
Anexa nr. 1 la HCL NR.....din

REGULAMENT
AL SERVICIUL DE ADMINISTARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI ZALĂU

Administrarea, organizarea, funcţionarea si intreţinerea cimitirelor de către SC 
CITADIN ZALAU SRL si prestarea de servicii funerare de către SC CITADIN ZALAU SRL

si alţi prestatori de servicii funerare

CAP. 1- DISPOZIŢII GENERALE

Secţiunea 1-Domeniu de aplicare 
^T. 1.
în conformitate cu prevederile:
-Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările si completările ulterioare; 
-Legii nr. 102 din 8 iulie 2014 privind cimitirele, crematoriile umane si serviciile funerare;
-HG nr. 741/2016 din 12 octombrie 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice şi sanitare privind 
serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea şi reînhumarea cadavrelor 
umane, cimitirele, crematoriile umane, precum şi criteriile profesionale pe care trebuie să le 
îndeplinească prestatorii de servicii funerare şi nivelul fondului de garantare;
-Ordinul nr. 1532/2017 din 29 decembrie 2017 privind aprobarea formularelor prevăzute în Hotărârea 
Guvernului nr. 741/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice şi sanitare privind serviciile funerare, 
înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea şi reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, 
crematoriile umane, precum şi criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de 
servicii funerare şi nivelul fondului de garantare;
-ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr.57/ 2019 privind Codul administrativ;
Ţinind cont de prevederile ;
-Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de 
viaţă al populaţiei;
-Ordonanţa Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 515/2002.
-art. 1, alin. 3 din legea 102/2014 “In cazul mormintelor si/sau al operelor comemorative de război, 
prevăzute in Legea monumentelor istorice, dispoziţiile prezentei legi nu aduc atingere prevederilor 
Legii nr. 379/2003privind regimul mormintelor si operelor comemorative de război, cu modificările 
ulterioare. ”

s-a elaborat prezentul REGULAMENT privind administarea domeniului public si privat al 
municipiului Zalau- administrare, organizare, funcţionare si intreţinere a cimitirelor si prestarea de 
servicii funerare.

ART. 2
(1) Prevederile prezentului regulament se aplică serviciului public de administare a domeniului 

public si privat al municipiului Zalau - administrare, organizare, funcţionare si intreţinere a 
cimitirelor si prestarea de servicii funerare înfiinţat şi organizat la nivelul municipiului Zalau,
pentru satisfacerea nevoilor populaţiei, ale instituţiilor publice şi ale operatorilor economici de pe 
teritoriul municipiului Zalău.

(2) Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic unitar privind desfăşurarea activităţilor, definind 
modalităţile şi condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului, indicatorii de 
performanţă, condiţiile tehnice, raporturile dintre operator şi utilizator.
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(3) Prevederile prezentului regulament se aplică serviciului public precum şi la proiectarea, 
executarea, recepţionarea, exploatarea şi întreţinerea bunurilor mobile şi imobile care constituie 
infrastructura edilitar-urbana aferenta activităţilor serviciului.

(4) Operatorul serviciului, indiferent de forma de proprietate şi de modul în care este organizată 
gestiunea serviciului si prestatorii de servicii funerare, se vor conforma prevederilor prezentului 
regulament.

(5) Condiţiile tehnice şi indicatorii de performanţă care trebuie asiguraţi de către operator simt 
prevăzuţi în prezentul regulament.

ART. 3
(1) Prezentul regulament reglementează activităţile de administrare, organizare, funcţionare şi 

întreţinere a cimitirelor din cadrul serviciului de administrare a domeniului public şi privat al 
municipiului Zalau de către SC Citadin Zalau SRL şi activitatea prestatorilor de servicii funerare.

ART. 4
(1) înfiinţarea, organizarea, exploatarea, gestionarea şi funcţionarea serviciului, precum si prestarea 
de servicii funerare, se face cu respectarea şi îndeplinirea următoarelor cerinţe;

-securitatea serviciului furnizat/prestat;
-continuitatea serviciului din punct de vedere cantitativ şi calitativ;
-adaptabilitatea serviciului la cerinţele comunităţilor locale;
-accesul liber şi nediscriminatoriu al beneficiarilor finali la serviciului de administrare a 

domeniului public şi privat şi la informaţiile referitoare la acestea;
-tarifarea echitabilă a serviciilor fumizate/prestate;
-consultarea beneficiarilor finali în procesul de luare a deciziilor privind înfiinţarea, 

organizarea, exploatarea, gestionarea şi funcţionarea serviciului.
(2) Desfăşurarea activităţilor edilitar-urbane din sfera serviciului, trebuie să asigure:

. -satisfacerea cerinţelor şi nevoilor de utilitate şi interes public general ale comunităţii locale 
şi, implicit, creşterea calităţii vieţii;

-gestionarea infrastructurii edilitar-urbane a unităţii administrativ-teritoriale în interesul 
comunităţilor locale;

-funcţionarea şi exploatarea în condiţii de siguranţă, rentabilitate şi eficienţă economică a 
infrastructurii edilitar-urbane aferente;

-ridicarea continuă a standardelor şi a indicatorilor de performanţă ai serviciului 
fiimizat/prestat;

-crearea, dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii edilitar-urbane, în corelare cu planurile şi 
documentaţiile de urbanism;

-descentralizarea serviciilor şi aplicarea principiilor economiei de piaţă şi ale liberei
concurenţe;

-protejarea şi valorificarea domeniului public şi privat;
-protecţia şi conservarea mediului natural şi construit, precum şi a monumentelor şi sit-urilOr 

istorice şi arhitectonice, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
-protecţia igienei şi sănătăţii publice, în conformitate cu reglementările specifice în vigoare; 
-protecţia şi securitatea cetăţenilor împotriva criminalităţii stradale;

ART. 5
Pentru definirea obiectului prezentului regulament se folosesc următorii termeni:

- activităţi edilitar-gospodăreşti - ansamblul acţiunilor de utilitate şi interes public local, desfăşurate 
din iniţiativa şi sub organizarea autorităţilor administraţiei publice locale, prin care se asigură, într-o 
concepţie unitară şi coerentă, buna gospodărire şi modernizarea localităţii, dezvoltarea durabilă a
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acestora şi a infrastructurii edilitar-urbane, precum şi condiţii normale de muncă, de viaţă şi de locuit 
pentru comunitatea locala;
- domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale - totalitatea bunurilor mobile şi imobile 
intrate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale prin modalităţile prevăzute de lege şi care nu 
fac parte din domeniul public al acestora;
- domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale - totalitatea bunurilor mobile şi imobile 
aflate în proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale, care, potrivit legii sau prin natura lor, 
sunt de uz sau de interes public local ori judeţean şi care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz 
sau de interes public naţional;
- infrastructura edilitar-urbană - ansamblul bunurilor mobile şi imobile dobândite potrivit legii, 

constând în clădiri, construcţii şi instalaţii tehnologice, echipamente funcţionale, dotări specifice şi 
mobilier urban, inclusiv terenurile aferente, destinate desfăşurării unor activităţi edilitar-gospodăreşti; 
infrastructura edilitar-urbană face parte din domeniul public sau privat al unităţii administrativ- 
teritoriale şi este supusă regimului juridic al proprietăţii publice sau private, potrivit legii;
- serviciu de administrare a domeniului public şi privat - totalitatea acţiunilor şi activităţilor edilitar- 
gospodăreşti prin care se asigură administrarea, gestionarea şi exploatarea bunurilor din domeniul 
public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, altele decât cele date, potrivit legii, în 
administrarea altor servicii publice locale;
- serviciile funerare - constau în: primirea comenzii pentru înmormântare, transportul persoanei 
decedate, pregătirea pentru înmormântare, aşezarea pe catafalc şi organizarea ceremoniei de ultim 
rămas bun, coborârea sicriului în mormânt, deschiderea şi închiderea mormântului, exhumarea şi 
reînhumarea; pregătirea defunctului pentru înmormântare include şi îngrijiri mortuare ce sunt 
adresate direct corpului defunctului, precum manoperele de spălare şi igienizare, îmbălsămare şi 
tanatopraxie.
- tanatopraxia - reprezintă un ansamblu de metode şi tehnici care se aplică după moarte corpului 
uman prin care se realizează igienizarea, îmbălsămarea, la nevoie restaurarea, reconstrucţia şi îngrijiri 
de estetică mortuară în scopul conservării temporare a corpului, precum şi pentru a reda decedatului o 
înfăţişare cât mai apropiată de cea anterior cunoscută, astfel încât să poată fi prezentat cu denmitate 
familiei şi pregătit pentru funeralii;
- cimitir - spaţiul situat în intravilanul sau extravilanul localităţii, care a fost, este sau va fi destinat 
înhumării;
- opere comemorative de război - edificiile, monumentele de artă, plăcile şi altarele comemorative, 
troiţele, crucile, cenotafurile sau orice alte construcţii ori lucrări, astfel cum sunt definite aceste opere 
la art. 5 din Legea nr. 379/2003, cu modificările ulterioare;
- lucrări funerare supraterane - însemnele, bordurile, împrejmuirile, lespezile, obeliscurile sau orice 
alte lucrări de artă pentru înhumare;
- lucrări funerare subterane - criptele pentru locuri de înhumare;
- zone protejate - zonele de locuit, zonele balneoclimaterice, zonele de odihnă şi recreere, instituţiile 
social-culturale, unităţile sanitare şi unităţile de învăţământ.

ART. 6
(1) Serviciul de administrare a domeniului public şi privat al mimicipiului Zalau-administrarea, 
organizarea, funcţionarea si intreţinerea cimitirelor, se realizează prin intermediul unei infrastructuri 
edilitar-urbane specifice.
(2) Infrastructura edilitar - urbana este alcătuita din ansamblul bunurilor mobile şi imobile date in 
administrare, constând din: clădiri, construcţii şi instalaţii tehnologice, echipamente funcţionale, 
dotări specifice inclusiv terenurile aferente, destinate desfăşurării activităţilor .

ART. 7
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Serviciile funerare se prestează conform prevederilor Legii nr. 102/2014 HGR.741/2016 SI 
Ordinului 1532/2017 din 29 decembrie 2017, precum si a altor reglementari generale serviciilor si 
specifice domeniului.

ART. 8
Serviciile trebuie să îndeplinească, la nivelul utilizatorilor, indicatorii de performanţă aprobaţi de 

Consiliul Local al Mimicipiului Zalau, din prezentul regulament.

SECŢIUNEA a 2-a Accesul la serviciul de administrare a domeniului public şi privat al 
municipiului Zalau - administrare, organizare, funcţionare, intreţinerea cimitirelor şi prestarea 
serviciilor funerare

ART. 9
(1) Persoanele fizice şi/sau juridice, denumite în continuare utilizatori, au acces liber şi 

nediscriminatoriu, în condiţiile legii, la serviciile de administrare a domeniului public şi privat 
organizate pe teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale în a căror rază îşi au
resedinta/sediul sau îşi desfăşoară activitateaf conform art.3, alin.2 din OG 71/2002).

(2) Utilizatorii au drept de acces, fără discriminare, la informaţiile publice privind serviciul, la 
indicatorii de performanţă ai serviciului şi la clauzele contractuale.

(3) Operatorul serviciului de administrare cimiire şi prestatorii de servicii funerare sunt obligaţi ca 
prin modul de prestare a serviciilor să asigure protecţia sănătăţii publice, utilizând numai mijloace şi 
utilaje corespunzătoare cerinţelor autorităţilor competente din domeniul sănătăţii publice şi al 
protecţiei mediului.

SECŢIUNEA a 3-a Documentaţia tehnică

ART. 10
(1) Prezentul regulament stabileşte documentaţia tehnică minimă pentru operatorul care asigură 

serviciul de administrare a domeniului public si privat al mimicipiului Zalau- administrare, 
organizare, funcţionare si intretinere a cimitirelor, precum si pentru prestatorii de servicii funerare.
(2) Regulamentul stabileşte documentele necesare exploatării, precum şi modul de întocmire, 

actualizare, păstrare şi manipulare a acestor documente.
(3) Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de întocmire, păstrare şi 

reactualizare a evidenţei tehnice se va face prin proceduri de exploatare specifice dotări.

ART. 11
(1) Operatorul serviciului de administrare a cimitirelor va avea şi va actualiza, conform 
inventarului bunurilor date in administrare prin contract, în funcţie de specificul activităţii prestate, 
următoarele documente:

a) hotarirea si contractul de delegare prin concesiune;
b) situaţia terenurilor din aria de deservire;
c) planurile generale cu amplasarea construcţiilor şi instalaţiilor aflate în exploatare, actualizate cu 

toate modificările sau completările;
d) planurile clădirilor sau construcţiilor speciale, având notate toate modificările sau completările

lăzi;
e) cărţile tehnice ale construcţiilor;
f) documentaţia tehnică a utilajelor si instalaţiilor şi, după caz, autorizaţiile de punere în funcţiune 

a acestora;
g) procese-verbale de constatare în timpul execuţiei şi planurile de execuţie ale părţilor de lucrări 

sau ale lucrărilor ascunse;
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h) proiectele de execuţie a lucrărilor, cuprinzând memoriile tehnice, breviarele de calcul, devizele 
pe obiecte, devizul general, planurile şi schemele instalaţiilor şi reţelelor etc.;

i) documentele de recepţie, preluare şi terminare a lucrărilor cu:
1. procese-verbale de măsurători cantitative de execuţie;
2. procese-verbale de verificări şi probe, inclusiv probele de performanţă şi garanţie, buletinele de 

verificări, analiză şi încercări, după caz;
3. procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici, după caz;
4. procese-verbale de punere în funcţiune;
5. lista echipamentelor montate în instalaţii, cu caracteristicile tehnice;
6. procesele-verbale de preluare ca mijloc fix, în care se consemnează rezolvarea neconformităţilor 

şi a remedierilor;
7. documentele de aprobare a recepţiilor şi de predare în exploatare;
j) schemele de funcţionare a instalaţiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate 

conform situaţiei de pe teren, planurile de ansamblu şi de detaliu ale fiecărui agregat şi/sau ale 
fiecărei instalaţii, inclusiv planurile şi cataloagele pieselor de schimb;

k) instrucţiunile producătorilor/fumizorilor de echipament sau ale organizaţiei de montaj privind 
manipularea, exploatarea, întreţinerea şi repararea echipamentelor şi instalaţiilor, precum şi 
cărţile/fişele tehnice ale echipamentelor principale ale instalaţiilor;

l) normele generale şi specifice de protecţie a muncii aferente fiecărui echipament, fiecărei 
instalaţii sau fiecărei activităţi;

m) planurile de dotare şi amplasare cu mijloace de stingere a incendiilor, planul de apărare a 
obiectivului în caz de incendiu, calamităţi sau alte situaţii excepţionale;

n) regulamentul de organizare şi funcţionare şi atribuţiile de serviciu pentru întreg personalul;
o) avizele şi autorizaţiile legale de funcţionare pentru clădiri, laboratoare, instalaţii de măsură, 

inclusiv cele de protecţie a mediului, obţinute în condiţiile legii;
p) inventarul instalaţiilor şi liniilor electrice conform instrucţiunilor în vigoare;
q) instrucţiuni privind accesul în incintă şi instalaţii;
r) documentele referitoare la instruirea, examinarea şi autorizarea personalului;
s) registre de control, de sesizări şi reclamaţii, de dare şi retragere din exploatare, de admitere la 

lucru etc.;
t) bilanţul de proiect şi rezultatele bilanţurilor periodice întocmite conform prevederilor legale, 

inclusiv bilanţul de mediu, după caz.
(2) Documentaţiile referitoare la construcţii energetice se vor întocmi, completa şi păstra conform 

normelor legale referitoare la "Cartea tehnică a construcţiei".

ARI. 12
(1) Documentaţia de bază a lucrărilor şi datele generale necesare exploatării, întocmită de 

operatorii economici specializaţi în proiectare, se predă titularului de investiţie odată cu proiectul 
lucrării respective.

(2) Operatorii economici care au întocmit proiectele au obligaţia de a corecta toate planurile de 
execuţie, în toate exemplarele în care s-au operat modificări pe parcursul execuţiei şi, în final, să 
înlocuiască aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situaţiei reale de pe teren, şi să 
predea proiectul, inclusiv în format optoelectronic, împreună cu instrucţiunile necesare exploatării, 
întreţinerii şi reparării instalaţiilor proiectate.

(3) Organizaţiile de execuţie şi/sau montaj au obligaţia ca, odată cu predarea lucrărilor, să predea şi 
schemele, planurile de situaţii şi de execuţie modificate conform situaţiei de pe teren, în cazul în care 
nu s-au făcut modificări faţă de planurile iniţiale, se va preda câte un exemplar din aceste planuri, 
având pe ele confirmarea că nu s-au făcut modificări în timpul execuţiei.

(4) în timpul execuţiei lucrărilor se interzic abaterile de la documentaţia întocmită de proiectant, 
fără avizul acestuia.
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ART. 13
(1) Operatorul serviciului de administrare a cimitirelor are obligaţia să-şi organizeze o arhivă 

tehnică pentru păstrarea documentelor de bază prevăzute la art. 9 alin. (1), organizată astfel încât să 
poată fi găsit orice document cu uşurinţă.

(2) La încheierea activităţii, operatorul va preda autorităţii administraţiei publice locale pe bază de 
proces-verbal, întreaga arhivă pe care şi-a constituit-o, fiind interzisă păstrarea de către acesta a 
vreunui document original sau copie.

(3) Fiecare document va avea anexat un borderou în care se vor menţiona:
a) data întocmirii documentului;
b) numărul de exemplare originale;
c) calitatea celui care a întocmit documentul;
d) numărul de copii executate;
e) necesitatea copierii, numele, prenumele şi calitatea celui care a primit copii ale documentului, 

numărul de copii primite şi calitatea celui care a aprobat copierea;
f) data fiecărei revizii sau actualizări;
g) calitatea celui care a întocmit revizia/actualizarea şi calitatea celui care a aprobat;
h) data de la care documentul revizuit/actualizat a intrat în vigoare;
i) lista persoanelor cărora li s-au distribuit copii de pe documentul revizuit/actualizat;
j) lista persoanelor care au restituit la arhivă documentul primit anterior revizuirii/modifîcării.

A

SECŢIUNEA a 4-a îndatoririle personalului operativ din cadrul serviciului administrare, 
organizare, funcţionare si intreţinere a cimitirelor

ART. 14
(1) Personalul de deservire operativă se compune din toţi saleiriaţii care deservesc infrastructura 

destinata prestării serviciului de administrare a domeniului public si privat - administrare, organizare, 
funcţionare si intretinere a cimitirelor.

(2) Subordonarea pe linie operativă şi tehnico-administrativă, precum şi obligaţiile, drepturile şi 
responsabilităţile personalului de deservire operativă se trec în fişa postului şi în procedurile 
operaţionale.

(3) Locurile de muncă în care este necesară desfăşurarea activităţii se stabileşte de operator în 
procedurile proprii.

ART. 15
în timpul prestării serviciului personalul trebuie să asigure funcţionarea instalaţiilor, în 

conformitate cu regulamentele de exploatare, instrucţiunile/procedurile tehnice interne, 
graficele/diagramele de lucru şi dispoziţiile personalului ierarhic superior pe linie operativă sau 
tehnico-administrativă.

