorie gi culturd, ele se reinhumea2d
impreund cu osemintele in noul mormAnt. Fac exceplie cazurile cdnd, la deciziaorganelor de
specialitate qi a organelor administraliei publice locale, obiectele pot fi extrase in patrimoniul
tdrii sau expuse in muzee. In acest eazfaptul se documenteazdprintr-un proces-verbal, in care se
con{ine descrierea obiectelor. Se anexeazd bonul de predare a obiectelor c6tre institutiile
respective.

3'16. Nerespectarea cerinlelor articolelor 3.14 gi 3.15 ale prezentului regulament atrage
responsabilitatea penali sau administrativd conform legislaliei in vigoare.

3'17. Preful arendei pentru inmormdntare pe un termen nelimitat este stabilit de Consiliul local
Cruzegti Schema cimitirului, prelurile pentru locurile respective se expun pe panourile
informative ala administrafiei publice locale qi la poarta cimitirului.

3'18' Guvemul Republicii Moldova, Primdria sau oricare persoand juridicd sau fizicd are dreptul
sd achite total sau pa\ial taxa pentru iot.

3'19' Fiecare beneficiar poate arenda cel mult un lot destinat inmormantdrii in baza autorizatiei
respective.

3.20. Rezervarea incete azdin urmdtoarel e cazuri:

. la prezentarea de cdtre titularul rezervdrii a refuzului in scris;

. neachitareaplafiipentrurezervare;

' neachitarea taxei anuale pentru intrefinerea cimitirului mai mult de 3 ani pentru loturile
rezew ate qi neutilizate.

IV. EXECUTAREA LUCRARILOR

{'1 Beneficiarii concesiunilor pe termen nelimitat pot executa in limitele suprafblelor de}inute
urmdtoarele construcfii in condiliile legii, la suprafafa :monumente, construcfii qi amenajdri
funerare.

-t'2 Autorizarea executdrii lucrdrilor funerare la locurile concesionate se face de cdtre IM
Combinatut Servicii Funerare - pentru cripte, bol1i, cavouri subterane, gropi ziditecu unul, doud
sau trei locuri suprapuse, capele, mausolee, monumente, obeliscuri, lucrari de art6, construclii qi
amenajdri funerare prin eliberarea autorizafiei de executare a lucrdrilor contra taxei stabilite de
intreprindere.

-$'3 Lucrdrile se executd numai pe porliunea lotului arendat qi se limite azd,lacele strict necesare,
care nu pot fi efectuate in afara cimitirului, in termen de 10 zlle calendaristice.

-[.4 Lucrdrile pot fi executate de ateliere autorizate sau de inqiqi arendaqi.

-t'5 Depozitarea pe lot a materialelor necesare este interzisd qi se permite numai contra taxei
respective in locurile special destinate de pe teritoriul cimitirului.

-['6 Termenul de construc]ie se limiteazl,la strictul necesar gi numai in limita orarului zilelor delucru' se interzice efectuarea lucrarilor in zilele de s6mb5t5 qi duminica pentru motivul fluxului



r.f

sporit de vizitatori' Pentru depdqirea termenelor stabilite de administralia publici localb se aplicdamenzile respective.

1'7 Finisarea lucrdrilor se consemneazd_p1in act in prezenla reprezentantului oficipl alaJministraliei cimitirului, dupd curd[areadefinitivd a lotuluide degeurile de pe urma lucr6rilor.
J'8 orice acces al mijloacelor de transport pe teritoriul cimitirului nu se permite .

-t'9 Mormintele qi monumentele declarate patrimoniu nafional, obiecte de artd sau de istorie giculturd pot fi demolate, transferate, modificate sau renovate numai cu autorizalia in scris aPrimdriei.

V. ACCESUL iN CIMITIR SI

5.1 Accesul in cimitir se permite numai
.-orespunzdtoare unui loc sacru.

5.? Accesul este permis permanent.

-;.3 in cimitir se interzice:

. circulalia in afara aleilor sau c6r6rilor;
'orice acfiune asupra florei, faunei sau mormintelor qi monumentelor strdine;

' plantarea oricdror arbori fard permisiunea administraliei publice locale;

'afiqarea reclamelor sau materialelor informative in afara locurilor special destinate.
5.4 cazurile nedefinitivate se rczolvd,de primdrie sau organele de drept.
5'5 ingrijirea mormintelor se efectueazd de cdtre arendaq sau altd persoan6 fizic"tsau juridicd cuautorizafia arendaqului' ingrijirea mormintelor poate fi eiectuatd de cdtre serviciile respective aleadministraliei cimitirului, conform contractului corespunzdtor, contra taxei stabilite.
5'6 ingrijirea monumentelor incluse intr-un memoriu ce prezintd interes istorico-cultural seefectueazd din contul bugetului local, in conformitate cu deciziaconsiliului local, primdriei sauGuvernului Republicii Moldova.

VI. OBLIGATILINILE $I RESPONSABILITATEA ADMTNIS TRATIEI CIMITIRELOR
6.1 Administrafia cimitirului este obligatd:

' sd intrelind cimitirul conform regulilor de intrefinere a scuarurilor din comund;
' sd menlind ordinea publicd ?n mod corespunzdtor locului sacru.

6'2 comportarca indecentd in cimitir din partea lucrdtorilor cimitirelor, mai ales in decursulfuneraliilor' se considerd drept incdlcare gravd a regulamenturui qi atrage dupd sine concediereaimediatd a vinovatului, cu compensarea ?n modut starllt de legislalie a prejudiciilor morale.
6'3 Nerespectarea regulamentului atrage dupd sine,rdspuhderq-conform legislaliei in vigoare.' 
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SECRETAR AL CONSILIULUI .

iNcntnRea MoRMTNTELoR

in vestimentalie decentd, comportarea fiind

lena $endrea


