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Serviciul Cimitire 

 

CATRE , 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETUL GALATI 

Material pentru şedinţa lunarã a Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele 

Persoanelor  Vârstnice ce se va desfãşura marţi 23.11.2021, ora 1200 

Informare privind  activitatea și reglementările 

în vigoare la nivelul cimitirelor din municipiul Galați 

                   Societatea Gospodărire Urbană SRL are în administrare cimitirul ,,Eternitatea”, Cimitirul 

„Sfăntul Lazăr”, cimitirul ,,Ștefan cel Mare”, in baza contractului de delegare nr.181279/30.09.2020 

                 Serviciul Cimitire din cadrul Societatii Gospodărire Urbană SRL  are reglementata activitatea 

prin  Regulamentul de organizare si funcționare a serviciului de administrare a cimitirelor din municipiul 

Galati aprobat prin H.C.L.304/30.05.2018, cu modificarile din H.C.L.358/24.06.2021. 

              Aceasta consta in:  

          - aplicarea şi respectarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului, aprobat de 

către Consiliul Local Galaţi; 

         - corectitudinea concesionărilor şi a atribuirii locurilor de înhumare pe termen limitat de 7 ani sau 

25 ani; 

         - asigurarea pazei şi ordinii în perimetrul cimitirului; 

         - asigurarea prestaţiilor necesare înhumării; 

         - întreţinerea aleilor, clădirilor, instalaţiilor, împrejmuirilor.  

              Acordarea unui loc de inhumare se poate face: 

 a) pe termen limitat de 7 ani sau 25 de ani, la decesul unei persoane, aparţinătorilor acestuia, în baza     

aprobării date de către conducerea operatorului, cu plata integrală a tarifului de concesiune; 

 b) pe termen limitat de 25 ani, fără caz de deces - “în rezervă”, persoanelor care au domiciliul pe raza 

Municipiului Galaţi, în baza aprobării dată de către Primarul Municipiului Galaţi, cu plata integrală a 

tarifului de concesiune, cu condiţia executării de lucrări funerare subterane şi/sau supraterane, în termen 

de cel mult 2 ani de la data atribuirii. 

             Pot beneficia de atribuirea anticipată decesului a unui loc de înhumare, fără plată, şi următoarele 

categorii de persoane, dacă sunt domiciliați în municipiului Galați:  

-  veteranii de război şi văduvele de război, în conformitate cu prevederile Legii nr. 

44/1994; 

-   deportaţii şi victimele oprimării comuniste, foştii deţinuţi politici, refugiaţii, în 

conformitate cu prevederile Decretului nr. 118/1990 şi ale Legii nr. 189/2000; 

-  - răniţii şi urmaşii eroilor martiri ai Revoluţiei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 

341/2004. 

            Reconcesionarea locurilor de inhumare este reglementata prin regulamentul aprobat si poate 

fi solicitata de catre concesionar la data expirarii termenului sau in baza documentelor emise de notariate 

(certificat de moştenitor, declaraţie de renunţare printr-un act notarial în favoarea Administraţiei 



Cimitirului, contracte de donaţie, etc.) sau în alte cazuri prevăzute de lege (hotărâri judecătoreşti şi acte 

de stare civilă, etc.) 

             Inhumarile se pot face in gropi  duble fara pod, duble cu pod, bolți sau în cavouri, după caz. 

Înhumările şi deshumările trebuie anunţate, la administraţiile cimitirelor, cu cel puţin 24 de ore, înainte 

ca acestea să aibă loc. 

             Inhumarile se fac in zilele de luni-sambata, (fara a tine cont de cauza decesului). 

Inhumarile in ziua de duminica se fac doar in cazul in care decesul s-a produs ca urmare a infectiei cu 

SARS-COV2. 

            Avand in vedere ca in anul 2020 ne confruntam cu o lipsa a locurilor de  inhumare  si a pandemiei 

de coronavirus cu o evolutie ridicata a deceselor din municipiul Galati, a fost demarata o campanie de 

identificare a locurilor de inhumare ce aveau concesiunea expirata, tarifele anuale  de intretinere 

neachitate mai mult de 2 ani consecutiv, a locurilor lasate in parasire, neingrijite si nemarcate. 

             In acest sens au fost luate urmatoarele masuri: 

              -concesionarii locurilor de inhumare au fost informati si invitati  sa se prezinte la administratia 

cimitirelor in vederea achitarii tarifelor de intretinere si actualizarea situatiei juridice a locului de 

inhumare; 

              - au fost emise peste 800 de somatii;  

              - au fost emise 400 de notificari ; 

              - au fost emise 176 de decizii de ridicare a dreptului de concesiune, locurile respective intrand 

in administrarea cimitirelor. 

              - au fost publicate pe sait-ul societatii situatia somatiilor venite retur; 

              - a fost inceputa digitalizarea bazei de date (transpunerea arhivei in baza electronica), lucru ce 

ne ajuta in identificarea rapida a locului de inhumare si a situatiei juridice acestuia. 

              - a fost suplimentat personalul administrativ si auxiliar (gropari, muncitori necalificati)     

Analizand numarul inhumarilor din cele trei cimitire si comparandu-l cu anul 2020 se constata o 

crestere a acestora cu 80% in anul 2021. 

Acest procent de 80% a dus la cresterea semnificativa a activitatilor in cimitire atat pe partea de 

verificare si elaborare a documentelor cat si a activitatii de inhumare propriu zisa. 

Prin H.C.L.358/2021, au fost aduse reglementari in privinta neplatii la scadenta a tarifului anual  

de intretinere prin calcularea de penalitati. 

 Tarifele practicate in acest moment de catre Serviciul Cimitire sunt aprobate prin 

H.C.L.595/2019, 

              -  concesiunea pe 7 ani  pentru un loc de inhumare in suprafata de 3.75mp este de 105lei;  

              -  concesiunea pe 25 ani  pentru un loc de inhumare in suprafata de 3.75mp este de 375lei; 

              - tariful anual de intretinere se calculeaza in functie de suprafata concesionata exemplu: 

(3.75mp*12.14lei= 45,52 lei) 

   

   Persoana desemnata pentru sustinerea materialului  este: Sef Serviciu Cimitire - Ecaterina Lidia 

Serban 

 

Director General, 

Dragoș Lucian MAGEARU 

 

 

                  Director executiv  

              spaţii verzi şi cimitire, 

                  Sorin DUMITRU                                                                           

                                                                                                          

 

                                                                                                              Șef serviciu cimitire ,                                                                   

                                                                                                                        Ecaterina Lidia ȘERBAN                                                                            

                                                                                                              



 