ASIGURAREA SERVICIULUI DE ADMINISTRARE, ORGANIZARE, 
FUNCŢIONARE SI ÎNTREŢINERE A CIMITIRELOR SI A SERVICIILOR FUNERARE. 
CONDIŢII DE FUNCŢIONARE

CAP. 2

SECŢIUNEA 1 Serviciul de administrare, organizare, funcţionare si intreţinere a cimitirelor, 
prestat de SC CITADIN ZALAU SRL

l.l.Cimitirul
ART. 16
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(1) Municipiul Zalau este proprietarul cimitirelor care aparţin domeniului public si privat al 
Municipiului Zalău.
(2) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a înfiinţa cimitire publice în fiecare 
localitate şi de a le organiza astfel încât să aibă sectoare corespunzătoare pentru fiecare cult 
recunoscut, la cererea cultelor sau a unităţilor locale de cult ce funcţionează în localitatea respectivă.
(3) In cazul in care unele culte nu dispun de cimitir propriu, persoanele decedate CEire au aparţinut 

respectivelor culte vor fi înhumate potrivit ritului propriu în cimitirele existente în funcţiune, excepţie 
făcând cimitirele existente în funcţiune ce aparţin cultelor mozaic şi musulman.
(4) De prevederile aliniatului (3) beneficiază şi persoanele fără apartenenţă religioasă.
(5) Realizarea infrastructurii şi a zonelor verzi din interiorul cimitirului, parcelarea, împrejmuirea şi 

dotarea acestuia reprezintă obligaţii ale proprietarului.
(6) Proprietarul cimitirului are obligaţia întreţinerii şi menţinerii în funcţiune a cimitirului; aceasta 
obligaţie a proprietarului va fi îndeplinită, pe bază contractului de delegare de către Administratorul
SC CITADIN ZALAU SRL.
(7) Proprietarul cimitirului este obligat să elaboreze regulamentul de organizare şi funcţionare a 
cimitirului.

1.2. Infîntarea, inchiderea^desfintar.eaj8j[ redeschiderea cimitirelor
ART.17 .( Olnfiintarea. extindefeârdesfiintarea sau redechiderea cimitirelor se poate face numai cu 
respectarea Legii 102/2014 ale HG 741/2016, a Legii 50/1991 si a documentaţiilor de urbanism.
(2) înfiinţarea cimitirului se realizează conform certificatului de urbanism, cu respectarea distanţei 
minime de 100 metri faţă de zonele protejate, pentru a nu crea disconfort rezidenţilor din zonele 
respective( pentru cimitirele infiintate după data intrării in vigoare a Lg 102/2014).
(3) Realiz2irea şi extinderea oricăror construcţii sau a infrastructurii cimitirului se fac după obţinerea 
autorizaţiei de construire eliberate în condiţiile legii.
(4) Nu este necesară obţinerea autorizaţiei de construire pentru executarea însemnelor, a bordurilor 

sau a împrejmuirilor locurilor de înhumare, pentru realizarea de obeliscuri sau a altor lucrări de artă 
plastică din cimitir.
(5) Pentru desfiinţarea cimitirului este necesară obţinerea autorizaţiei de desfiinţare, potrivit 

prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare
(6) Cimitirele se împrejmuiesc cu gard. La cimitirele înfiinţate după intrarea mjvigoare a .pr^entei 
legi gardul se dublează cu o perdea de ărhorirîntfe^ mbrinihte şi gardul cimitirului se va asigura o 
Kmăliberă de 3 m.
(7) Proprietarul cimitirului trebuie să asigure următoarele utilităţi minime:

a) sursă de alimentare cu apă, cu specificaţia "apa potabilă" sau "apa nepotabilă", după caz;
b) grupuri sanitare racordate la sistemul de canalizare sau tip latrină cu fosă septică vidanjabilă;
c) spaţiu special amenajat pentru depozitoea şi colectarea selectivă a deşeurilor rezultate din 

activitatea cimitirului;
d) asigurarea şi întreţinerea aleilor din incinta cimitirului, precum si a spatiilor verzi.

(8) La înfiinţarea cimitirului, proprietarul este obligat să asigure :
a) drumurile interioare şi aleile;
b) sala de ceremonii funerare;
c) spaţiul tehnic care să asigure temperatura de până la 15 ‘’C, premergător ceremoniei 

funerare;
d) existenţa unei surse de apă utilizabile;
e) WC-uri;
f) spaţiul amenajat corespunzător pentru depozitarea gunoiului;
g) spaţii verzi, arbuşti, copaci pe marginea drumurilor şi aleilor.
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(9) în cazul cimitirelor închise, în care nu se mai fac înmormântări, proprietarul este obligat să 
îndeplinească obligaţiile prevăzute la alin. (8) lit. e) - g).

(10) Dacă toate locurile de veci din cimitir ori dintr-o parte a acestuia au fost ocupate, iar acest lucru 
este stabilit printr-o expertiză de specialitate, proprietrul cimitirului, după ce în prealabil aduce la 
cunoştinţă publică prin mijloacele de informare în masă această situaţie, poate declara cimitirul sau 
pârtii corespunzătoare din acesta închisă; adminsitratorul cimitirului va informa proprietarul despre 
apariţia unui astfel de caz.
(11) Orice persoană eare justifieă un interes legitim poate contesta măsura de închidere a eimitirului 
la instanţele competente, în situaţia în care cimitirul aparţine statului sau unităţilor administrativ- 
teritoriale.
(12) Exhumarea cadavrelor în vederea constatării cauzelor morţii se face numai cu încuviinţarea 

procurorului sau a instanţei judecătoreşti.
(13) Osemintele pot fi deshumate în orice perioadă a anului, fără avizul autorităţilor de sănătate 

publică judeţene, după 7 ani de la deces.
(14) La extinderea şi redeschiderea cimitirului care a fost închis se aplică regulile stabilite pentru 

înfiinţarea cimitirelor.
(15) Desfiinţarea şi schimbarea destinaţiei unui cimitir se poate face numai după 30 de ani de la 

ultima înhumare şi după strămutarea tuturor osemintelor, pentru motive temeinic justificate şi cu 
avizul Secretariatului de Stat pentru Culte şi al cultului respectiv , cu respectarea condiţiilor de 
biosecuritate.Osemintele vor fi depuse intr-una It cimitir in funcţiune cu tot respectful si bunacuvinta. 
Desfiinţarea cimitirelor înainte de acest termen se face cu avizul autorităţilor de sănătate publică 
judeţene.
(16) în cazul falimentului operatorului economic administrator, cimitirele se transmit în proprietatea 
Municipiului Zalau, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

1.3. Autorizarea sanitara a cimitirelor 
ART.18
1) Autorizarea sanitară a cimitirelor se va face în baza autorizaţiei de eonstruire, în următoarele 
cazuri;

a) înfiinţarea unui eimitir;
b) extinderea cimitirului existent;
c) strămutarea eimitirului.

(2) Autorizaţia sanitară se eliberează de către direeţiile de sănătate publieă judeţene, conform anexei 
nr. 4 din HG 741/2016 şi este valabilă atât timp cât nu intervin modificări de tipul celor prevăzute la 
alin. (1) lit. b) şi e)de mai sus. Documentele necesare obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare 
sunt prevăzute în anexa nr. 4. din HG 741/2016

1.4.Intretmerea si funcţionarea cimitirelor.
ART. 19.Administratorul cimitirelor are obligaţia de a administra, organiza, opera si intreţine 
cimitirele publice aparţinind domeniului public si privat al municipiului Zalău, date în administrare, 
in condiţiile prezentului regulament si ale caietului de sarcini pentru activitatea de administrarea, 
organizarea, funcţionarea si intreţinerea cimitirelor si servicuiilor funerare, precum si a normelor 
tehnice si reglementarilor in vigoare.

ART. 20 - Operatorul va asigura intreaga gama de servicii stabilite in sarcina sa conform prezentului 
regulament, lucrări si obiecte necesare ceremoniilor funerare, astfel ca cerinţele populaţiei in cazul 
decesului unei persoane sa poata fi satisfăcuta atat cat este posibil intr-un singur Ioc cu operativitate 
si in condiţii corespunzătoare.
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ART.21 - Administrarea si intreţinerea cimitirelor umane consta din realizarea următoarelor 
activităţi, pe care operatorul are obligaţia sa le realizeze:
a) atribuirea locurilor de înhumare prin concesiune pe durata de 20 ani, cu respectarea condiţiei ca 

locul să fie îngrijit;
bjintretinerea, repararea si menţinerea in funcţiune a infrastructurii cimitirului( drumuri interioare si 

alei, imprejmuiri,instalatii de apa si canalizare, grupuri sanitare,spatii pentru colectarea deşeurilor) 
inclusiv a cladirilor( sala de ceremonii, spaţiul tehnic,etc);
c) intretinerea zonelor verzi;
d) asigurarea si menţinerea curăţeniei;
e) asigurarea ordinii si siguranţei; inchiderea si deschiderea cimitirelor eonform orarului de 
funcţionare aprobat;
f) urmarirea lucrărilor la construcţii funerare executate de terti(de către deţinătorii dreptului de 
folosinta/concesiune sau rudele acestora);
g) intocmirea si pastrarea registrelor de evidenta si arhiva;
h) servicii de relaţii cu publicul si informarea vizitatorilor;
j) Încasarea tarifelor aprobate prin hotarirea cosiliului local pentru serviciile oferite;

ART.22
Operele comemorative de război, mormintele oamenilor de ştiinţă, cultură şi artă, aflate în 

cimitirele administrate de autorităţile administraţiei publice locale, sunt îngrijite şi întreţinute de 
administraţia cimitirelor, cu respectarea prevederilor Legii 379/2003.

ART23.
(1) Administratorul cimitirelor va asigura Întreţinerea, repararea si menţinerea in funcţiune a 
infrastructurii cimitirului( drumuri interioare si alei, Împrejmuiri, instalaţii de apa si canalizare, 
grupuri sanitare, spatii pentru colectarea deşeurilor) inclusiv a cladirilor( sala de ceremonii, spaţiul 
tehnic,etc).
(2) Lucrările de natura investiiilor se vor realiza cu respectarea prevederilor legale in domeniul 
autorizării, urbanismului si finanţării, asa cum este prevăzut in caietul de sarcini.

ART 24.
întreţinere spatiilor verzi din cimitire se realizează prin servicul de administrare spatii verzi in 
conformitate eu prevederile Legii 24/2007 si ale regulamentului privind administrarea spatiilor verzi, 
si prin personalul angajat la cimitir in situaţia in care aceştia nu au de prestat activitati specifice celor 
din cimitir.

ART.25
(1) Administratorul are obligaţia asigurării salubrizării si menţinerii curăţeniei in cimitire, prin 
serviciul de salubrizare si personalul angajat la cimitir.
(2) Administratorul va asigura prin serviciul de salubrizare recepientii de colectare selectiva, 
transportul, valorificarea/depozitarea deşeurilor cu respectarea pevederilor legale in vigoare in 
domeniu.

ART. 26
(1) Administratorul are obligaţia întocmirii şi păstrarea unui Registru de evidentă a înhumărilor 

în care se înscriu în mod obligatoriu următoarele date:
-numărul curent;
-ziua, luna, anul înhumării;
-datele de identificare ale defunctului, adresa de la ultimul domiciliu;
-data decesului;
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- numărul parcelei, al rândului şi al locului de înhumare;
- numele şi adresa persoanei care a comandat înhumarea;
- observaţii cu privire la tipul şi lucrările locului de înhumare.

(2) în cazul înhumării unei persoane decedate neidentificate, în registrul de evidenţă se menţionează 
denumirea autorităţii care a dispus înhumarea şi numărul dosarului cazului.

(3) Persoana care a solicitat înhumarea şi concesionarul locului de înhumare au acces la registrul de 
evidenţă.

(4) Administratorul este obligat ca, în timpul orelor de program, să ofere informaţii persoanelor care 
se interesează despre locul de înhumare a persoanei decedate.

(5) Administratorul cimitirului trebuie să păstreze o evidenţă -un Registru a înhumărilor 
persoanelor deeedate prin boli infecţioase, inclusiv a celor decedate prin boli infecţioase cu 
agenţi infecţioşi înalt patogeni.

(6) Admnistratorul cimitului trebuie sa tina o evidenta-un Registru a mormintelor si operelor 
comemorative de război, ale mormintele oamenilor de ştiinţă, cultură şi artă, aflate în 
cimitirele apartinand autorităţile administraţiei publice locale, aflate in administrarea sa.

(7) Adminsitratorul este obligat sa tina evidenta programării inmormantarilor( Registrul de 
programări) pe care este obligat sa-1 respecte.

(8) Administratorul va tine o evidenta( un registru ) al persoanelor decedate si inhumate care 
nu au apartinatori, sau fara acte de identitate, in care vor consemna nr adeverinţei de 
inhumare, solicitrarea din partea autoritatii publice locale , locul si nr parcelei si schiţa de 
amplasare a locului de inhumare.

ART. 27.
Administratorul are obligaţia intocmirii si păstrării unui registru de evidenta a concesionarilor/ 
atribuirii locurilor de veci.
(2)Registrele de evidenta a concesionarilor vor cuprinde toate datele necesare pentru a se asigura o 
buna evidenta a acestora : nr contract si data, data incasarii tarifului, nume prenume concesionar, 
domiciliu concesionar, durata concesiunii, locaţia exacta a conceiunii, nr. tel. concesionar, nume 
prenume si nr de telefon al moştenitorului legal, etc.
(2) Pentru atribuirile de locuri de veci realizate inainte de data aprobării prezentului regulament se vor 
utiliza registrele existente si informaţii noi care pot fi obţinute de la moştenitori.
(3) Se vor aplica prevederile art. 82 din prezentul Regulament.

Ordinea si siguranţa cimitirelor

ART.28. (l)Ordinea si siguranţa cimitirelor umane se va asigura de către operator precum si prin 
agenţi din cadrul Poliţiei locale a Municipiul Zalău, prin activitatea de patrulare şi observare, potrivit 
planului de siguranţa si ordine publica, avizat conform legii.
(2) Programul de patrulare va cuprinde:
- zilele lucratoare, după orele 15,00;
- zilele de sambata si duminica -cu o frecventa mai mare a patrulărilor;
- zilele de 1 noiembrie, vinerea mare(inaintea Pastelui) si duminica Floriilor- cu program continuu 
de la ora 7.0-20.00
(3) In scopul protejării cimitirelor si pentru asigurarea funcţionarii corespunzătoare a acestora, se 
interzic următoarele:

a) intrarea in cimitir a persoanelor in stare de ebrietate, a cerşetorilor si vinzatorilor ambulanţi, a 
persoanelor imbracate indecent;

b) introducerea in cimitir a oricăror animale sau lasarea lor libera in spaţiul cimitirului;
c) ruperea, calcarea sau scoaterea din cimitir a florilor;
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d) profanarea prin orice mijloace a mormintelor;
e) distrugerea sau degradarea in orice mod a arborilor ornamentali;
f) plantarea fara aprobare a arborilor, arbuştilor si tufelor pe morminte si imprejurul acestora;
g) aruncarea deşeurilor rezultate in urma lucrărilor de Întreţinere a mormintelor in alte locuri decit 

cele stabilite in acest scop;
h) depozitarea materialelor de construcţii funerare pe aleile de acces si pe mormintele ;
i) circulaţia si transportul de materiale cu mijloace de transport de tonaj mare (peste 3,5 to);
j) depăşirea suprafeţei atribuite spre folosinţa, prin extinderea in cărări, alei sau in perimetrul 

locurilor de Înhumare Învecinate , precum si lasarea in stare de neintretinere a mormintelor; 
(kjconsumul de alcool si /sau seminţe;
l) cantatul, cu excepia muzicii aprobate pentru ceremoniile funerare;
m) folosirea zgomotoasa a aparatelor radio sau a altor aparate muzicale sau a altor aparate care 
generează zgomote.

(3) Administratorul cimitirelor are obligaţia Închiderii si deschiderii cimitirelor conform orarului de 
funcţionare aprobat.
Prin excepţie, Închiderea cimitirelor se va realiza de către Politia locala in programul de patrulare.
(4) Accesul in cimititre pentru vizitatori este gratuit si se face conform orarului de funcţionare. Astfel:
- in intervalul 01 aprilie-15 noiembrie:zilnic intre orele 8,00-21,00;
- in intervalul 16 noiembrie-31 martie intre orele 08,00-18,00;

(5) Deplasarea in interiorul cimitirelor este permisa numai pe alei si intre morminte, fiind interzisa 
calcarea mormintelor/monumentelor.
(6) Accesul in cimitire cu mijloace auto se va realiza numai cu autovehicule a căror masa maxima 
autorizata nu depăşeşte 3, 5 to. Fac excepţie autovehiculele societăţii de salubrizare, in vederea 
ridicării deşeurilor din punctul de colectare.

ART 29. Administratorul cimitirelor va asigura servicii de relaţii cu publicul si informarea 
vizitatorilor.

l.S.Executarea de lucrări funerare in cimitire

ART. 30
(1 jin cimitire se pot executa construcţii funerare de către administrator, contra-cost, pe baza unor 
situaţii de lucrări acceptate de beneficiarul concesionar, intocmite pe ba2:a tarifelor aprobate de către 
Consiliul local, sau de către societăţi comerciale care funcţionează conform legii, de către persoane 
fizice autorizate in condiţiile legii, sau de către concesionarii locului de folosinţa si persoanele 
obligate sa dispună cu privire la inmormantare( soţi, rude pana la gradul IV daca au calificarea 
corespunzătoare profilului acestor lucrari),decizia alegerii executantului ramanand la latitudinea 
concesionarilor locurilor de veci.
(2) Construcţiile funerare se vor executa numai in timpul orele de funcţionare a cimitirelor;exceptie 
fac cazurile speciale care se avizeaza de către administrator.

ART 31
(1) Lucrările funerare care se pot executa in cimitire sunt:
a) Lucrări funerare supraterane - însemnele, bordurile, împrejmuirile din piatra, lespezile, 

obeliscurile sau orice alte lucrări de arta pentru inhumare.
b) Lucrări funerare subterane: cripte pentru locuri de inhumare;
(2) Realizarea şi extinderea oricăror construcţii (garduri,alei,ziduri de sprijin pentru aleijse fac după 
obţinerea autorizaţiei de construire eliberate în condiţiile legii.
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(3) Nu este necesara obţinerea autorizaţiei de construire pentru executarea insemnelor, a bordurilor 
sau a imprejmuirilor locurilor de Înhumare, pentru realizarea de obeliscuri sau a altor lucrări de arta 
plastica din cimitir.
(4) Executarea construcţiilor funerare care nu necesita autorizaţie de construire se fac in baza unui 
permis de lucru eliberat de administrator, care va fi eliberat in baza plaţii tarifului aprobat de către 
consiliul local.
(5) Pentru eliberarea permisului se vor prezenta urmatorele documente;
-cerere in numele persoanei care a concesionat locul de Înhumare;
-copie după contractul de concesiune, respectiv dovada dreptului de folosinţa a respectivului loc de 
veci pentru locurile tribuite inaine de data emiterii prezentului regulamnet;
-copie act de identitate concesionar loc de Înhumare;
(6) Administratorul va Întocmi un model standard pentru permisul de lucru;permisul de lucru se 
eliberează pentru o durata de max 30 de zile si Întocmeşte in 2 exemplare, unul pentru emitent si unul 
pentru concesionar.
(7) Executarea lucrărilor in baza permiselor de lucru se vor finaliza in maxim 30 de zile de la data 
emiterii permisului.
(8) Perioada de valabiitate a permiselor se poae prelungi in situaţii meteo nefavorabile, fara plata unui 
tarif suplimentar.
(9) Executantul lucrărilor este obligat sa respsecte limitele locului de Înhumare concesionat, in caz 
contrar acestea vor fi desfinatte pe cheluiala concesionarului.
(9) Administratorul cimitirelor va monitoriza modul in care se desfasoara lucrările prestate de terti in 
cimitirele pe care le administrează.
(10) Se interzice depozitarea de materiale sau deşeuri pe mormintele Învecinate; materialele se vor 
depozita doar in perimetrul concesionat; deseurile se vor evacua zilnic de către executantul lucrărilor.
(11) Este interzisa taierea arborilor sau arbuştilor din cimitire de către executanţii lucrărilor.

