Anexa la HCL nr. 109/2014
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
A CAPELEI MORTUARE DIN GEOAGIU-JOSENI
Cap. I.DATE GENERALE.
Art. 1 Capela mortuara din Geoagiu-Joseni este proprietatea UAT orasul Geoagiu.
Art. 2 Se defineste imobilul drept o capela „crestin ortodoxa” deoarece cultul ortodox este
majoritar in Geoagiu dar poate fi folosita in conditiile prezentului Regulament de toate cultele
crestine legal recunoscute in Romania conform Legii 489/2009
Art. 3 Conditile de administrare si functionare a Capelei mortuare din Geoagiu-Joseni sunt stabilite
prin prezentul Regulament.
a) Regulamentul de functionare al Capelei mortuare Geoagiu-Joseni este supus aprobarii
Consiliul Local Geoagiu.
b) Modificarile si completarile ulterioare ale prezentului Regulement vor fi aprobate de
Consiliul Local Geoagiu.
c) In administrarea si functionarea Capelei mortuare se vor respecta prevederile legale
prevazute de :
- Legea 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane si serviciile funerare.
- Legea 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război.
- Ordinul 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică
privind mediul de viaţă al populaţiei.
Art. 4 Capela mortuara Geoagiu-Joseni se afla in administrarea Primariei orasului Geoagiu
a) Primaria orasului Geoagiu va nominaliza o persoana care va raspunde de administrarea
capelei.
Cap. II. ADMINISTRATORUL CAPELEI
Art. 5 Administratorul capelei este persoana care detine cheile capelei si are in grija imobilul.
Art. 6 Administratorul capelei permite accesul in capela pe baza chitantei de plata
Art. 7 Administratorul capelei este in drept sa:
a) verifice modul cum se respecta prezentul regulament
b) sa dispuna masurile ce se impun pentru buna functionare a Capelei
Art. 8 La terminarea serviciului funerar, Administratorul preia cheia Capelei dupa ce verifica modul
cum a fost executata curatenia.
Art. 9 Administratorul Capelei prezinta odata pe an in fata Consiliului Local Geoagiu un raport
privind:
a) Veniturile realizate pe 12 luni
b) Cheltuielile cu intretinerea
c) Propuneri de imbunatatire a functionarii Capelei
Art. 10 Raportul Administratorului Capelei privind anul care a trecut se prezinta Consiliului Local
Geoagiu in ședința ordinara din luna ianuarie.
Art. 11 Administratorul Capelei are in grija „Inventarul Capelei” si raspunde de el.
Art. 12 Administratorul Capelei completează si tine la zi „Cartea Constructiei”
Art. 13 Administratorul Capelei răspunde de aplicarea prezentului regulament.
Art. 14 Administratorul Capelei va urmări ca stingatoarele cu pulbere sa fie incarcate si in termenul
de valabilitate.
Art. 15 Autoritatea Administratorului Capelei se intinde si in exterior pe o zona cuprinsa intre :
- Nord, malul stang al raului Geoagiu (pana la albia minora a raului)
- Est, fostul Stavilar (inclusiv parcarea)
- Sud, strada Morii (pana la asfalt)
- Vest, strada Calea Romanilor (pana la gardul viu)

Cap. III FUNCTIONAREA CAPELEI
A. Dotarea capelei
Art. 16 Capacitarea maxima a Capelei este de 30 de persoane.
Art. 17 Scaunele vor fi fixate in baterii cate 5 si montate in lungul peretilor
a) nu se admit scaune izolate care pot fi mutate si impiedica evacuarea
b) nu se admite introducerea unor scaune suplimentare in Capela fata de cele fixate in
baterii
c) nu se admit scaune pliante.
Art. 18 In cazul utilizarii de covoare, mochete si altele asemenea acestea vor fi fixate de pardosea.
B. Manifestari cu caracter funerar
Art. 19. Inchirierea Capelei se face pe baza unei Cereri scrise adresate Primariei orasului Geoagiu.
a) Odata cu intocmirea Cererii de inchiriere se intocmeste si o Declaratie pe proprie
raspundere de respectare a prezentului regulament
b) La depunerea Cererii de inchiriere se anexeaza in copie Certificatul de deces/
Imbalsamare, respectiv Adeverinta de inhumare
Art. 20. Taxa de inchiriere se achita in numerar la Caseria institutiei. Calculul taxei de inchiriere se
face tinand cont ca ziua incepe si se termina cu ora 16,00. Fractiunile de zi se taxeaza.
a) Taxarea se face din momentul din care a fost depus cadavrul (Cheia poate fi preluata
inainte, fara taxare)
b) Taxarea se termina in momentul in care a fost finalizata curatenia ( se taxeaza si
perioada dintre ridicarea cadavrului si efectuarea curateniei)
Art. 21. La preluarea cheii Capelei se achita Administratorului o garantie in suma de 100 lei care se
restituie la predarea cheii.
a) Neefectuarea curateniei la predarea cheii duce la pierderea garantiei
b) Pierderea cheii capelei duce la pierderea garantiei
c) Administratorul poate hotara de la caz la caz nerestituirea garantiei daca se constata ca
au fost aduse stricaciuni imobilului care pot fi remediate cu contravaloarea garantiei.