1.6 Atribuirea locurilor de înhumare prin concesiune pe durata de 20 ani

ART.32

(1) Lociirile de înhumare din cimitirele aflate în proprietatea municipiului Zalău, administrate de 
operatorul serviciului se vor atribui (concesionai numai pentru decedaţi, câte un loc sau două 
locuri alăturate pentru decedat şi soţul supravieţuitor, dacă solicitarea se face simultan, pe baza 
certificatului de deces si sunt atribuite pe perioadă de 20 ani, cu condiţia ca locul sa fie Îngrijit.

(2) înhumarea persoanelor decedate se face numai pe baza certificatului de deces eliberat de ofiţerul stării 
civile care a înregistrat decesul. Certificatul de deces se prezintă administraţiei cimitirului, care păstrează 
o copie de pe acesta.

(3) Locurile de înhumare vor avea suprafaţa de 4,5 mp, ce include si intervalul de 30 cm pe 
toate latxirile (1,5 x 3,0 m); adancimea gropii va fi de min. 2,00 m, in locurile de Înhumare 
neamenajate cu cripte.

(4) Locurile de înhumare vor fi numerotate şi grupate în figuri geometrice, conform unui plan de 
parcelare, între acestea urmând să fie amenajate căile de acces necesare.

(5) Concesionarea locurilor de Înhumare, se va face după Încheierea contractului de concesiune si 
plata tarifelor către bugetul local aprobate anual prin hotarare a Consiliului local al municipiului 
Zalău; taxele se plătesc către administraţia cimitirului.

(6) Vor beneficia de atribuirea fara plata a locurilor de Înhumare in cimitire:
a) persoanele care se încadrează în prevederile Legii nr. 341/2004 din 12 iulie 2004- Legea 

recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească
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anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din 
Valea Jiului - Lupeni - august 1977, conform art.5;

b) persoanele care se încadrează în prevederile Legii Nr. 44/1994 din 1 iulie 1994 
Republicată privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de 
război, conform art.l7;

c) persoanele care se încadrează în prevederile Decretului-lege nr. 118/1990 din 30 martie 
***

>1'+*

Republicat, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice1990
de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori 
constituite în prizonieri, conform art.8;

d) persoanele care se încadrează în prevederile ORDONANŢEI Nr. 105/1999 din 30 august 
Republicată privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile 

instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive entice, 
conform art.5*
Pentru aceste categorii de persoane, solicitanţii vor anexa la cerere acte doveditoare, care vor fi 
analizate si aprobate in conformitate de către administratorul cimitirelor.

(7) Atribuirea locului de inhumare se va face si cu respectarea următoarelor:
a) atribuirea aceluiaşi titular a mai multor locuri de inhumare este nula de drept;
b) nefiind obiect al dreptului de proprietate, locurile de inhumare nu pot fi instrainate prin acte de 

vanzare-cumparare intre vii;
(8) TituIarii dreptului de concesiune/ folosinţa a locurilor de înhumare au obligaţia de 

amenajare şi întreţinere a acestor locuri şi a lucrărilor funerare aferente existente, asigurându- 
le un aspect cât mai îngrijit.

(9) La expirarea termenului de folosinţă a locului de înhumare, concesionarul are drept de 
preempţiune, iar în caz de deces al concesionarului, are drept de preempţiune moştenitorul 
legal sau, după caz, testamentar.

(10) Dacă cimitirele au locuri amenajate pentru cultele recunoscute de lege, la acordarea dreptului 
de preempţiune se va ţine cont şi de specificul cultului respectiv.
(11) Administratorul cimitirelor va retrage dreptul de folosinţă a locurilor de înhumare şi îi va 

înştiinţa în scris pe titularii dreptului de folosinţă în următoarele cazuri:
a) titularului i se atribuie un alt loc de înhumare;
b) părăsirea sau menţinerea în stare de neîngrijire pe o perioadă mai mare de 2 ani a locurilor de 

înhumare şi a lucrărilor funerare, după o notificare prealabilă;
c) neplata tarifelor în condiţiile prevăzute de contract.

(12) In caz de pierdere a dreptului de concesiune/folosinta, locul de inhumare se atribuie in caz de 
deces altei persoane;osemintele existente se reinhumeaza in acelaşi loc, alaturi de noul Înhumat. 
Operaţiunea de reinhumare oseminte se consemnează de administrator in registrul menţionat la 
art.26.

1999

1,7.Inmormatitarea
ART. 33

(1) Oricine are dreptul la o înmormântare decentă şi la aducerea ultimului omagiu la locul de veci al 
decedatului.

(2) La stabilirea locului de veci şi organizarea serviciilor funerare, persoanele în drept şi prestatorii 
serviciilor funerare sunt obligaţi să colaboreze între ei, să ţină cont de voinţa exprimată pe timpul 
viejii de către defunct sau, în lipsa acesteia, vor ţine seama de apartenenţa religioasă a defunctului.
(3) Inmormântarea poate fi religioasă sau laică.
(4) înmormântarea poate fi religioasă sau laică. înmormântarea religioasă are loc cu respectarea 
canoanelor, obiceiurilor locului, tradiţiilor şi regulamentelor cultului respectiv. în cazul 
înmormântării laice, organizatorii stabilesc modul de desfăşurare a procesiunii funebre.
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(5) Locul şi modalitatea înmormântării vor fi conforme voinţei exprimate în timpul vieţii de 
persoana decedată, fără nicio modificare a ultimei voinţe a acesteia.
(6) Dacă pe timpul vieţii persoana decedată nu şi-a exprimat dorinţa referitoare la înmormântare, 
locul şi modalitatea înmormântării se hotărăsc de persoana, familia sau de autoritatea care se 
îngrijeşte de înmormântare.

ART. 34
(1) Cu privire la înmormântare sunt obligate să dispună următoarele persoane:
a) persoana care s-a angajat prin contract că se va îngriji de înmormântare;
b) persoana stabilită prin testamentul defunctului;
c) în lipsa testamentului, soţul/soţia persoanei decedate, care a trăit în aceeaşi locuinţă cu persoana 

decedată în ultima parte a vieţii;
d) altă rudă apropiată a decedatului, până la gradul al IV-lea inclusiv.
(2) Dacă nu există nicio persoană obligată să dispună în legătură cu înmormântarea sau persoana 

obligată se găseşte într-un loc necunoscut ori nu îşi îndeplineşte obligaţia, primarul unităţii 
administrativ-teritoriale în raza căreia a avut loc decesul dispune cu privire la înmormântare.

ART.35.(l)Persoana obligata sa dispună cu privire la Înmormântare si care inhumeaza decedatul este 
obligata sa achite contravaloarea serviciilor funerare prestate precum si contravaloarea concesiunii 
locului de Înhumare, la tarifele aprobate prin hotararea consiliului local, administratorului cimitirului.
(2)Contravaloarea concesiimii locului de veci se achita Înainte de data Înhumării; nu se va executa 

serviciul funerar de Înhumare daca nu este achitat tariful concesiunii.

Secţiunea a 2-a- Servicii Funerare

ART. 36
(1) Serviciile funerare cuprind toate serviciile care pot fi aduse unui defunct si familiei acestuia după 
momentul decesului, conform prevederilor art.21 din Legea 102/2014.
(2) Serviciile funerare se îndreaptă către defunct şi familia acestuia din respectul pe care societatea îl 
manifestă faţă de demnitatea umană şi din solidaritate faţă de membrii săi. Orice activitate sau 
acţiune asupra corpului unei persoane decedate va avea la bază respectul faţă de fiinţa umană şi se va 
realiza cu reţinere şi grijă.
(3) Serviciile funerare constau în: primirea comenzii pentru îmnormântare, transportul persoanei 
decedate, pregătirea pentru înmormântare, aşezarea pe catafalc şi organizarea ceremoniei de ultim 
rămas bun, coborârea sicriului în mormânt, deschiderea şi închiderea mormântului, exhumarea şi 
reînhumarea, astfel;

1) primirea comenzii pentru înmormântare;
2) închirierea, pregătirea şi aranjarea capelei;
3) aşezarea pe catafalc şi organizarea ceremoniei de ultim rămas bun;
4) inhumarea

4.1.deschidere şi închidere cavou, după caz;
4.2 ridicat şi remontat capac la construcţiile funerare cu capac;dupa caz
4.3. executarea săpăturii funcţie de tipul gropii: simpla, suprapusa, zidită sau betonată, după 

caz;
4.4. transportul decedatului de la sala de ceremonii funerare /casă funerară la locul de veci, 
coborârea sicriului în mormânt, închiderea gropii, curăţirea şi aranjarea locului de înhumare;
4.5. depunerea şi aranjarea coroanelor de flori, amenajarea mormântului după înhumare 
(evacuarea surplusului de pământ şi transportul coroanelor la depozitul de deşeuri, după 40 de 
zile de la înhumare);

5) exhmnare oseminte/cadavru înainte de 7 ani (dar nu mai devreme de 1 an)
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6) exhumare oseminte după 7 ani;
7) reînhumarea osemintelor după 7 ani;
8) Inhumarea, deshumarea persoanelor fara reprezentant! legali, sau fara identitate, pe baza de 

comanda a autoritatii contractante.
9)Intretinere opere comemorative de război, morminte ale oamenilor de stiinta, cultura si arta.

(4) Pregătirea defunctului pentru inmormantare include si ingrijiri mortuare ce sunt adresate direct 
corpului defunctului, precum manoperele de spalare si igienizare, imbalsamare si tanatopraxie.
(5) Unele dintre serviciile funerare prevăzute la alin. (1) pot fi realizate şi separat.
(6) Serviciul religios oficiat de reprezentanţii cultelor cu ocazia înmormântării nu se consideră 

prestare de servicii funerare, potrivit prevederilor alin. (1).
(7) Se interzice fotografierea corpului defunctului, fără acordul aparţinătorilor.
(8) Prin excepţie este permisă fotografierea şi filmarea pe timpul desfăşurării autopsiei în scopul 

constituirii probelor, conform dispoziţiilor legale în vigoare.

ART. 37
Prestarea serviciilor funerare se face potrivit Legii nr. 102/2014, Hotărârii Guvernului nr. 

741/2016 şi normelor tehnice sanitare emise de către Ministerul Sănătăţii.

ART. 38
(1) Prestarea serviciilor funerare se poate face numai în spaţii autorizate.
(2) în instituţiile de sănătate publică se interzic înfiinţarea şi funcţionarea spaţiilor pentru prestări 

de servicii funerare, cu excepţia spaţiilor necesare derulării formalităţilor, în cazul decesului produs 
în instituţia respectivă. Se interzice personalului instituţiei de sănătate publică să influenţeze rudele 
persoanei decedate în alegerea prestatorului de servicii funerare.

(3) Se interzice orice formă de publicitate pentru firmele prestatoare de servicii funerare în incinta 
instituţiilor de sănătate. La biroul de întocmire a formalităţilor, pentru persoanele decedate în 
instituţia respectivă se poate afişa lista alfabetică a firmelor furnizoare de servicii funerare, cu adresa 
şi numărul de telefon.

(4) Pe teritoriul cimitirului, cu excepţia locului destinat acestui scop, publicitatea serviciilor 
funerare este interzisă.

ART. 39
Pe timpul desfăşurării activităţilor sale specifice, prestatorul de servicii funerare este obligat să 

respecte dispoziţiile solicitantului înmormântării referitoare la procesul funerar sau, în cazul 
înmormântării religioase, canoanele bisericeşti.

2.1.Prestatorul de servicii funerare

ART. 40
(1) Pot presta servicii funerare operatorii care îndeplinesc criteriile prevăzute de Legea 102/2014 şi 

de HG 741/2016 şi care obţin avizul Consiliului local al Municipiului Zalau.
(2) Consiliul local eliberează avizul operatorului care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are capacitatea financiară şi profesională necesară;
b) nu are datorii restante la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul local;
c) dispune de spaţiul corespunzător pentru desfăşurarea obiectului de activitate în condiţii decente.

ART. 41
Prestatorul de servicii funerare trebuie sa indeplineasca criteriile profesionale stabilite prin 

HG 741/2016, cap.IL

Page 15 of 30



ART. 42
(1) Capacitatea financiară necesară prevăzută la art. 40 alin. (2) lit. a) constă într-un fond de 

garantare constituit pentru plata despăgubirilor datorate în cazul neîndeplinirii sau al îndeplinirii 
defectuoase a prestărilor de servicii funerare. Nivelul fondului de garantare stabilit prin HG 741/2016 
este egal cu contravaloarea a cinci ajutoare de inmormntare, cu obligativitatea majorării acestui fond 
in funcţie de actualizările anuale ale cuantumului acestui ajutor si de realimentare in cazul plaţii de 
despăgubiri.

(2) Constituie fond de garantare:
a) suma depusă într-un cont special la banca la care operatorul economic are deschis contul curent;
b) garanţia bancară sau asigurarea de malpraxis încheiată la valoarea fondului de garantare stabilit 

prin HG 741/2016.

2.2.Norme privind inhumarea, exhumarea/deshumarea,reinhumarea.Cerinte pentru sălile de 
ceremonii funerare.

ART.43.
(1) Inhumarea persoanelor decedate se face numai pe baza cerificatului de deces, eliberat de ofiţerul 
stării civile care a Înregistrat decesul. Certificatul de deces se prezintă administraţiei cimitirului, 
carepastreaza o copie de pe acesta.
(2) în cazul persoanelor decedate în alte localităţi, situate la o distanţă mai mare de 30 km de cea în 

care urmează să aibă loc înhumarea, pentru înhumare sxont necesare atât certificatul de deces, cât şi 
avizul sanitar de transport prevăzut în anexa nr. 5 a HG 741/2016. care se eliberează de către direcţia 
de sănătate publică judeţeană.
(3) Este interzisă înhumarea persoanelor neidentificate, respectiv a persoanelor cărora nu li s-a emis 
certificat de deces şi adeverinţă de înhumare/incinerare.

Art.44
(1) Persoanele decedate pot fi depuse înainte de înhumare în sălile de ceremonii funerare cu 

sicriul închis sau cu capacul sicriului deschis; în situaţia în care familia optează pentru expunerea cu 
capacul sicriului deschis, sau când decedatul este transportat in scopul inhmnarii dintr-o alta 
localitate decât cea in care s-a produs decesul, la o distanta de min 30km sau, când datorita cauzei 
medicale a decesului survenit in afara unitatii sanitare, se impune imbalsamarea ca măsură de 
profilaxie si redueere a riscului biologic conform avizului epidemiologie al Direcţiei 
sanitatepublica judeţeană, depunerea in sala de ceremonii se realizează numai pe baza certificatului 
de îmbălsămare/tanatopraxie.

(2) Persoanele decedate din cauza unor boli contagioase vor putea fi depuse în sălile de ceremonii 
funerare numai cu avizul direcţiei de sănătate publică judeţene, eliberat conform metodologiei de 
încadrare a riscului infecţios, prevăzută la art. 20 alin. (4)din HG 741/2016.

de

ART.45
(1) Sălile de ceremonii funerare vor fi amplasate în incinta cimitirelor sau în afara acestora. Pentru 
sălile de ceremonii funerare amplasate în afara cimitirelor se asigură o distanţă de minimum 20 metri 
de clădirile de locuit.
(2) Sălile de ceremonii funerare trebuie să fie prevăzute cu echipamente de climatizare, pentru 
asigurarea vmei temperaturi ambientale de maximum 20°C în perioada anotimpului cald şi trebuie 
astfel compartimentate pentru a asigura atât reducerea potenţialelor riseuri epidemiologice, cât şi 
intimitatea aparţinătorilor.
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ART.46.(1) Deshumarea se poate face înainte de 7 ani de la data înhumării, cu avizul direcţiilor de 
sănătate publică, după împlinirea termenului de un an de la data înhumării şi numai în perioada 1 
noiembrie - 31 martie pe baza avizului sanitar eliberat de către direcţiile de sănătate publică judeţene 
în scopul reînhumării persoanei decedate în alt loc de înhumare.
(3) Exhumăril/deshumarile şi reînhumările se fac de administraţiile cimitirelor, în prezenţa familiei 
persoanei decedate sau a unui reprezentant al acesteia şi a administratorului cimitirului, cu 
respectarea normelor sanitare antiepidemice.
(4) în cazul exhumărilor dispuse de parchet sau de instanţa judecătorească, la reînhumare este 
obligatorie prezenţa reprezentantului acesteia.
(5) Exhumarea cadavrelor în vederea constatării cauzelor morţii se face numai cu încuviinţarea 
procurorului sau a instanţei judecătoreşti.
(6) Osemintele pot fi deshumate în orice perioadă a anului, fără avizul autorităţilor de sănătate 

publică judeţene, după 7 ani de la deces; toate operaţiunile se consemnează de adiministrator in 
registrul menţionat la art.26.

2.3.TransportuI persoanelor decedate 
ART.47
(1) Transportul persoanelor decedate în vederea înhumării în aceeaşi sau în altă localitate se face în 

sicrie cu capac, cu autovehicule special amenajate în acest scop, care respectă prevederile normelor 
sanitare şi antiepidemice.
(2) Autovehiculele special amenajate pentru transportul mortuar trebuie să deţină autorizaţie conform 
prevederilor Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările 
ulterioare.

(3) Autovehiculele special amenajate în acest scop trebuie să respecte condiţiile prevăzute în anexa 
nLj. AHG 741/2016.

(4) Transportul persoanelor decedate din cauza unor boli contagioase se poate face numai pe baza 
certificatului eliberat de un medic specialist în medicină legală sau anatomie patologică şi a 
adeverinţei de înhumare eliberate de autoritatea administraţiei publice locale.

ART. 48
(1) Pentru transportul persoanelor decedate în străinătate sunt necesare acordul autorităţilor din 

ţara respectivă, precum şi aprobarea instituţiei de sănătate publică competente din unitatea 
administrativ-teritorială în care a avut loc decesul.

(2) Pentru aducerea în România a persoanelor decedate sunt necesare aprobarea oficiului consular 
al României din ţara respectivă, aprobarea autorităţilor de sănătate publică din ţara respectivă, 
precum şi declaraţia de primire din partea administraţiei cimitirului în care are loc înhumarea.

(3) în cazurile de deces datorat bolilor transmisibile, carantinabile, se iau măsurile de prevenire a 
răspândirii infecţiei impuse de inspecţiile sanitare de stat judeţene.Transportul persoanelor decedate 
în acest mod se face numai cu avizul sanitar de transport eliberat de autorităţile de sănătate publică 
judeţene.

(4) Transportul persoanei decedate în afara localităţii în care s-a produs decesul se face după 
îmbălsămare, într-un sicriu impermeabil şi închis etanş, al cărui fund este acoperit cu materii 
absorbante.

(5) Transportul internaţional al corpurilor persoanelor decedate din ţară în străinătate se face pe 
baza unui paşaport de transport mortuar, eliberat de către autorităţile de sănătate publică judeţene, în 
funcţie de locul unde s-a produs decesul sau exhumarea.

(6) Transportul internaţional al corpurilor persoanelor decedate se face în sicriu impermeabilizat, 
închis etanş, al cărui fund este acoperit cu un strat de 5 cm grosime din materiale absorbante
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(rumeguş, turbă), îmbibate într-o soluţie dezinfectantă. Sicriul se depune într-o ladă din lemn, bine 
etanşeizată.

ART. 49
(1) Pentru a preveni riscurile ce pot apărea în timpul transportului şi înhumării, sicriele vor putea fi 

comercializate numai însoţite de certificat de conformitate emis de către producător şi vor îndeplini 
următoarele condiţii:

a) rezistenţă la manevre mecanice;
b) sistem de închidere etanş;
c) confecţionate din materiale biodegradabile, cu o grosime minimă de 18 mm;
d) să nu fie tratate cu produse biocide şi produse clasificate ca periculoase;
e) confecţionate din materiale care nu conţin compuşi pe bază de clor, cauciuc, metale grele şi 

aliajele acestora (plumb, mercur, cadmiu, crom, nichel, arsen, molibden şi mangan);
f) este interzisă folosirea de finisaje bicromate galvanizate ale feroneriei şi ale elementelor de 

fixare a acestora.
(2) în cazul în care persoanele decedează în locuri publice, în natură, spaţii virane şi altele 

asemenea, se procedează diferenţiat, în fimcţie de situaţie, astfel:
a) dacă sunt cazuri medico-legale, în fimcţie de specificul cazului, instituţiile medico-legale vor 

efectua transportul cu personalul propriu sau pot colabora cu unităţi specializate de la salvamont, 
scafandri, alpinişti, inspectoratele pentru situaţii de urgenţă şi alte astfel de unităţi şi/sau firme care, 
prin domeniul de activitate, pot înlesni preluarea şi transportul decedatului, după caz;

b) dacă decesul persoanei nu este considerat caz medico-legal, decedatul poate rămâne la 
dispoziţia familiei sau a reprezentantului legal, în vederea organizării înhumării în conformitate cu 
prezentele norme.

(3) Transportul persoanelor decedate de la locul decesului şi până la locul efectuării manevrelor de 
îngrijiri mortuare se realizează numai de către prestatorii de servicii funerare. Transportul decedatului 
în această etapă se poate realiza numai cu autovehicule speciale de transport mortuar, autorizate 
conform oct. 3 din ajiexa nr. 2. a HG 741/2016. Pentru transportul decedatului pot fi folosite huse 
mortuare biodegradabile.

(4) Transportul persoanelor decedate în vederea înhumării de la locul imde corpul defimct este 
păstrat (domiciliu, capelă şi altele asemenea) până la locul înhumării se realizează numai de către 
prestatorii de servicii funerare, în condiţiile prezentului regulament si a normelor legale.Transportul 
decedatului în această etapă este condiţionat de prezenţa documentelor de deces emise de către 
autoritatea publică locală, cu autovehiculele destinate transportului persoanelor decedate, conform 
specificaţiilor de la pct. 2 din anexa nr. 2. HG 741/2016.

ART. 50
Transportul internaţional al persoanelor decedate se face pe baza unui paşaport pentru transport 

cadavru uman, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7; pentru cadavrele care sunt transportate din 
ţară în străinătate, paşaportul pentru transport cadavru uman se eliberează de către direcţia de sănătate 
publică din judeţul unde s-a produs decesul sau exhiunarea/deshumarea în baza certificatului de deces 
şi a certificatului de îmbălsămare.

ART. 51
Efectuarea transporturilor în afara ţării se asigură cu respectarea normelor din convenţiile 

internaţionale pe baza paşaportului de transport cadavre umane.

2.4 Servicii de imbalsamare si tanatopraxie

ART.52
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(l)Serviciile funerare se prestează conform prevederilor Legii nr. 102/2014 HGR.741/2016 SI 
Ordinului 1532/2017 din 29 decembrie 2017 ,precum si a altor reglementari generale serviciilor si 
specifice domeniului,în următoarele condiţii:

a) atunci când decesul a avut loc într-o instituţie de asistenţă medicală/îngrijiri de sănătate sau la 
domiciliu, preluarea persoanei decedate se efectuează de către prestatorul de servicii funerare, 
autorizat conform normelor legale si prezentului regulament. Preluarea defunctului din unitatea 
sanitară se face într-un sicriu cu capac sau într-o husă biodegradabilă cu fermoar, pe o brancardă de
inox;

b) preluarea şi transportul persoanei decedate în vederea înhumării de la locul unde se păstrează 
corpul defunctului către locul de înhumare se realizează pe baza certificatului de deces, cu 
respectarea prevederilor legale în vigoare. Pe timpul transportului capacul sicriului se menţine închis;

c) procedura de îmbălsămare şi/sau tanatopraxie care se efectuează în afara serviciilor de 
prosectură sau medicină legală se realizează cu avizul Direcţiei de Sănătate Publică Salaj la 
solicitarea tanatopractorului, care va depune copii de pe următoarele documente:

i) cererea scrisă a familiei de efectuare a îmbălsămării/tanatopraxiei către prestatorul de 
servicii funerare;

ii) declaraţia tanatopractorului cu privire la metoda şi substanţele chimice folosite;
iii) copie de pe certificatul medical constatator al decesului;

d) produsele chimice folosite în îmbălsămare/tanatopraxie vor fi păstrate în condiţiile specificate în 
fişa de securitate şi vor fi înscrise într-un registru special de intrare-ieşire pe care îl păstrează 
prestatorul de servicii funerare;

e) prestatorul de servicii funerare va avea în dotare spaţii corespunzătoare, destinate activităţilor pe 
care le prestează şi autovehicule special amenajate conform specificaţiilor tehnice din anexa nr. 2, 
astfel:

(i) spaţiul destinat activităţilor de servicii funerare are o suprafaţă de minim 30 m^, cu o zonă 
de primire a clienţilor şi spaţiu de prezentare a produselor;

(ii) spaţiul pentru prestarea activităţilor de îngrijiri mortuare are o suprafaţă minimă de 16 m^, 
cu dotările prevăzute la lit. f) de mai jos; în cazul în care acest spaţiu este situat în continuarea 
spaţiului prevăzut la pct. (i), se asigură un circuit separat de activitatea de primire a clienţilor şi 
prezentare a produselor;

(iii) în cazul în care prestatorul de servicii funerare realizează servicii de 
îmbălsămare/tanatopraxie în zone rurale, unde nu există im spaţiu conform celui prevăzut la pct. (ii) 
de mai sus, şi perso^a decedată nu a suferit de o boală infecţioasă, acestea pot fi realizate dacă 
deţine un autovehicul de asistenţă funerară mobilă dotat conform prevederilor pct. 1 din anexa nr. 2 
din HG 741/2016;

(iv) cel puţin un autovehicul pentru transport cadavre, conform specificaţiilor pct. 3 din anexa 
nr. 2 din HG 741/2016; pentru ceremonia de înmormântare va fi folosit un autovehicul de paradă 
funerară, în proprietate sau închiriat, care va respecta prevederile pct. 2 din anexa nr. 2 din HG 
741/2016;

f) spaţiile prevăzute la lit. e) pct. (ii) vor asigura următoarele condiţii igienico-sanitare:
(i) sursă de apă potabilă;
(ii) racord la sistemul de canalizare prevăzut obligatoriu cu filtru;
(iii) agregat frigorific mortuar pentru păstrarea corpului neînsufleţit la o temperatură de 0 -

5°C;
(iv) suprafeţe lavabile, podea cu sifon de pardoseală şi pantă de scurgere;
(v) condiţii de microclimat;
(vi) grup sanitar prevăzut cu duş şi vestiar pentru angajaţi;

g) suprafeţele de lucru din spaţiul pentru îmbălsămare/tanatopraxie vor fi dezinfectate zilnic şi 
după fiecare manoperă realizată, cu produse biocide, avizate/autorizate de Comisia Naţională pentru 
Produse Biocide, conform Hotărârii Guvernului nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituţional
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şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea 
produselor biocide, cu modificările şi completările ulterioare;

h) prestatorul de servicii funerare are obligaţia de a încheia contract cu firme specializate pentru 
colectarea deşeurilor menajere şi a deşeurilor rezultate din activitatea de îmbălsămare/tanatopraxie, 
asimilabile deşeurilor medicale.

ART.53.
(1) Procedura de îmbălsămare este obligatorie în următoarele cazuri:

a) când familia alege să expună decedatul în locuri publice, precum case mortuare, case fiinerare, 
capele, cu capacul de la sicriu deschis;

b) când decedatul este transportat în scopul înhumării într-o altă localitate decât cea în care s-a 
produs decesul, la o distanţă de minimum 30 de kilometri;

c) când, datorită cauzei medicale a decesului survenit în afara unităţilor sanitare, se impune 
îmbălsămarea ca măsură de profilaxie şi reducere a riscului biologic, conform avizului epidemiologie 
al direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti.

(2) Se interzice efectuarea procedurii de îmbălsămare în următoarele situaţii:
a) anterior desfăşurării cercetării judiciare, în cazurile în care, prin lege, se dispune autopsia 

medico-legală de către organul de urmărire penală sau de către instanţa de judecată;
b) în cazul bolilor infecţioase cu agenţi biologici înalt patogeni, conform avizului epidemiologie al 

direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti;
c) în afara spaţiilor autorizate pentru efectuarea îmbălsămării şi tanatopraxiei conform prezentelor 

norme.

ART. 54
(1) Manoperele de îmbălsămare/tanatopraxie se realizează numai de către personalul specializat 

care posedă competenţe specifice în domeniul serviciilor funerare, conform prezentelor norme.
(2) Familia poate realiza manopere, precum spălarea corpului şi îmbrăcarea persoanei decedate, în 

conformitate cu propria dorinţă ori cu datinile, convingerile sau cultul religios.
(3) Efectuarea îngrijirilor mortuare ca parte a serviciilor funerare legate de pregătirea cadavrului 

pentru înhumare/incinerare se realizează numai de către persoane care deţin competenţe specifice în 
acest sens conform prezentelor norme, după obţinerea avizului epidemiologie. Se exceptează 
manoperele efectuate de către familie în condiţiile prevăzute la alin. (2).

ART.55.
Prestatorii de servicii funerare care efectuează servicii de imbalsamare si tanatopraxie vor respecta 
normele privind Metodele si tehnicile de imbalsamare si tanatopraxie prevăzute la cap II din HG 
741/2016.

ART. 56
(1) Prestatorii de servicii funerare vor efectua activităţile specifice după obţinerea avizului 

Consiliului Local al Municipiului Zalau şi a autorizaţiei sanitare de funcţionare emisă de către 
direcţiile de sănătate publică judeţene,, conform prevederilor din anexa nr. 1 a HG 741/2016.

(2) Prestatorul de servicii funerare trebuie să respecte normele de igienă în timpul transportului şi 
înhumării, pentru protecţia sănătăţii publice. Transportul în vederea înhumării se realizează cu 
capacul sicriului închis.
ART.57
(1) în vederea obţinerii avizului Consiliului Local al Municipiului Zalau, prestatorul de servicii 
funerare întocmeşte un dosar care să conţină:
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a) documentele care atestă faptul că personalul angajat cu atribuţii în prestarea de servicii funerare, 
pregătirea cadavrului şi efectuarea de îngrijiri mortuare are competenţele specifice necesare, conform 
prezentelor norme. Se exceptează de la cerinţa de competenţă specifică persoanele care lucrează în 
contabilitate, agenţi de marketing, şoferi, persoane care execută/decorează monumente funerare sau 
comercializează obiecte funerare;

b) dovada că prestatorul de servicii funerare are cel puţin 3 angajaţi, astfel:
(1) un tanatopractor cu diploma de absolvire a programului de formare teoretică şi practică în urma 

căruia a obţinut dreptul de liberă practică, în conformitate cu prezentele norme, angajat cu contract de 
muncă, cu dreptul de a completa şi semna certificatul de îmbălsămare, conform formularului din 
anexa nr. 3 din HG. nr. 741/2016;

(ii) minimum 2 persoane angajate cu normă întreagă, cu atribuţii în efectuarea transportului 
decedatului;

c) nu are datorii restante la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul local şi are 
constituit fondul de garantare;

d) dovada deţinerii spaţiului corespunzător pentru desfăşurarea obiectului de activitate, respectiv 
copie a autorizaţiei sanitare de funcţionare emise de direcţia de sănătate publică judeţeană;

(2) Avizul consiliului local poate fi retras în cazul în care se constată nerespectarea condiţiilor 
iniţiale care au stat la baza obţinerii avizului Consiliului Local al Municipiului Zalău.
ART. 58
(1) Supravegherea medicală a prestatorilor de servicii funerare se efectuează înainte de începerea 
activităţii profesionale şi în continuare, periodic, făcând astfel posibilă desfăşurarea activităţilor fără 
afectarea stării de sănătate, conform prevederilor art. 10 din HG 741/2016.
(2) Supravegherea medicală a prestatorilor de servicii funerare se asigură prin structurile medicale de 
medicina muncii.

ART. 59
Prestatorii de servicii funerare păstrează şi arhivează contractele de prestări servicii şi copii ale 

documentelor fiscale timp de 5 ani.

ART.60
(1) Direcţiile de sănătate publică judeţene vor afişa pe site-ul propriu lista prestatorilor de 

servicii funerare autorizaţi, precum şi lista documentelor necesare pentru eliberarea avizelor şi 
autorizaţiilor emise de acestea în conformitate cu prezentele norme.

(2) Consiliul local al Municipiului Zalau va afişa pe site-ul propriu lista prestatorilor de servicii 
funerare avizaţi, precum şi lista documentelor necesare pentru eliberarea avizelor emise de acesta, 
în conformitate cu prezentele norme.

(3) Unităţile sanitare cu paturi pot afişa, la biroul de întocmire a formalităţilor în cazul decesului, 
lista cu prestatorii de servicii funerare autorizaţi, actualizată periodic.

CAP. 3-DREPTURI ŞI OBLIGAŢII

Secţiunea 1 Drepturile şi obligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale in raport cu 
operatorul de servicii publice SC CITADIN ZALAU SRL

ART. 61
(1) Autorităţile administraţiei publice locale acţionează în numele şi în interesul comunităţilor locale 
pe care le reprezintă şi răspund faţă de acestea pentru:

a) modul în care gestionează şi administrează infrastructura edilitar-urbană a unităţilor 
administrativ - teritoriale;
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b) modul în care organizează, coordonează şi controlează serviciul.
(2)Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele obligaţii faţă de utilizatori:

a) să asigure gestionarea şi administrarea serviciului pe criterii de competitivitate şi eficienţă 
economică şi managerială, având ca obiectiv atingerea şi respectarea indicatorilor de performanţă a 
serviciului, stabiliţi prin hotărârea de dare în administrare;

b) să elaboreze şi să aprobe strategii proprii în vederea îmbunătăţirii şi dezvoltării serviciului, 
utilizând principiul planificării strategice multianuale;

c) să asigure dezvoltarea şi/sau reabilitarea infrastructurii edilitar-urbana aferenta serviciului şi 
programe de protecţie a mediului pentru activităţile şi serviciile poluante;

d) să adopte măsuri în vederea asigurării finanţării infrastructurii edilitar-urbana aferenta 
serviciului;

e) să consulte asociaţiile utilizatorilor în vederea stabilirii politicilor şi strategiilor locale şi a 
modalităţilor de organizare şi funcţionare a serviciului;

f) să informeze periodic utilizatorii asupra stării serviciului de utilitate publică şi asupra politicilor 
de dezvoltare a acestuia;

g) să medieze şi să soluţioneze conflictele dintre utilizatori şi operator, la cererea uneia dintre părţi;
h) să monitorizeze şi să controleze modul de respectare a obligaţiilor şi responsabilităţilor asumate 

de operator prin contractul de administrare-prestare
ART.62

Autorităţile administraţiei publice locale au în raport cu operatorul, următoarele drepturi:
1) de a stabili şi de a aproba Strategia de dezvoltare a serviciului, programele de reabilitare, 

extindere şi modernizare a infrastructurii edilitar-urbana aferenta serviciului dat in administrare, cu 
consultarea operatorului;

2) de a solicita informaţii cu privire la nivelul si calitatea serviciilor prestate si la modul de 
Întreţinere, exploatare si administrare a bunurilor din proprietatea publica si privata data in 
administrare;

3) de a monitoriza si controla fumizarea/prestarea serviciilor de utilitati publice date in administrare, 
continuitatea si realizarea indicatorilor de performanta si eficienta modul de administrare, exploatare, 
conservare si menţinere in funcţiune, dezvoltare sau modernizare a sistemelor de utilitati publice, 
modul de utilizare a resurselor alocate din bugetul local;

4) de a sancţiona operatorul in cazul in care acesta nu realizează indicatorii de perfomanta si calitate 
si nu asigura continuitatea serviciilor.

5) de a rezilia contractul, în condiţiile legii, în cazul în care operatorul nu respectă obligaţiile 
asumate.

ART. 63
Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele obligaţii:
a) să acorde sprijin operatorului de servicii publice pe parcursul derulării contractului, la iniţiativa 

acestuia de a îmbunătăţi serviciul prestat, pentru toate acţiunile care nu contravin interesului creşterii 
calităţii serviciului respectiv;
b) sa ia toate masurile pentru Înfiinţarea de noi cimitire conform Legii 102/2014 art.5 alin. (2) 

Înlocuirea bunurilor scoase din uz in asa fel incit sa se păstreze capacitatea de a realiza serviciul;
c) sa aloce necesarul anual de fonduri pentru investiţii la solicitarea operatorului serviciului de 

administrare a domeniului public si privat al Municipiului Zalau;
d) sa aprobe tarifele prevăzute de lege pentru activitatea de administrare, organizare, funcţionare si 

Întreţinerea cimitirelor si servii funerare, prin hotarire a consiliului local;
e) sa controleze şi monitorizeze periodic următoarele:

- modul de reglementare si de Îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de către operator, 
inclusiv in relaţia cu utilizatorii;
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- serviciile publice furnizate si nivelul de calitate al acestora;
- Îndeplinirea indicatorilor de performanta ai serviciilor prestate/fumizate;
- modul de administrare, exploatare, conservare si menţinere in funcţiune, dezvoltare si 

modernizare a infrastructurii edilitra-urbane aferente serviciului;
- modul de utilizare a resurselor alocate din bugetul local;

Secţiunea a 2-a Drepturile şi obligaţiile operatorului SC Citadin Zalau SRL 
ART. 64

Administratorul cimitirelor si prestatorul de servicii funerare SC Citadin ZALAU SRL, are calitatea 
de autoritate contractantă şi are obligaţia de a efectua achiziţii publice potrivit reglementărilor legale 
în vigoare.

ART. 65
Operatorul serviciului are următoarele drepturi:
a) să exploateze în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, bunurile, activităţile care fac obiectul 

hotaririi de dare in administrare si a contractului de administrare-prestare;
b) să încaseze contravaloarea serviciilor/ activităţilor prestate, inclusiv redeventa pentru atribuirea 

locurilor de inhumare(locurilor de veci), redeventa care se va face venit la bugetul local;
c) să iniţieze modificarea şi/sau completarea prezentului regulament, în cazul modificării 

reglementărilor şi/sau a condiţiilor tehnico-economice care au stat la baza acestuia;
d) să incaseze tarifele stabilite prin hotarirea consiliului local si să propună fundamentat 

modificarea acestora;
e) să aibă exclusivitatea prestării activitatilor serviciilor in raza unităţii administrativ-teritoriale 

pentru care are hotărâre de dare în administrare si contract de delegare;
ART. 66

(1) Operatorul de servicii publice are pe lingă celelalte obligaţii menţionate in prezentul regulament 
si următoarele obligaţii principale:
a) să ţină gestiune separată pentru fiecare activitate în parte si pentru fiecare serviciu;
b) să asigure prestarea serviciului conform prevederilor contractuale şi cu respectarea prezentului 
regulament, a caietele de sarcini ale activitatilor, prescripţiilor, normelor şi normativelor tehnice în 
vigoare si sa execute integral si la timp activitatile prevăzute in programele de lucrări;
c) sa răspundă pentru daunele provocate din culpa sa persoanelor fizice si juridice ;
d) să furnizeze autorităţii administraţiei publice locale, informaţiile solicitate şi să asigure accesul la 
documentele şi documentaţiile pe baza cărora prestează serviciile, în condiţiile legii;
e) să deţină toate avizele, acordurile, autorizaţiile necesare prestării activităţilor specifice serviciilor, 
prevăzute de legislaţia în vigoare;
f) să îşi asigure dotarea tehnică şi în utilaje, materialele necesare şi să dispună de personalul aferent 
prestării serviciilor;
g) să respecte indicatorii de performanţă stabiliţi in prezentul regulament, să îmbunătăţească în mod 
continuu calitatea serviciului prestat;
h) să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor specifice de 
operare;
i) să înregistreze toate reclamaţiile şi sesizările utilizatorilor într-un registru şi să ia măsurile de 
rezolvare ce se impun;
j) sa ia masuri imediate pentru remedierea defecţiunilor care afecteaza funcţionarea serviciului si sa 
limiteze durata intervenţiilor;
k) in calitate de prestator de servicii funerare are obligaţia constituirii unui fond de 
garantare;nivelul fondului de garantare se stabileşte la nivelul contravalorii a cinci ajutoare de 
înmormântare, cu obligativitatea majorării acestui fond în funcţie de actualizările anuale ale 
cuantumului acestui ajutor şi de realimentare în cazul plăţii de despăgubiri.;Fondul de garantare este
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constituit pentru plata despăgubirilor datorate în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii defectuoase a 
prestărilor de servicii funerare.
l) sa asigure intocmirea si pastrarea registrelor conform prevederilor art. 26 si 27 din prezentul 
regulament.
m) sa asigure plata redeventei eatre Municipiul Zalau, inclusiv cea ineasata pentru locurile de 
inhumare(locurile de veci);
(2) In calitatea sa de Administrator al cimitirelor, operatorul are următoarele obligaţii:

a) să respecte regulamentul de organizare şi funcţionare a cimitirului;
b) să stabilească regulile privind prestarea serviciilor de înhumare, precum şi regulile privind 

prestarea altor servicii de către operatori economici sau de persoane fizice autorizate;
c) să asigure eorectitudinea concesionărilor locurilor de înhumare, cu respectarea condiţiei ca locul 

■să fie îngrijit;
d) să stabilească regulile de acces în,cimitir şi orarul de funcţionare;
e) să asigure funcţionarea şi întreţinerea sălii de ceremonii funerare, a spaţiului tehnic care sa 

asigure temperatura de pana la 15 grade C premergător ceremoniei funerare, şi a întregii 
inffastrueturi;

f) să organizeze preluarea persoanelor deeedate, deschiderea şi închiderea eimitirului;
g) să întocmească şi să păstreze registrele de evidenţă şi arhivă;
h) să asigure efectuarea şi păstrarea curăţeniei, întreţinerea drumurilor şi a aleilor, deszăpezirea 

acestora, eolectarea deşeurilor in vederea ridicării;
i) să asigure servicii de relaţii cu publicul şi informarea vizitatorilor.

(3) Administratorul cimitirelor are si următoarele obligaţii:
a) sa intocmeasea planul de organizare a cimitirului;
b) sa afişeze in locuri vizibile orarul de funcţionare si prevederile prezentului Regulament si si sa 
urmareasca respectarea acestora;
c) sa urmareasea si sa verifice exeeutarea lucrărilor funerare, inclusiv eliberarea permiselor, 
respectarea acestora si respectarea dimensiunilor locului concesionat;
d) inventarierea anuala a locurilor de Înhumare libere/expirate/neingrijite, luarea de masuri si 
informarea proprietarului;
e) sa nu Înstrăineze sau sa schimbe locurile de Înhumare concesionate, ara aprobare conform legii;
f) sa nu Îndepărteze Însemnele funerare fara acceptul familiei apartinatoare, cu excepţia celor oarecare 
si-au pierdut dreptul de folosinţa
g) sa eolaboreze cu toti reprezentanţii confesiunilor religioase, legal recunoscute in vederea respectării 
cerinţelor legate de Înhumarea acestora;
h) sa aplice numai tarifele aprobate de către consiliul local;

3. DREPTURILE SI OBLIGAŢIILOR PRESTATORILOR DE SERVICII FUNERARE, 
ALŢII DECÂT OPERATORUL SERVICIULUI PUBLIC SC CITADIN ZALAU SRL.

ART 67. Prestarorii de servicii publice trebuie sa repsecte toate prevederile cuprinse in prezentul 
regulamnet cu privire la aetivitatile pe care le desafasoara- pregătirea pentru înmormântare a 
defunctului, respectiv transportul defunctului, precum si prevederile Legii 102/2014 , ale HG 
741/2016 si ale Ordinului nr. 1532/2017 din 29 decembrie 2017 privind aprobarea formularelor 
prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 741/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice şi sanitare 
privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea şi reînhumarea 
cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum şi criteriile profesionale pe care trebuie să 
le îndeplinească prestatorii de servicii funerare şi nivelul fondului de garantare.

Secţiunea a 3-a Drepturile şi obligaţiile utlizatorilor
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ART. 68
(1) Au calitatea de utilizator, membrii comunităţii locale, beneficiari individuali sau colectivi, direcţi 
ori indirecţi, ai serviciului.
(2) Utilizatorii au, în principal, următoarele drepturi:

a) să utilizeze, liber şi nediscriminatoriu, serviciul, în condiţiile contractului de fumizare/prestare;
b) să solicite şi să primească, în condiţiile legii şi al contractului de administrare/prestare, 

despăgubiri sau compensaţii pentru daunele provocate lor de către operator prin nerespectarea 
obligaţiilor contractuale asumate ori prin fumizarea/prestarea unor servicii inferioare, calitativ şi 
cantitativ, parametrilor tehnici stabiliţi prin contract sau prin normele tehnice în vigoare;

c) să sesizeze autorităţilor administraţiei publice locale competente orice deficienţe constatate în 
sfera serviciului şi să facă propuneri vizând înlăturarea acestora, îmbunătăţirea activităţii şi creşterea 
calităţii serviciului;

d) să se asocieze în organizaţii neguvemamentale pentru apărarea, promovarea şi susţinerea 
intereselor proprii;

e) să primească şi să utilizeze informaţii privind serviciul public care îl vizează;
g) să fie consultaţi, direct sau prin intermediul unor organizaţii neguvemamentale reprezentative, 

în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor, strategiilor si reglementarilor privind activităţile din 
domeniu;

h) să se adreseze, individual ori colectiv, prin intermediul unor asociaţii reprezentative, 
autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale, asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu 
obiect de activitate serviciile de utilităţi publice ori instanţelor judecătoreşti, după caz, în vederea 
prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect.

ART.69.
(1) Membrii comunităţii locale, persoane fizice sau persoane juridice, în calitatea lor de utilizatori 
ai serviciilor de utilităţi publice, în principal, următoarele obligaţii:

a) să respecte normele de exploatare şi funcţionare a infrastructurii edilitar-urbane specifice 
prevăzute in prezentul regulament;

b) să accepte limitarea cantitativă sau întreruperea temporară a prestării serviciului pentm execuţia 
unor lucrări de reabilitare, extindere şi modernizare a inffastmcturii, conform prevederilor 
prezentului regulament;

c) să respecte normele de igienă şi sănătate publică stabilite prin actele normative în vigoare.
d) sa achite tarifele stabilite prin hotărârile consiliului local pentm serviciile prestate;

(2) Titularii dreptului de folosinţa a locului de inhumare au următoarele obligaţii:
a) sa instaleze un insemn care sa conţină numele si prenumele decedatului, parcela si numaml 

locului de inhumare, instalare ce se face de la data luării in folosinţa.
b) sa ingrijeasca in permanenta locul de inhumare, sa intretina constmctiile de orice fel existente la 

locul de inhumare precum si sa intretina cărările dintre morminte si aleile secundare de acces in 
parcele.

c) sa respecte suprafeţele atribuite/concesionate spre folosinţa, fiind interzisa orice extindere in 
cărări sau alei, afara de situaţiile in care acest lucru a fost aprobat de administraţia cimitirului.

d) la locurile de mormint se vor admite numai plantaţii de flori;
e) sa depoziteze numai in locurile special amenajate, resturile vegetale rezultate din intretinerea 

locurilor de inhumare, precum si deşeuri asimilate deşeurilor menajere ;
f) sa evacueze zilnic( direct sau prin firma care prestează lucrările) deseurile rezulatate din lucrări 

de constmctii- lucrări noi sau reparaţii ale constmctiilor funerare si sa gestioneze aceste deşeuri de 
constmctii conform cu prevederile legale;

f) sa nu afecteze in nici un fel vegetaţia arboricola de talie mare aflata in incinta cimitimlui;
d) sa achite tarifele stabilite prin hotărârile consiliului local pentm concesionarea locului de 

inhumare ;

Page 25 of 30



CAP. 4- DETERMINAREA CANTITĂŢILOR ŞI VOLUMULUI DE LUCRĂRI PRESTATE 
DE CĂTRE OPERATORUL DE SERVICII PUBLICE-SC CITADIN ZALAU SRL

ART.70
(1) Pentru activitatea de administrare, organizare, funcţionare si intretinerea cimitirelor 

cuantificarea prestaţiilor se stabileşte funcţie de tipul si numărul activitatilor prestate(numarul 
locurilor de Înhumare atribuite, număr de Înhumări realizate, număr de servicii de Închiriere 
capela, număr permise lucru atribuite, etc, conform prezentului regulament si caietului de 
sarcini aferent serviciului.

(2) Pentru anul 2022 s-au realizat un nr. de 287 Înhumări, 292 inchirieri capela si 204 locuri de 
Înhumare Închiriate, in condiţiile in care s-a stabilit prin regulamentul serviciului ca locurile de 
veci se atribuie numai pentru decedaţi, conform prevederilor art. 32 din prezentul regulament.

(3) Administratorul va Încheia contracte de concesiune pentru locurile de Înhumare atribuite, care 
vor cuprinde suprafeţele concesionate si toate datele prevăzute in modelul de contract

(4) împuterniciţii autoritatii publice locale, vor controla conform programului de prevăzut in 
caietul de sarcini activitatea prestata de către operator si vor Întocmi note de constatare/procese 
verbale; acestea vor fi luate in considerare la evaluarea indicatorilor de performanta.

(5) Pe baza procesului-verbal de constatare, autoritatea administraţiei publice locale, aplică 
penalităţile prevăzute in prezentul regulament.

CAP. 5 - INDICATORI DE PERFORMANŢĂ ŞI DE EVALUARE AI SERVICIILOR DE 
ADMINISTRARE , ORGANIZARE, FUNCŢIONARE SI ÎNTREŢINERE A CIMITIRELOR 
SI PRESTAREA DE SERVICII FUNERARE DE CĂTRE SC CITADIN ZALAU SRL

ART. 71
(1) Autorităţile administraţiei publice locale sunt responsabile de realizarea de către operator a 

indicatorilor de performanţă ai serviciului, a clauzelor contractuale şi a legislaţiei în vigoare specifice 
activitatilor prestate.

(2) Autorităţile administraţiei publice locale aplică penalităţi contractuale operatorului în cazul în 
care acesta nu prestează serviciul la parametrii de eficienţă şi calitate la care s-a obligat ori nu 
respectă indicatorii de performanţă ai serviciului.

ART. 72
(1) Indicatorii de performanţă stabilesc condiţiile ce trebuie respectate de operatori pentru 

asigurarea serviciului.
(2) Indicatorii de performanţă asigură condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciul, 

avându-se în vedere:
a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ;
b) prestarea serviciului in intreaga arie de responsabilitate;
c) adaptarea permanentă la cerinţele utilizatorilor;
d) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciu;
e) respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecţiei mediului şi al sănătăţii populaţiei;
f) implementarea unor sisteme de management al calităţii, al mediului şi al sănătăţii şi securităţii 

muncii.

ART. 73
Indicatorii de performanţă se referă la următoarele activităţi: 
a) incheiere contract de concesiune locuri de inhumăre;
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b) îndeplinirea prevederilor din contractul de prestare Încheiat cu reprezentanţii autoritatii publice 
locale cu privire la calitatea serviciilor efectuate;

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;

d) soluţionarea în timp util a reclamaţiilor utilizatorilor;
e) prestarea serviciului in Întreaga arie administrativ-teritoriala pentru care are contract de delegare 

si realizarea programelor de lucrări aprobate;
f) măsurarea, facturarea si Încasarea contravalorii prestaţiilor.

ART.74
în vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanţă, operatorul trebuie să asigure:

a) gestiunea serviciului conform prevederilor contractuale;
b) gradul realizării activitatilor conform programului de activitate si a solicitărilor din partea 

utilizatorilor;
c) evidenţa clară şi corectă a activitatilor/serviciilor executate;
d) înregistrarea activităţilor privind măsurarea, facturarea si Încasarea contravalorii prestaţiilor;
e) înregistrarea reclamaţiilor şi sesizărilor utilizatorilor şi modul de soluţionare a acestora.

ART. 75
în conformitate cu competenţele şi atribuţiile legale ce le revin, autorităţile administraţiei publice 

locale, au acces neîngrădit la informaţii necesare stabilirii:
a) modului de aplicare a legislaţiei;
b) modului de respectare şi îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate;
c) calităţii şi eficienţei serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanţă stabiliţi în 

contractul de delegare;
d) modului de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, dezvoltare şi/sau 

modernizare a infrastructurii edilitar-urbane încredinţată prin contractul de delegare;
e) modului de calcul a valorii activitatii prestate;
f) respectării parametrilor ceruţi prin prescripţiile tehnice şi a normelor metodologice.

ART. 76
Indicatorii de performanţă şi de evaluare ai serviciului sunt prevăzuţi ca anexă în prezentul 

regulament.

CAP. 6-DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE

ART. 77- In termen de 12 luni de la data aprobării prezentului regulament, operatorul va realiza 
Registrul concesiunilor pentru toate locurile de Înhumare atribuite pana la data aprobării prezentului 
regulament in cimitirele pe care le are in administrare.

ART. 78- încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage răspunderea disciplinară, civilă, 
contravenţională sau penală, după caz.

ART. 79-(l) Constituie contravenţii in domeniul serviciului de administrare a cimitirelor si serviciilor 
funerare şi se sancţionează potrivit legii, faptele prevăzute laart.43 din Ordonanţa 71/2002 privind 
organizarea si funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes 
local, faptele prevăzute la art. din HG 755/2004, faptele prevăzute la art. 36 din Legea Nr. 102 
din 8 iulie 2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare precum si faptele 
prevăzute la art 43 din Hotărârea Nr. 741/2016 din 12 octombrie 2016 pentru aprobarea
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I
Normelor tehnice şi sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, 
deshumarea şi reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum şi criteriile 
profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare şi nivelul fondului de 
garantare
{2) Constituie contravenţie in domeniul administrării, organizării, funcţionarii si intretinerii 
cimitirelor si se sancţionează:
- cu amendă de la 50 lei la 100 lei nerespectarea prevederilor art.28, alin.2,lit.a),b), k),l),m);
- cu amenda de la 100 lei la 120 lei nerespectarea prevederilor art.28, alin.2, lit.c), lit. e) si lit.f);
- cu amenda de la 800 lei la 1.200 lei nerespectarea prevederilor art.28, alin.2, lit. g), lit. h) si lit.i);
- cu amenda de la 600 lei la 1.000 lei nerespectarea prevederilor art.28, alin.2, lit. j).

ART.80.
Prevederile art. 79 se completează cu prevederile HCL 170/2007 privind obligaţiile si 

responsabilităţile ce revin cetăţenilor, instituţiilor publice, agenţilor economici, celorlate persoane 
juridice pentru bima gospodărire, intretinere si infhimusetare a localităţii, pastrarea permanenta a 
curăţeniei in municipiul Zalau, cu modificările ulterioare, specifice activitatilor reglementate prin 
prezentul regulament, pentru acele contravenţii care nu sunt sancţionate prin prezentul regulament.

ART. 81
(1) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 79 şi aplicarea sancţiunilor se face conform 
competenţelor stabilite de lege de către primar si imputemicitii acestuia precum si de către alte 
persoane Împuternicite potrivit legii.
(2) în vederea constatării contravenţiilor prevăzute la art. 79, reprezentanţii împuterniciţi prevăzuţi 

la alin. (1) au acces, dacă acest lucru se impune, în condiţiile legii, în clădiri, încăperi, la instalaţii şi 
în orice alt loc, unde au dreptul să verifice instalaţiile precum şi să execute măsurători şi determinări. 
Atât operatorul, cât şi utilizatorii sunt obligaţi să pună la dispoziţie reprezentanţilor împuterniciţi 
documentele cu privire la serviciul de utilităţi publice fumizat/prestat.
(3) Organele de poliţie sunt obligate să acorde, la cerere, sprijin reprezentanţilor împuterniciţi.
(4) Dispoziţiile referitoare la contravenţii, prevăzute la art. 79 se completează cu prevederile 

Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare.
(5) Pentru contravenţiile prevăzute la art.79 alin 2, contravenientul poate achita pe loc sau in termen 

de cel mult 15 zile de la data Încheierii procesului verbal, după caz de la data comunicării acestuia, 
jumătate din minimul amenzii.

Art. 82
(1) In scopul realizării registrului de evidenta a concesionarilor/ atribuirii locurilor de 
inhumare/de veci. Operatorul. Împreuna cu Municipiul Zalau vor informa cetăţenii, prin mass- 
media locala si alte mijloace de comunicare( facebook, site-ul primăriei, etc), cu privire la obligaţia 
prezentării unor documente doveditoare pentru deţinerea locurilor de veci neutilizate in cimitirele 
apartinand Municipiului Zalau.
(2) Detinatorii locurilor de inhumare/de veci au obligaţia de a se conforma in termenul stabilit prin 
ammt, obligaţiei pevazute la alin. 1, in caz contrar aceste locuri de Înhumare urmând a fi atribuite 
altor persoane, cu respectarea procedurilor stabilite prin prezentul regulament si a legislaţiei
aplicabile.

ART. 83
Prezentul Regulament a fost Întocmit cu consultarea factorilor implicaţi si supus procedurii de 
transparenta decizionala
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ART. 84
Acest regulament intra in vigoare la data aprobării de către Consiliul local al Municipiului Zalau.

ART.85
(1) Prevederile prezentului regulament vor fi actualizate în funcţie de modificările de natura 

tehnică, tehnologică şi legislativă.
(2) Anexa 1 face parte integrantă din prezentul regulament.

ANEXA 1 - INDICATORI DE PERFORMANŢĂ ŞI DE CALITATE ai serviciilor de 
Administrare, organizare, funcţionare si intreţinere a cimitirelor si prestarea de servicii 
funerare de către SC CITADIN ZALAU SRL

Nr. Trimestrul Total anINDICATORI DE CALITATE ŞI PERFORMANŢĂi

I II III IVcrt.
0 1 2 63 4 5

I. CONTRACTAREA SERVICIILOR PRESTATE
Numărul de contracte de concesiune locuri de inhumare 
incheiate, total, raportat la 
prevederile regulamentului, din care:

% % %% %1. nr solicitări conforme cu 100100 100 100 100

% % % % %pentru locuri noi1.1. 100100 100 100 100
% % %% %1.2. reînnoire contracte de concesiune/atribuire locuri de veci 100 100 100100 100

reatribuire locuri de veci altor persoane pentru nerespectarea 
obligaţiilor din contractul de concesiune de către titularul 
contractului

%% % % %1.3 1 1 1 11

Număr de inhumari realizate raportat la nr solicitări 
conforme cu prevederile regulamentului

%% % % %2. 100 100 100 100 100
Număr inchirieri capela realizate, raportat la nr solicitări 
conforme cu prevederile regulamentului

% % % % %3. 100100 100 100 100
% % % %%4 Număr permise de lucru emise raportat la nr solicitări 100 100 100 100 100

II. MĂSURAREA ŞI GESTIUNEA CANTITĂŢII SERVICIILOR PRESTATE
Numărul de reclamaţii rezolvate privind servicii prestate, 
raportat la numărul total de reclamaţii

%% % % %5 100 100 100 100 100
Ponderea din numărul de reclamaţii de la pct 5 care s-au 
dovedit justificate.

% % % % %6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Numărul de sesizări din partea autoritatilor competente, 
raportat la numărul total de sesizări

% % % %7 % 0o o oo
Numărul de sesizări din partea autoritatilor competente, 
soluţionate într-un termen mai mic de 30 de zile 
calendaristice raportat la numărul total de sesizări

% % % %%8 100100 100 100 100

JESTATIILORIII.FACTURAREA SI ÎNCASAREA CONTRAVALORII PF
Numărul de reclamaţii privind facturarea raportat la numărul % %
de facturi incheiate

% %%9 0o o o o
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Ponderea din numărul de reclamaţii de la pct.9 care s-au 
dovedit iustificate__________________________________
Valoarea totala a facturilor Încasate raportat la valoarea 
totala a facturilor emise

%% % % %10 0o o oo
%% %% %11 100100 100100 100

Valoarea totala a facturilor emise raportat la cantitatile de 
servicii prestate

%% % % %12 100 100 100100 100
IV. RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR

Numărul de sesizări scrise Nr.Nr.13 Nr. Nr. Nr.
Procentul din totalul sesizărilor de la pct. 13 la care s-a 
răspuns într-un termen mai mic de 30 de zile calendaristice.

% % % %%
14 100 100 100 100100

Procentul din totalul sesizărilor de la pct. 13 care s-a dovedit 
a fi întemeiat.

% % %% %15 0,10,1 0,1 0,10,1
IV. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GARANTAŢI

Numărul de încălcări ale obligaţiilor SC CITADIN ZALAU 
SRL pentru acest serviciu, rezultate din analizele şi 0 
controalele organismelor abilitate.

0 0 0 o16

V. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GARANTAT! A CĂROR NERESPECTARE
ATRAGE PENALITĂŢI

Numărul de utilizatori care au primit despăgubiri datorate 
eulpei SC CITADIN ZALAU SRL sau dacă s-au îmbolnăvit 
din cauza nerespectării condiţiilor corespunzătoare de 
prestare a activităţii._________________________________
Valoarea despăgubirilor acordate de SC CITADIN ZALAU 
SRL pentru situaţiile de la pct. 17 raportată la valoare totală 
facturată aferentă activităţii.

0 00 o o17

% % %% %18 0 0o o o

Numărul de neconformitati constatate de către autoritatea 
publică locală19 41 1 1 1

Director / îxecutiv, 
Danut ci ^in Curea

Directo
Mariai^

xecutiv,
luîbus

Director executiv, 
Alexandra Pura

V

întocmit,
sef servmiu MSCUP 
Rodipa Wirte
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ANEXA iir.2 la HCL nr, din,

CAIET DE SARCINI
pentru activitatea de administrare, organizare, funcţionare si intretinere a cimitirelor 

apartinind domeniului public si privat al municipiului Zalau si servicii funerare prestate de
către operatorul SC Citadin Zalau SRL

ART. 1
în confonnitate cu prevederile: ^
-Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările si completările ulterioare;
- Legii nr. 102 din 8 iulie 2014 privind cimitirele, crematoriile umane si serviciile funerare;
- HG nr. 741/2016 din 12 octombrie 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice şi sanitare privind 
serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea şi reînhumarea cadavrelor 
umane, cimitirele, crematoriile umane, precum şi criteriile profesionale pe care trebuie să le 
îndeplinească prestatorii de servicii funerare şi nivelul fondului de garantare;
- ORDIN Nr. 1532/2017 din 29 decembrie 2017 privind aprobarea formularelor prevăzute în 
Hotărârea Guvernului nr. 741/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice şi sanitare privind serviciile 
funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea şi reînhumarea cadavrelor umane, 
cimitirele, crematoriile umane, precum şi criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească 
prestatorii de servicii funerare şi nivelul fondului de garantare;
- OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;
Ţinind cont de prevederile :
- Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de 
viaţă al populaţiei;
- Ordonanţa Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 515/2002;
-Legea 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor

s-a elaborat prezentul caiet de sarcini pentru activitatea de administrare, organizare, funcţionare si 
intretinere a cimitirelor apartinind domeniului public si privat al municipiului Zalau si prestarea de 
servicii funerare de către SC Citadin Zalau SRL.

CAP. 1 Obiectul caietului de sarcini

ART. 2
(1) Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de desfăşurare a activităţii de administrare, 

organizare, funcţionare si intretinere a cimitirelor apartinind domeniului public si privat al 
mvmicipiului Zalau si serviciilor funerare desfăşurate de către SC Citadin Zalau SRL, din cadrul 
serviciilor publice de administare a domeniului public si privat al mvmicipiului Zalau, stabilind 
nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare funcţionării în condiţii de eficienţă şi siguranţă.

(2) Operatorul serviciului de administrare, organizare, funcţionare si intretinere a cimitirelor 
apartinind domeniului public si privat al municipiului Zalau, desfasoara următoarele activitati: 
Â.Administrarea, organizare, funcţionare si intretinere a cimitirelor:
-Întreţinerea, repararea si menţinerea in fimctivme a infi’astructurii cimitirului( drumuri interioare si 
alei, imprejmuiri,instalatii de apa si canalizare, grupuri sanitare,spatii pentru colectarea deşeurilor) 
inclusiv a cladirilor( sala de ceremonii, spaţiul tehnic,etc);
-Întreţinerea zonelor verzi-prin serviciul de administare spatii verzi si personal de la cimitir; 
-asigurarea si menţinerea curăţeniei;
-asigurarea ordinii si siguranţei; Închiderea si deschiderea cimitirelor conform orarului de funcţionare 
aprobat;

Page 1 of 12



-urmărirea si verificarea lucrărilor la construcţii funerare executate de terti(de către deţinătorii 
dreptului de folosinta/concesiune sau rudele acestora);
-concesionarea locurilor de Înhumare;
-Întocmirea si pastrarea registrelor de evidenta si arhiva;
-servicii de relaţii cu publicul si informarea vizitatorilor;
- Încasarea tarifelor aprobate prin hotarirea consiliului local pentru serviciile oferite ;

B.Servicii funerarednhumare si pregătire ceremonie de înmormântare'):
-preluarea persoanei decedate si Încasarea tarifelor aprobate prin hotarirea consiliului local pentru 
serviciile fimerare oferite;
- preluarea persoanelor decedate, aşezarea pe catafalc si organizarea ceremoniei de ultim ramas bun; 
-servicii de inhumare( saparea gropilor, deschiderea si Închiderea mormântului; coborârea sicriului in 
mormânt;)
-exhumarea si reinhumare, după caz;
-Întreţinerea locurilor de veci, la solicitarea scrisa a deţinătorului;
-Înhumarea, deshumarea persoanelor fara reprezentant! legali, sau fara identitate, pe baza de comanda 
a autoritatii contractante;
-Întreţinere opere comemorative de război, morminte ale oamenilor de stiinta, cultura si arta;

(3) Desfasurarea altor servicii funerare se va face doar eu aprobarea consiliului local si 
modificarea documentelor care reglementeza serviciul, si asigurararea dotărilor si personalului 
necesar.

(4) Conform Legii 102/2014 şi HG nr. 741/2016, prestatorul de servicii funerare are obligaţia 
obţinerii avizului Consiliului local al Municipiului Zalau şi a autorizaţiei sanitare de funcţionare 
emisă de către Direcţia de sanatate publica Salaj si îndeplinirii criteriilor prevăzute de art 25 din 
Legea 102/2014 şi HG nr. 741/2016, astfel;

a) are capacitatea financiară şi profesională necesară;
b) nu are datorii restante la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul local;
c) dispune de spaţiul corespunzător pentru desfăşurarea obiectului de activitate în condiţii decente.

ART. 3
Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentaţie tehnică şi de referinţă în 

vederea stabilirii condiţiilor specifice de desfăşurare a serviciului public de administrare , organizare, 
funcţionare si Întreţinere a cimitirelor si prestarea de servicii funerare.

ART. 4
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia necesară desfăşurării activităţii de 

administrare, organizare, fimctionare, Întreţinere a cimitirelor aflate pe domeniul public si privat al 
municipiului Zalau şi servicii funerare si constituie ansamblul cerinţelor tehnice de bază.

ART. 5
(1) Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare 

la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţa în exploatare, precum şi sisteme de asigurare a 
calităţii, terminologia, condiţiile pentru certificarea conformităţii cu standarde relevante sau altele 
asemenea.

(2) Specificaţiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activităţilor, la verificarea, 
inspecţia şi condiţiile de recepţie a lucrărilor, precum şi la alte condiţii ce derivă din actele normative 
şi reglementările în legătură cu desfăşurarea activitatii.

(3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, la 
prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecţia mediului, care trebuie respectate pe parcursul 
prestării activităţii de administrarea, organizarea, funcţionarea si Întreţinerea cimitirelor aflate pe 
domeniul public si privat al municipiului Zalau si prestarea de servicii funerare de către SC Citadin 
Zalau SRL
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ART. 6
Termenii, expresiile şi abrevierile utilizate sunt cele din regulamentul serviciului public de 

administrare, organizare, funcţionare si intretinere a cimitirelor apartinind domeniului public si 
privat al municipiului Zalau si servicii funerare.

CAP. 2 Cerinţe organizatorice minimale

ART. 7
(l)Operatorul serviciului serviciului public de administare a domeniului public si privat al 

municipiului Zalau - activitatea de administrare, organizare, funcţionarea, intretinerea cimitirelor si 
prestarea serviciilor flmerare, va asigura :

a) respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind igiena muncii, protecţia 
muncii, gospodărirea apelor, protecţia mediului, urmărirea comportării în timp a construcţiilor, 
prevenirea şi combaterea incendiilor;

b) exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor si dotărilor cu personal autorizat, în funcţie de 
complexitatea acestora şi specificul locului de muncă;

c) respectarea indicatorilor de performanţă şi calitate stabiliţi prin regulamentul serviciului public 
de administrare, organizare, funcţionare si intretinere a cimitirelor apartinind domeniului public si 
privat al municipiului Zalau si servicii funerare;

d) furnizarea către autoritatea administraţiei publice locale, a informaţiilor solicitate şi accesul la 
documentaţiile şi la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul, în condiţiile legii;

e) prestarea activitatii pe toata raza unităţii administrativ-teritoriale pentru care are contract de 
delegare cu respectarea normelor specifice privind transportul, depunerea, Înhumarea, deshumarea;

f) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de 
operare;

g) intretinerea si repararea infrastructurii cimitirelor : platforme, drumuri de acces, alei, cladiri- 
capela si alte clădiri, Împrejmuirea, instalaţii si utilitati publice, etc ;

h) elaborarea planurilor anuale de intretinere şi reparaţii;
i) realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor şi de rezolvare operativă a 

acestora;
j) să ţină gestiune separată pentru fiecare activitate în parte;
k) personalul necesar pentru prestarea activităţilor asumate prin contractul de delegare ;
l) conducerea operativă şi asigurarea mijloacelor tehnice şi a personalului;
m) o dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru prestarea activităţilor în 

condiţiile stabilite prin hotărârea de dare în administrare;
n) alte condiţii specifice stabilite de autoritatea administraţiei publice locale;

(2) Pe langa obligaţiile generale prevăzute al alin(l), operatorul serviciului are următoarele 
obligaţii specifice:

a) să respecte regulamentul de administrare, organizare, funcţionarea, intretinerea cimitirelor si 
prestarea serviciilor funerare;

b) să stabilească/ sa urmareasca respectarea regulilor privind prestarea altor servicii de către 
operatori economici sau de persoane fizice autorizate;

c) să asigure corectitudinea concesionărilor şi a atribuirii locurilor de înhumare, cu respectarea 
condiţiei ca locul să fie îngrijit;

d) să stabilească regulile de acces în cimitir şi orarul de funcţionare;
e) să asigure funcţionarea şi întreţinerea sălii de ceremonii funerare, a spaţiului tehnic prevăzut la 

art. 8 alin. (1) lit. c) din Legea 102/2014 şi a întregii infrastructuri;
f) să organizeze preluarea persoanelor decedate;
g) să întocmească şi să păstreze registrele de evidenţă şi arhivă;
h) să asigure efectuarea şi păstrarea curăţeniei, întreţinerea drumurilor şi a aleilor, deszăpezirea 

acestora, colectarea şi transportul gunoaielor;
i) să asigure ordinea si siguranţa în perimetrul cimitirului, întreţinerea împrejmuirilor, 

deschiderea şi închiderea cimitirului;;
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j) să asigure servicii de relaţii cu publicul şi informarea vizitatorilor.
1) sa întreţină zonele verzi a căror suprafaţă iniţial stabilită nu poate fi micşorată pentru crearea de 

noi locuri de înhumare;
(3) Cu privire la mormintele si operele comemorative de război operatorul va respecta 
prevederile Legii 379/2003.

ART. 8
Obligaţiile şi răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în regulamentul 

serviciului public de administrare organizare, funcţionarea, Întreţinerea cimitirelor si prestarea 
serviciilor funerare.

ART. 9
(1) în funcţie de natura activităţii, serviciile de administrare a domeniului public şi privat pot fi 
servicii care desfăşoară activităţi de natură economică şi care se autofmanţează sau servicii care 
desfăşoară activităţi de natură instituţional-administrativă ori socială şi care sunt finanţate prin 
alocaţii bugetare.
(2) Sursele de finanţare a cheltuielilor curente pentru prestarea serviciului public de administrare, 
organizare, funcţionarea, Întreţinerea cimitirelor si prestarea serviciilor funerare, inclusiv pentru 
Întreţinerea, exploatarea si funcţionarea sistemului se asigura prin bugetul de venituri si cheltuieli 
al operatorului, avand in vedere gestiunea delegata a serviciului.
(3) Cheltuielile curente pentru asigurarea funcţionării propriu-zise a serviciului, respectiv

pentru întreţinerea, reabilitarea şi exploatarea infrastructurii edilitar-urbane aferente, se asigură prin 
încasarea de la utilizatori, pe baza tarifelor legal aprobate, a unor sume reprezentând 
contravaloarea serviciilor furnizate/prestate, cu respectarea următoarelor condiţii: ^

a) organizarea şi desfăşurarea pe principii şi criterii comerciale şi concurenţiale a activităţilor 
prestate;

b) protejarea autonomiei financiare a operatorilor;
c) reflectarea costului efectiv al fumizării/prestării serviciilor în structura şi nivelul tarifelor, sau al 

, taxelor locale practicate;
d) ajustarea periodică a tarifelor/taxelor locale şi reflectarea corespunzătoare în nivelul acestora a 

influenţelor generate de majorarea în amonte a unor preţuri şi tarife, in funcţie de rata inflaţiei sau 
daca modificările legislative impun cheltuieli suplimentaref conform Lg 102/2014);

e) recuperarea integrală a cheltuielilor prin tarife sau taxe locale;
f) acoperirea prin tarife şi taxele locale cel puţin a sumelor investite şi a cheltuielilor curente de 

funcţionare şi întreţinere a serviciilor;
g) calcularea, înregistrarea şi recuperarea uzurii fizice şi morale a mijloacelor fixe specifice 

infrastructurii edilitar-urbane aferente acestor servicii prin redevenţă în cazul gestiunii delegate.
(4) Preturile si tarifele aferente serviciilor de utilitati publice se stabilesc si se fundamentează pe 

baza cheltuielilor cu serviciile prestate, a celor de Întreţinere si reparaţii, a amortismentelor aferente 
capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, a costurilor pentru protecţia mediului, a 
costurilor financiare asociate creditelor contractate, a costurilor derivând din contractul de delegare a 
gestiunii si includ o cota pentru crearea surselor de dezvoltare si modernizare a sistemelor de utilitati 
publice, precum si o cota de profit.

(5) Finanţarea si realizarea investiţiilor se fac cu respectarea legislaţiei în vigoare privind 
iniţierea, fundamentarea, promovarea şi aprobarea investiţiilor publice, a legislaţiei privind achiziţiile 
publice de lucrări, bunuri şi servicii şi cu respectarea dispoziţiilor legale referitoare la calitatea şi 
disciplina în construcţii, urbanism şi amenajarea teritoriului.
(6)Finantarea cheltuielilor de capital pentru realizarea obiectivelor de investiţii publice, aferente 
sistemelor de utilitati publice, se asigura din următoarele surse:

a) fonduri proprii ale operatorilor si/sau fonduri de la bugetul local;
b) credite bancare, ce pot fi garantate de consiliul local;
c) fonduri nerambursabile obţinute prin aranjamente bilaterale sau multilaterale;

Page 4 of 12



d) fonduri speciale constituite pe baza unor taxe speciale, instituite la nivelul autoritarilor 
administraţiei publice locale, potrivit legii;

e) fonduri transferate de la bugetul de stat, ca participare la cofinantarea unor programe de 
investirii realizate cu finanţare externa, precum si din bugetele unor ordonatori principali de credite ai 
bugetului de stat;

f) participarea capitalului privat in cadrul unor contracte de parteneriat public-privat de tipul „ 
construieşte - operează - transfera” si variante ale acestuia, in condiţiile legii;

g) alte surse, constituite potrivit legii.
(7) Obiectivele de investiţii publice specifice infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor de 

utilitari publice, ce implica fonduri de la bugetele locale, transferuri de la bugetul de stat sau fonduri 
comunitare, se nominalizează in listele anuale de investiţii anexate la bugetele locale si se aproba 
odata cu acestea prin hotarari ale autorităţilor deliberative ale unitarilor administrativ-teritoriale.

CAP. 3 Activitatea de administrare, organizare, funcţionare si intretinere a cimitirelor 
apartinind domeniului public si privat al municipiului Zalau si servicii funerare

ART. 10. Operatorul are permisiunea de a desfăşură activitatea administrare, organizare, 
funcţionare si intretinere a cimitirelor apartinind domeniului public si privat al municipiului 
Zalau si servicii funerare, în condiţiile legii, regulamentului serviciului si in prezentul caiet de 
sarcini în aria administrativ-teritorială a municipiului Zalau .

ART. 11. Cimitirele apartinind domeniului public si privat al municipiului Zalau, inclusiv 
mormintele si operele comemorative de război care fac obiectul administrării, organizării, 
funcţionarii si intretinerii, precum si dotările si amenajările acestora sunt prevăzute in Anexa nr.l.

ART. 12. Bunurile necesare prestării serviciilor sunt prezentate in Anexa nr.2.

Art.l3. Operatorul are obligaţia de întreţinere, menţinere în stare de funcţionare si reparare a 
infrastructurii cimitirului care cuprinde : clădiri, instalaţii de apă şi canalizare, energie electrică, 
drumuri si alei împrejmuire, precum şi alte bunuri mobile şi imobile care constituie patrimoniul 
cimitirelor).
(2)Conditiile cu privire la modul de intretinere si exploatare a cimitirelor sunt prevăzute in 
regulamentul serviciului si legislaţia specifica domeniului cu respectarea prevederilor legale in 
vigoare(Legea 102/2014 si HGR. 741/2016, etc.)

ART. 14. Activităţile de asigurare si menţinere a curăţeniei în perimetrul cimitirelor umane
sunt:

1) Asigurarea în incinta cimitirelor a condiţiilor de igienă cerute de reglementările în vigoare, 
prin instalarea de coşuri, containere şi pubele, prin întreţinerea şi înlocuirea acestora atunci când este 
cazul, prin efectuarea în permanenţă a curăţeniei spaţiilor verzi, aleilor de acces, sălilor de ceremonii 
funerare, construcţiilor administrative.

2) Executarea a cel puţin de două ori pe an (înainte de Sfintele Sărbători Pascale şi de 1 
noiembrie) a unei curăţenii generale (evacuarea resturilor vegetale, pământ, deşeuri rezultate din 
construcţii, etc) a mormintelor şi a aleilor din perimetrul cimitirelor.

3) Depozitarea deşeurilor se face selectiv şi este permisă numai în locurile special amenajate 
păstrându-se curăţenia în perimetrul cimitirelor.

(4)Operatorul are obligaţia incheierii contractului pentru colectarea, transportul si 
eleiminarea/valorificarea deşeurilor, cu firma autorizata.

Alt. 15 Activităţi de întreţinere, protejare şi conservare a spaţiilor verzi, gazonului, arborilor, 
arbuştilor, precum şi a oricăror alte amenajări dendro-horticole din incinta cimitirelor umane care 
constau în: cosirea/tăierea ierbii, toaletarea şi tăierea de arbori/arbuşti cu avizul APM SALAJ 
conform Legii 24/2007, combaterea buruienilor de pe alei şi spaţiile verzi dintre morminte/locuri de
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veci, greblarea frunzelor/vegetaţiei uscate sau rezultată în urma tăierii/cosirii şi transportarea la 
depozitul ecologic, in conformitate cu prevederile Regulamentului de administrare spatii verzi si cu 
repectarea Legii 24/2007; se vor executa prin serviciul de administrare spatii verzi.

ART.16. Ordinea si siguranţa cimitirelor umane se va asigura de către operator precum si prin 
agenţi din cadrul Poliţiei locale a Municipiul Zalău, prin activitatea de patrulare şi observare, potrivit 
planului de siguranţa si ordine publica, avizat conform legii, in condiţiile prevăzute in 
regulamentul serviciului, art.28.

ART.17.
(l)In scopul protejării cimitirelor si pentru asigurarea funcţionarii corespunzătoare a acestora, se 

interzic următoarele:
a) intrarea in cimitir a persoanelor in stare de ebrietate, a cerşetorilor si vinzatorilor ambulanţi, a 

persoanelor imbracate indecent;
b) introducerea in cimitir a oricăror animale sau lasarea lor libera in spaţiul cimitirului;
c) ruperea, calcarea sau scoaterea din cimitir a florilor;
d) profanarea prin orice mijloace a mormintelor;
e) distrugerea sau degradarea in orice mod a arborilor ornamentali;
f) plantarea fara aprobare a arborilor, afbustilor si tufelor pe morminte si imprejurul acestora;
g) aruncarea deşeurilor rezultate in urma lucrărilor de Întreţinere a mormintelor in alte locuri decit 

cele stabilite in acest scop;
h) depozitarea materialelor de construcţii funerare pe aleile de acces si pe mormintele ;
i) circulaţia si transportul de materiale cu mijloace de transport de tonaj mare (peste 3,5 to);
j) depăşirea suprafeţei atribuite spre folosinţa, prin extinderea in cărări, alei sau in perimetrul 

locurilor de Înhumare Învecinate, precum si lasarea in stare de neintretinere a mormintelor; 
(k)consumul de alcool si /sau seminţe;
1) cantatul, cu excepia muzicii aprobate pentru ceremoniile funerare;
mjfolosirea zgomotoasa a aparatelor radio sau a altor aparate muzicale sau a altor aparate care 
generează zgomote.

Art.18. Operatorul poate executa lucrări funerare in cimitirele administrate cu respectarea condiţiilor 
prevăzute in regulanmetul serviciului, la solicitarea deţinătorilor locurilor de Înhumare.

Alt. 19(1) Operatorul are obligaţii urmăririi si verificării lucrărilor la construcţii funerare executate 
de terti(de către deţinătorii dreptului de folosinta/concesiune sau rudele acestora, in condiţiile 
prevăzute in regulamentul serviciului, inclusiv a emiterii permisului de lucru .
(2) Persoanele fizice sau juridice care execută lucrări funerare, la intrarea în perimetrul cimitirelor 
vor avea asupra lor: copia contractului încheiat cu beneficiarul lucrării, autorizaţia de construire sau 
permisul de lucru, un document care să conţină traseul de acces spre locul de execuţie a lucrării şi 
condiţiile particulare de execuţie (termenele, modul de manipulare a materialelor şi deşeurilor) şi 
dovada achitării la zi a locului de veci.
3) Zilnic şi la finalizarea lucrărilor, persoanele în cauză vor lăsa locul curat„asigurand evacuarea 
deşeurilor de construcţii rezulatate si gestionarea acestora conform legii.
(4)Operatorul se va asigura ca prevederile prezentului articol sunt respectate.

ART.20 Operatorul are obligaţia intreţinerii locurilor de veci/mormintelor personalităţilor marcante / 
cetăţeni de onoare precum şi mormintele şi operele comemorative ale eroilor sau a monumentelor şi 
operelor de artă din cimitir.

ART.21.(l)Activităţile necesare realizării serviciilor funerarefinhumare si pregătire ceremonie de 
inmormantareh astfel încât ceremonialul de înmormântare, în cazul decesului unei persoane, să fie 
făcut cu maximă operativitate şi în condiţii corespunzătoare sunt următoarele :

1) primirea comenzii pentru înmormântare;
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2) închirierea, pregătirea şi aranjarea capelei;
3) aşezarea pe catafalc şi organizarea ceremoniei de ultim rămas bun;
4) inhumarea

4.1.deschidere şi închidere cavou, după caz;
4.2 ridicat şi remontat capac la construcţiile funerare cu capac;dupa caz
4.3. executarea săpăturii funcţie de tipul gropii: simpla, suprapusa, zidită sau betonată, după 

caz;
4.4. transportul decedatului de la sala de ceremonii funerare /casă funerară la locul de veci, 
coborârea sicriului în mormânt, închiderea gropii, curăţirea şi aranjarea locului de înhumare;
4.5. depunerea şi aranjarea coroanelor de flori, amenajarea mormântului după înhumare 
(evacuarea surplusului de pământ şi transportul coroanelor la depozitul de deşeuri, după 40 de 
zile de la înhumare);

5) exhumare oseminte/cadavru înainte de 7 ani (dar nu mai devreme de 1 an)
6) exhumare oseminte după 7 ani;
7) reînhumarea osemintelor după 7 ani;
8) Inhumarea, deshumarea persoanelor fara reprezentant! legali, sau fara identitate, pe baza de 

comanda a autoritatii contractante.
9)Intretinere opere comemorative de război, morminte ale oamenilor de stiinta, cultura si arta. 

(2) Serviciul religios oficiat de reprezentanţii cultelor cu ocazia înmormântării nu sunt considerate 
servicii funerare.

ART. 22
(1) Operatorul va asigura personalul necesar pentru desfasurarea in bune condiţii a serviciului.
(2) Numărul de personal necesar pentru prestarea serviciului este prevăzut in Regulamentul de 
organizare si funcţionare al operatorului(ROF).

ART. 23
(1) Prestarea activitatii se va face conform programului anual de lucrări, intocmit si fundamentat de 

către operator si avizat de către Consiliul local. Programul anual de lucrări insotit de fisele de 
fundamentare si memoriile tehnico-economice justificative va fi aprobat odata cu aprobarea 
bugetului local, anual.

(2) Programul cadru anual de lucrări este prevăzut in Anexa nr.3.
(3) Programul anual de lucrări va fi actualizat de către operator si avizat de Consiliul local, ori de 

cate ori este nevoie.
(4) Autoritatea administraţiei publice locale, prin personalul Împuternicit, va urmări şi verifica 

atingerea şi respectarea indicatorilor de calitate şi de performanţă ai serviciului.
(5) Prestarea activitatii se va desfasura cu respectarea prevederilor legislaţiei de mediu, protecţiei 

muncii si prevenirii si stingerii incediilor, in vigoare, astfel:
-Legea nr. 265/29.06.2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/22.12.2005 
privind protecţia mediului, cu modificări si completări ulterioare;
-Legea nr. 319/2006 - Legea securităţii si sanatatii in munca cu modificările si completările 
ulterioare;
-Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319 / 2006, aprobate prin HG nr. 1425 / 
2006;
-Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările si 
completările ulterioare;
-Legea 481/2004 privind protecţia civila, republicata;
-Ordinul 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de protecţia impotriva incendiilor;
- HG nr. 741/2016 din 12 octombrie 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice şi sanitare privind 
serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea şi reînhumarea cadavrelor 
umane, cimitirele, crematoriile umane, precum şi criteriile profesionale pe care trebuie să le 
îndeplinească prestatorii de servicii funerare şi nivelul fondului de garantare;
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- Ordinul nr. 1532/2017 privind aprobarea formularelor prevă2ute în Hotărârea Guvernului nr. 
741/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice şi sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, 
incinerarea, transportul, deshumarea şi reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile 
umane, precum şi criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii 
funerare şi nivelul fondului de garantare;
- Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de 
viaţă al populaţiei,
precum si alte reglementari in vigoare specifice domeniilor.

(6) Operatorul va obţine, deţine si respecta toate autorizaţiile / acordurile / avizele prevăzute de lege 
pentru desfasurarea activitatii.

ART.24 Operatorul trebuie să respecte obligaţiile privind protecţia mediului, care decurg direct din 
prestarea serviciilor delegate, precum şi cele derivate din activităţile conexe serviciilor prestate.

ART.25
Prestarea activităţilor de administrare, organizare, funcţionare si intretinere a cimitirelor aflate pe 

domeniul public si privat al municipiului Zalau si prestarea de servicii funerare se va executa astfel 
încât să se realizeze ;

a) continuitatea activităţii, indiferent de anotimp şi condiţiile meteo, cu respectarea prevederilor 
contractuale;

b) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activităţii, specificaţi în normativele in vigoare;
c) controlul calităţii serviciului prestat;
d) respectarea procedurilor interne de prestare a activităţii;
e) ţinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;
f) respectarea regulamentului serviciului public de administare a domeniului public public si 

privat al municipiului Zalau, în condiţiile legii precum si a Regulamentelor de funcţionare a 
cimitirelor;

g) prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv reducerea 
costurilor de prestare a serviciului;

h) asigurarea dotărilor si resurselor materiale necesare pentru prestarea serviciului în întreaga arie 
administrativ-teritorială încredinţată;

i) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient.
k) urmărirea şi înregistrarea indicatorilor de performanţă aprobaţi;
l) im sistem de înregistrare, investigare, soluţionare şi raportare privind reclamaţiile făcute în 

legătură cu calitatea serviciilor;

ART. 26 Anexele 1-3 fac parte din prezentul caiet de sarcini.
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Anexa nr. 1-Cimitirele apartinind domeniului public si privat al municipiului Zalau
SuprafaţaNr Utilitati/caracteristiciLocaţieDenumire (mp)crt.

CF nr. 53870/26.02.2010 teren 
intravilan 5Cc-662 mp 6Cc- 
871 mp, Capela cu telefon si 
instalaţie electrica

Zalau, str.Andrei 
Saguna, 66Cimitirul Eroilor 15331

CF nr. 53870/26.02.2010 teren 
intravilan 7Cc- 922 mp teren 
extravilan 8 Cc-206 mp. 
Capela cu telefon si instalaţie 
electrica

Cimitirul Veteranilor de 
Război

Zalau, str.Andrei 
Saguna, 662 1128

CF nr. 53870/26.02.2010 teren 
intravilan lOCc- 466 mp teren 
extravilan 11 Cc-1092 mp. 
Capela cu telefon si instalaţie 
electrica

Cimitirul Cadrelor 
MAPN

Zalau, str.Andrei 
Saguna, 663 1558

CF nr. 53870/26.02.2010- 
Total 71591mp(55372 mp 
cimitir municipal+12000 mp 
teren schimb ; (curte capela 
1318 mp+ drum acces 2775 
mp+179 drum acces. Capela cu 
telefon si instalaţie electrica

Zalau, str.A.Saguna,CimitiruL Municipal4 6737266

5 Cimitirul Stana STANA Nu sunt/CF 6711236.328
Nu sunt/CF 68645-1604 mp si 
CF 68644-10506 mp6 Cimitirul Ortelec nr. 1 ORTELEC,67 12.110

ORTELEC, str. 
CetatuiaCimitirul Cetatuia7 38.527 Nu sunt/CF 68479

Cimitirul Ortelec nr. 28 ORTELEC Nu simt/CF vechi 17277570
CF 59471, alei cu covor 
asfaltic, zid de sprijin. Capela 
cu telefon si instalaţie electrica

Teren pentru extindere 
Cimitir municipal9 Zalau, str.A.Sagima 1400

CF 68358, alei cu covor 
asfaltic, zid de sprijin. Capela 
cu telefon si instalaţie electrica

Teren pentru extindere 
Cimitir municipal

Zalau, str. Ştefan cel 
Mare10 2286

CF 68355, alei cu covor 
asfaltic, zid de sprijin. Capela 
cu telefon si instalaţie electrica

Teren pentru extindere 
Cimitir mimicipal

Zalau, str. Ştefan cel 
Mare11 1122

CF 68349, alei cu covor 
asfaltic, zid de sprijin. Capela 
cu telefon si instalaţie electrica

Teren pentru extindere 
Cimitir municipal Zalau12 958

CF 68444, alei cu covor 
asfaltic, zid de sprijin. Capela 
cu telefon si instalaţie electrica

Teren pentru extindere 
Cimitir municipal13 Zalau, str. Crângului 411

CF 68735, alei cu covor 
asfaltic, zid de sprijin. Capela 
cu telefon si inst. electrica

Teren pentru extindere 
Cimitir municipal Zalau, str. Petru Rares 565214
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Anexa nr.2 la caietul de sarcini pentru activitatea de administrare, organizare, funcţionare si 
intretinere a cimitirelor apartinind domeniului public si privat al municipiului Zalau si 

servicii funerare prestate de către operatorul SC Citadin Zalau SRL 
-Bunuri utilizate in prestarea serviciului-

Anexa 2.I. Bunuri apartinand Municipiului Zalau
CaracteristiciDenumire Nr.(buc)Nr

crt.
clădire cu inst. Frigorifica, Ac-90 mp;Ad- 
148 mp;Au-120.7 mp; S+P

Capela funerara 11

lucrări tehn. -edilit.-apa canal alim. en. 
electrica
clădire S desf.-47 mp; S constr.-47 mp; S 
Utila-36.25 mp,
utilaje (cazan+pompa recirculare) poarta

Clădire anexa Capela funerara2 1

acces,
trotuar garda 10 x 1.5 ml

Platforma ridicătoare hidraulica- 
Capela funerara

3 TMT 15001

Pergola retractabila Prestige PRO- 
lOml-Capela funerara

4 dimensiuni în plan de 10 ml x 3,5 ml1

Pergola retractabila Prestige PRO-8 
ml-Capela funerara

5 dimensiuni în plan de 8 ml x 3,5 ml1

6 împrejmuire si poarta acces Cimitir 
Stana

1 spalieri de beton 7x9xl0x240cm-51 buc 
plasa din sarma zincata impletita 1=1.5 ml, 
diam. 1.5 mm-121.5 mp 
sarma de întindere d=2.5 mm-150 ml 
stâlpi de ţeava patrata 80x80x4mm-55 kg

Anexa 2.1. Bunuri proprii ale operatorului
DenumireNr crt. Nr.(buc)
Casa marcat1 1
Cositoare Huswama2 2

3 . Instalaţie de aer condiţionat 2
4 -2 mari si 2 mici4 Mese

5 Pedele, fete de masa 2 perdele,2 fete de masa
6 Banei din fonta 10
1. Prapori 2

Instalaţie de sonorizare cu dulap 
metalic

8 1

9 Lift 1
10 Stingatoare 3

Coşuri de gunoi11 4
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Anexa nr.3 la Caietul de sarcini pentru activitatea de administrare, organizare, funcţionare si 
intretinere a cimitirelor apartinind domeniului public si privat al municipiului Zalau si 

servicii funerare prestate de către operatorul SC Citadin Zalau SRL

-Programul cadru anual de lucrări -

Periodicitatea efectuării 
lucrărilor

Nr Obs.Denumire lucrarecrt.
A -Administrarea, organizare, funcţionare si intretinere a cimitirelor

Concesionare
inhumare)

locuri de veci ( de La solicitare, conform 
regulamentului1.

întocmirea si pastrarea registrelor de 
evidenta si arhiva PERMANET2

întreţinerea, repararea si menţinerea in 
funcţiune a infrastructurii cimitirului:
drumuri interioare si alei, 
imprejmuire

Ori de cate ori este 
necesar, funcţie de 
periodicitatea lucrărilor 
stabilita conform 
normativelor tehnice

3

Zilnic pentru spatiile de 
colectare a deşeurilor si de 
cate ori este necesar, 
funcţie de periodicitatea 
lucrărilor stabilita conform 
normativelor tehnice

întreţinerea, repararea si menţinerea in 
functiime a infrastructurii cimitirului :
instalaţii de apa si canalizare, grupuri 
sanitare, spatii pentru colectarea 
deşeurilor

4

întreţinerea, repararea si menţinerea in 
funcţiune a infrastructurii cimitirului:
cladiri( sala de ceremonii, spaţiul 
tehnic,etc)

întreţinerea zilnica; 
Repararea-ori de cate ori 
este necesar, funcţie de 
periodicitatea lucrărilor 
stabilita conform 
normativelor tehnice

5

Conform regulamnetului 
serviciului de administrare 
spatii verzi

întreţinerea zonelor verzi
6

Conform regulamentului 
serviciului de saubrizare

Asigurarea si menţinerea curăţeniei

7 prestat de CITADIN Zalau
SRL
Zilnic cu angajaţii de la 
SC CITADIN ZALAU in 
timpul programului de 
lucru (7,00-15,00) si 
impreuna cu politia locala 
in afara programului de 
lucru

Asigurarea ordinii si siguranţei; 
inchiderea si deschiderea cimitirelor 
conform orarului de funcţionare aprobat

8

Urmărirea si verificarea lucrărilor la 
construcţii funerare executate de terti (de 
către deţinătorii dreptului de 
folosinta/concesiune

De cate ori se executa 
lucrări la construcţiile 
funerare

9
rudelesau

acestora).
Pupa caz executarea de lucrări funerare10
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la solicitarea scrisa a deţinătorilor locului
de inhumare/a celor in drept sa dispună 
pentru aceştia
Servicii de relaţii cu publicul si 
informarea vizitatorilor

Intre orele 7.0-15.00 si la 
telefon - dispecerat ( nr 
telefon 0733/922165, după 
ora 15,00)

11

încasarea tarifelor aprobate prin 
hotarirea consiliului local pentru 
serviciile oferite

Permanent, raportat la 
serviciile prestate12

B.Servicii funeraretinhumare si pregătire ceremonie de Înmormântare)

Preluare comanda servicii si incasarea 
tarifelor aprobate prin hotarirea 
consiliului local pentru serviciile oferite

Permanent, la solicitări, 
intre orele 7.00-15.001

Preluarea persoanelor decedate, aşezarea 
pe catafalc si organizarea ceremoniei de 
ultim ramas bun, pregătire capela

Permanent, la solicitări2

Servicii de inhumare( saparea gropilor, 
deschiderea si inchiderea mormântului; 
coborârea sicriului in mormânt)

Permanent, la solicitări3

Exhumarea si reinhumare, după caz la solicitări4
întreţinerea locurilor de veci, la 
solicitarea scrisa a deţinătorului la solicitări5

înhumarea, deshumarea persoanelor fara 
reprezentant! legali, sau fara identitate, 
pe baza de comanda a autoritatii 
contractante

6 la solicitări

întreţinere opere comemorative de 
război, morminte ale oamenilor de 
stiinta, cultura si arta

Ori de cate ori este 
necesar, funcţie de 
periodicitatea lucrărilor 
stabilita conform 
normativelor tehnice

7

#

Director meciitiv, 
Danut COBrniiJ Curea

DirectOT executiv. 
Alexandru r ura

Intocniu,//j 
sefaerMu^MSCUP 
Rodica uiurte
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Anexa nr. 3 la HCL nr.....din

CONTRACT DE CONCESIUNE 
LOC DE înhumare

încheiat astăzi...........................

PĂRŢILE CONTRACTANTE 
1.1. SC CITADIN ZALĂU S.R.L., societate comerciala in subordinea Consiliului Local al Municipiului 
Zalău, avand statutul juridic de Administrator al cimitirului conform HCL Zalau 53 din 15 februarie 
2018 cu sediul central in Zalau, Str. Fabricii, nr., judeţul Salaj , reprezentat(a) prin 
................................................................. în calitate de concedeni.

I.

si
, (nume, prenume) domiciliat în 

, etaj ...... ,
1.2. Subsemnatul(a) 
...................... , str. , bloc , scaranr.

..............................................(ziua,
.............. , fiul/fiica/reprezentantul

, posesorul buletinului (cărţii) de 
..................., cod numeric personal

...... , născut la data de .,
.(localitatea) sector/judet 
si al ............................

, judet/sectorapartament....
luna, anul) în 
legal al lui .. 
identitate seria ... nr. ... eliberat de...................

, în calitate de concesionar.

In temeiul prevederilor Legii nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare,
a OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, în baza HCL nr. 53/ 15.02.2018 şi HCL nr.____

prin care s-a aprobat regulamentul si caietul de sarcini al serviciului, au convenit să 
încheie prezentul contract de concesiune.
din

II. OBIECTUL CONTRACTULUI
m^, situat in Cimitirul 
,. pentru a servi ca loc

2.1. Obiectul prezentului contract îl constituie terenul în suprafaţa de ..
,locul...................................................... . parcela....., rândul

de înhumare, respectiv predarea respectiv, preluarea în concesiune a acestuia.
Suprafaţa terenului ce face obiectul contractului de concesiune (locul de înhumare ) cuprinde inclusiv 
intervalul/accesul dintre locurile de înhumare.

in. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Durata concesiunii este de 20 ani de la data încheierii contractului, cu posibilitatea de prelungire la 
solicitarea moştenitorilor/ familiei / aparţinătorilor - în condiţiile legii şi cu plata redevenţei aferente 
perioadei pe care se prelungeşte durata contractului.

IV. PREŢUL CONCESIUNII
lei, conform HCL4.1. Preţul concesiunii este de 55 lei/mp/20 ani, rezultând o redevenţă totală de 

al Municipiului Zalău nr
4.2. Plata redevenţei se va achita Ia data semnării contractului şi se poate face astfel; 
a. in numerar la Administraţia cimitirului 
ZALAU SRL, Str. Fabricii, nr. 28.

din

, sau la casieria SC CITADIN
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CITADIN ZALAU SRLb. pr/« virament in contul Societăţii Comerciale
deschis la Trezoreria municipiului Zalau.

4.3. Preţul concesiunii aferent perioadei pentru care se va aproba prelungirea duratei contractului se va 
stabili prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Zalău.

nr.

V. OBLIGAŢIILE PÂRTILOR 
5.1 Obligaţiile concedentului

5.1.1. Concendentul se obliga sa pună la dispoziţia concesionarului, la data începerii concesiunii, terenul 
concesionat, liber de orice sarcini.
5.1.2. Concedentul este obligat să nu îl tulbure pe concesionar în exerciţiul drepturilor rezultate din 
prezentul contract
5.1.3. Concedentul nu are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de concesiune în afara 
cazurilor prevăzute expres de lege.
5.1.4. Concedentul este obligat să notifice concesionarului apariţia oricăror împrejurări de natură să 
aducă atingere drepturilor concesionarului.

5.2 Obligaţiile concesionarului
5.2.1 Concesionarul este obligat să exploateze în mod direct bunul care face obiectul concesiunii.
5.2.2. Concesionarul se obligă sa achite redeventa stabilita la data semnării contractului.
5.2.3. Concesionarul se obliga sa informeze in scris concedentul despre modificarea datelor de 
identificare prevăzute la punctul 1.2. si sa depună documente justificative ale modificărilor.
5.2.4 Concesionarul este obligat de a asigura pe perioada concesionării, amenajarea, întreţinerea locului 
de înhumare cât şi a lucrărilor funerare aferente existente, asigurându-le un aspect cât mai îngrijit.
5.2.5. La încetarea contractului de concesiune ( sub orice formă), concesionarul este obligat să restituie 
concedentului, în deplină proprietate, bunurile de retur, în mod gratuit şi libere de orice sarcini.

VI. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
6.1. Nerespectarea de către părţile contractante a obligaţiilor cuprinse în prezentul contract de 
concesiune atrage răspunderea contractuală a părţii in culpă.
6.2. Nefiind obiect al dreptului de proprietate, locurile de înhumare nu pot fi înstrăinate prin acte de 
vânzare-cumpărare între vii.

VII. SOLUŢIONAREA LITIGII
7.1. Litigiile de orice fel, apărute între părţile contractante în cursul derulării contractului de concesiune, 
în măsura în care nu pot fi soluţionate pe cale amiabilă, sunt de competenţa instanţei judecătoreşti de 
drept comun.
7.2. Pe toată durata concesiunii concedentul şi concesionarul se vor supune legislaţiei în vigoare din 
România.

VIII. FORŢA MAJORA
8.1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea în 
mod necorespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, 
dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de foita 
majora, asa cum este definită de lege.
8.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 10 zile 
producerea evenimentului si să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.
8.3. Dacă în termenul de 10 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul 
să-si notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune- 
interese.
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IX, NOTIFICĂRILE INTRE PARTI
9.1. In accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este 
valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului 
contract.
9.2. In cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu 
confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul postai primitor 
pe această confirmare.
9.3. Dacă confirmarea se trimite prin telefax/mail, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după 
cea în care a fost expediată.
9.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate, prin 
intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.

X. încetarea contractului
10.1. Prin denunţarea unilaterală de către concedent, în cazul în care interesul naţional sau local o 
impune;
10.2. Părăsirea sau menţinerea în stare de neîngrijire pe o perioadă mai mare de 2 ani a locului de 
înhumare şi a lucrărilor funerare, după o notificare prealabilă;
10.3 Prin renunţarea din partea concesionarului;

XI. CLAUZE FINALE
11.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.
11.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă 
voinţa părţilor si înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii

11.3. Dreptul de concesiune a locului de inhumare poate fi transmis de pe numele titularului pe numele 
altei persoane prin moştenire, în baza certificatului de moştenitor.
11.4. Odată cu semnarea prezentului contract se consideră predat amplasamentul identificat la pct.2.1.

în 2 exemplare câte unul pentru fiecare parte.

lui.

11.4. Prezentul contract a fost încheiat azi

CONCESIONARCONCEDET

Director executiv. 
Alexandru Pura
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Ir/
«fANEXA 

la HCL---------- din-
SC CITADIN ZALAU SRL 
str.Fabricii nr.28 2023 .Tarife cimitir 2023

TVA I TOTAL IROTUI^iiT Tarife actualered.2.5°/t TarifProfitTotal Cheltuieli Fond deChelt.contf.ChelLcuChelt.-U.M.Nr.| Denumirea prestaţiei
19%ind. 15% de^. 5% 5%chelt.dir.2.250%muncamater. cucrt. 20232023utilajevie

550.0548.2287.53460.6911.2421.4020.3853.17354.497.51333.8613.12buc.Tarif pentru saparea gropilor pentru înhumare adulţi1 665.0665.37106.24559.1425.98 13.6424.7464.54430.259.18407.9513.12buc.2 Tarif pentru saparea gropilor pentru înhumare adulţi cu montare podisor
300.0,304.3748.60255.7711.88 6.2411.3229.52196.814.17185.387.26buc.Tarif pentru saparea gropilor pentru înhumare copii

Tarif pentru saparea gropilor pentru înhumare copii cu montare podisor
Tarif pentm catafalcare cu utilizare capela_________________________
Tarif pentru catafalcare fara utilizare capela

3 370.0372.30312.86 59.4414.531 7.6313.8436.11240.745.147.26 228.34buc.4 650.0652.04104.11547.9325.46 13.3663.24 24.24421.628.3044.29 369.03buc.5 350.054.61 342.02287.4213.35 7.0112.7233.17221.163.89172.9844.29buc.O 85.013.61 85.2371.623.33 1.753.178.2755.111.2153.90buc.7 Tarif de eliberare permis de lucru pentru o durata de 30 zile
320.051.27 321.116.58 269.8412.5411.9431.15207.64^4.57203.07buc.8 Tarif de înhumare in cavou .igienizat cavoul inclusiv

0.00scos apa din cavou 240.0199.88 37.98 237.864.889.298.8423.07153.803.38150.42buc.9 Tarif de înhumare in cavou si igienizat cavoul 80.01.63 66.63 12.66 79.293.102.957.6951.2750.14 1.13buc.10 Tarif de salubrizare a mormantului(luat coroanele uscate
si maturat 235.04.82 197.80 37.58 235.389.1922.83152.203.35148.86buc.TT Tarif abonament annual de întreţinere a mormântului__________ '

"12 Tarif de întreţinere ocazionala a mormântului 
lă Tarif confecţionat podisor pentru momnant din cherestea de rasinoase

60.049.64 9.43 59.071.212.20 2.315.7338.190.8437.35buc.
402.08.25 338.08 64.23 402.3139.02 14.96 . 15.71260.151.4564.30194.40buc.

0.00de 5 cm. 110.02.26 92.82 17.64 110.454.31.4.1110.7171.4248.300.5122.61buc.14 Tarif pentru completare cu pamant pentru momnant de 1 pers
160.03.24 132.89 25.25 158.146.175.8815.3448.30 102.261.1952.77buc.15 Tarif pentru completare cu pamant pentru mormânt de 2 pers
105.087.89 16.70 104.59buc.16 Tarif de transportul decedatului cu maşina de la capela la

mormânt

NOTA: Tarifele s-au stabilit in baza " Indicator norme de deviz TS..
Hotararea 935/13 decembrie 2019 si Hotararea 4/13 ianuarie 2021 
Hotararea de Guvern nr.1447/08.12.2022 privind salariul minim pe economie 
Contribuţia asiguratorie pentru munca de 2.25% conform OLIG79/2017, OUG 114/2018 
Cheltuieli indirecte 15% - Anexa 1 la HCl 197/24.05.2018 
Fond dezv 5%, - conf. HCL 8/25.01.2022 
Profit 5% - Anexa 1 la HCL 197/24.05.2018 
Redeventa-2.5% -Anexa 1 la HCL 197/24.05.2018 ;■
Spor de noapte- conf legii 53/2003 .Contribuţia ANRSC conf. Ordinul 79/2017 . Reg.serv.de salub. Ord.82/2015, taxe menţinere licenţa cf.ordin HG 745/2007
Tarifele nu conţin TVA /

/

întocmit
ing.Cuibus Elena

Director executiv 
ing.Miclea loaa



SC CITADINZALAUSRL
Sediu : 450081 -Zalău, Str. Fabricii. Nr.28, jud-Sălaj 

Cod fiscal; 272WS3 
Nr. Iiireg. Reg.Comctului: J31/24B.0010

glQNetS
FiOMÂNIA
t«Mis4 i (U*t mw kaonM

^^^^C[p|jUzALĂU 

PRIMĂRIA f^UNjCIPNr. 44 din 04.01.2023 jpi^^ZALĂU
Nr. de înregistrare.,... 

luna... ă\
Memoriu Justificativ

privind modificarea tarifelor la Serviciul de administrare a 

cimitirului prestat de SC CITADIN ZALAU SRL

SC Citadin Zalau SRL gestionează Serviciul de administrare a 

cimitirului municipiului Zalau in baza contractului dei delegare 

nr.36269/10.08.2010.
Tarifele aferente acestui serviciu aflate in vigoare sunt cele aprobate prin 

HCL 374/2017, fiind cele practicate de către DGADP Zalau la data la care aceasta 

activitate a trecut in gestiunea SC CITADIN ZALAU SRL. i
Motivele pentru care solicitam modificarea tarifelor sunt: j

• prin Hotararea de Guvern nr.1447/08.12.2022, incepand cu data de
01.01.2023 s-a majorat salariul minim pe economie de la 2550 lei brut la 3000
lei brut, ceea ce reprezintă o creştere de aprox. 17.65 % .

Creşterea salariala este in funcţie de salariul minim legiferat pr: n acest act 
normativ si de salariile negociate pentru a păstră nivelul de ierarhizări in funcţie 

de complexitatea lucrărilor si gradul de implicare al fiecărui angajat. |
• in anul 2022 a avut loc o creştere semnificativa a preturilor jla energie,

materii prime si materiale ,
• tarifele utilizate in prezent sunt cele folosite si de către DGADP Zalau in 

anul 2018, moment in care activitatea a fost transferata către Citadin Zalau SRL. 
Menţionam faptul ca nici DGADP Zalau nu avea actualizate aceste tarife din anul 
2010, iar timpii folosiţi pentru desfasurarea inmormantarii sunt preluaţi din 
fundamentarea făcută de DGADP. De asemenea, respectivele tarife jau la baza 

normativele de deviz pentru săpături si alte date/informatii care au fost aprobate 
in anul 2010 de către Consiliul Local al Primăriei Municipiului Zalau.

• Din studiul pietii am constatat ca in special la saparea gropilo;| tarifele se 

situează la nivelul de 1000 lei/groapa.
• Referitor la : luarea coroanelor (lora x 2 persoane) : in momeiitul de fata 

■ ihmbrmantarile se fac in cel mai indepartat loc fata de locul unde es ;e amplasat
containerul, ca urmare distanta este mare, iar coroanele totdeauna sun ; ,mai multe 

de 4 bucăţi cate se pot duce la un transport.
• Referitor la : identificare loc de Înhumare - 1 ora : sunt situaţii in care 

defunctul are cumpărat loc, dar apartinatorii nu mai cunosc locaţia nmrmantului 
(de multe ori se pierd si cate 2 ore pana se gaseste locaţia), apoi mai este situaţia

r \

■ .V

Capital social: 11.036.920,00 RON Cont Bancar: R087BRDE320SV12115963200 - BRD Zalau 
Telefon: +40-0B60-086S00, Fax: *40-0360-086601 E-mail: dtadin7otauS)amall.com Web: https://cltodln2alau.t j . Pâg:l
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ROMÂNIA

» SC CITADINZALAUSRL
Sediu : 450081 -Zalftu, Str. Fabricii, Nr.28,jud.Sălaj 

Ti& Cod fiscal:
Reg CometuIui: J3I/24&^20W

in care locul de Înmormântare se atribuie la deces, situaţie in care se parcurg 2.4 

km (dus-intors) phis deplasările in interiorul cimitirului.
• Referitor la : participare la slujba religioasa (4 persoane x 2ore) :|in general 

o înmormântare dureaza o ora si jumătate, dar apartinatorii si partibipantii la 

Înmormântare vin mai repede la o Înmormântare, iar rudele pleaca mai târziu.
Pe langa tarifele preluate de la DGADP am mai fundamentat sij alte tarife 

pentru activitati pentru care avem solicitări. :
In momentul de fata pentru prestarea acestei activitati avem angajate 4

mCi

115014001‘ISO 9001niMxiiMKurwtaDiai

î

persoane:
• 1 persoana se ocupa cu preluarea comenzilor, programarea 

ceremoniilor, Încasarea tarifelor, conducerea evidentelor, et
• 4 persoane care prestează activitatea de sapare a gropilor, itransportul

decedatului la groapa, igienizarea capelei, si in jurul capelei cat si in 

cimitir, etc. j
Toate tarifele au fost fundamentate avand in vedere cheltuielile materiale si

icheltuielile cu munca vie si recapitulatiile aprobate prin hotarari de Consiliu local.
Pentru toate tarifele recapitulatiile folosite sunt următoarele: !
- 15 % - Cheltuieli indirecte I
- 5 % - Dezvoltare
- 5 % - Profit
- 2.5 % - Redeventa

La stabilirea noilor tarife am folosit următoarele tarife orare:

r-

• Tarif orar de 25,07 lei/ora - pentru activitatea de administrare a cimitirului
• Tarif orar de 32,15 lei^ra - pentru activitatea din atelierul mecan b

Tarifele propuse spre ajustare conţin si TVA. i
Solicitam ca toate tarifele aprobate in Consiliul Local al Municipiului Zalau

pentru toate activitatile SC CITADIN ZALAU SRL (utilaje, transport materiale si 
moloz, etc) sa poata fi folosite la decontarea lucrărilor in toate departamentele 
societăţii fara a fi menţionate in mod expres in contractele specifice. :

Ataşat acestui referat ataşam centralizatorul si fisele de fund^entare 

pentru fiecare tarif ‘
Societatea noastra propune pentru anul 2023 in bugetul de venituri si 

cheltuieli, cheltuieli salariale care respecta prevederile legale si se incadreaza in 

limitele prevăzute in legea bugetului de stat pentru anul 2023.

Director Executiv 

Ing. Micl^ Io
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S ZALĂU I 
* S.R.L

Capital social: 11.036.920,00 RON Cont Bancar; R087BRDE320SV1211S963200 - BRD Zalau 
Telefon: ■*-40‘0360'0S6S00, Fax: *40'0360-086$01 £-mail: citodimalau^amalhcom Web: https://citadin2alau.r >

Pag.2

https://citadin2alau.r