Art. 22. La preluarea cheii, Chiriasul este obligat sa verifice inventarul, buna functionalitate a
instalatiilor precum si starea de curatenie.
a) Eventualele observatii privind starea Capelei se fac la primirea cheii.
b) Primirea cheii fara observatii inseamna ca exista o aprobare tacita si nu sunt probleme.
c) Pe parcursul detinerii cheii, orice eveniment care afecteaza Capela se anunta deindata
Administratorului.
Art. 23. Programul de priveghere nu poate depasi ora 22,00
Art. 24. Dupa ora 22,00 Capela se incuie prin grja celui care detine cheia.
B Manifestari cu caracter religios
Art. 25 Inchirierea Capelei se face pe baza unei Cereri scrise adresate Primariei orasului Geoagiu cu
cel putin 3 zile inaintea evenimentului. Odata cu intocmirea Cererii de inchiriere se intocmeste si o
Declaratie pe proprie raspundere de respectare a prezentului regulament
Art. 26. Taxa de inchiriere se achita in numerar la Caseria institutiei. Calculul taxei de inchiriere se
face tinand cont ca ziua se incepe cu ora 8,00 si se termina cu ora 22,00.
Art. 27. La preluarea cheii Capelei se achita Administratorului o garantie, in suma de 100 lei, care
se restituie la predarea cheii.
d) Neefectuarea curateniei la predarea cheii duce la pierderea garantiei
e) Pierderea cheii capelei duce la pierderea garantiei
f) Administratorul poate hotara de la caz la caz nerestituirea garantiei daca se constata ca
au fost aduse stricaciuni imobilului care pot fi remediate cu contravaloarea garantiei.
Art. 28. La preluarea cheii, Chiriasul este obligat sa verifice inventarul, buna functionalitate a
instalatiilor precum si starea de curatenie.
a) Eventualele observatii privind starea Capelei se fac la primirea cheii.

b) Primirea cheii fara observatii inseamna ca exista o aprobare tacita si nu sunt
probleme.
c) Pe parcursul detinerii cheii, orice eveniment care afecteaza Capela se anunta deindata
Administratorului.
Art. 29. Ascultarea muzicii (numai muzica religioasa) trebuie facuta la intensitate redusa care sa
nu deranjeze vecinii.
Cap. IV TAXE
Art. 30. Taxele incasate din expoatarea Capelei Geoagiu se constituie venit la Bugetul Local.
Art. 31. Se stabileste o taxa de 40 lei/zi (s-au fractiune de zi) pentru inchirierea Capelei mortuare in
scopul depunerii si pastrarii pana la înmormântare a cadavrelor.
a) La calculul taxei se considera ca ziua incepe si se termina cu orele 16,00
b) Taxa se reactualizeaza cu rata inflatiei la fiecare 2 ani.
c) Consiliul Local Geoagiu poate aproba in unele cazuri scutirea de taxa
d) Consiliul Local Geoagiu poate modifica nivelul taxei.
Art. 32. Sunt scutiti de taxa prevazuta la art. 49 daca prezinta acte doveditoare in acest sens:
a) Veterani de razboi, invalizi de razboi, vaduvele de razboi (Legea 44/1994)
b) Fostii detinuti politici si deportatii (Legea 189/2000)
c) Urmasi eroilor martiri ai Revolutiei (Legea 341/2004)
Art. 33. Se stabileste o taxa de 50 lei/zi pentru inchirierea Capelei mortuare pentru alte activitati cu
caracter religios (care nu presupun depuneri de cadavre)
a) La calculul taxei se considera ca ziua, perioada cuprinsa intre 7,00 si 21,00
b) Taxa se reactualizeaza cu rata inflatiei la fiecare 2 ani.
c) Consiliul Local Geoagiu poate aproba in unele cazuri scutirea de taxa
d) Consiliul Local Geoagiu poate modifica nivelul taxei.
Art. 34. Sunt scutiti de taxa prevazuta la art. 51:
a) Manifestarile organizate de instituţiile publice;
b) Comemorarile organizate de biserica pentru cinstirea eroilor neamului romanesc
- Inaltarea Domnului –Ziua Eroilor (Sarbatoare Nationala)
- 1 Noiembrie
- 1 Decembrie
- Alte activitati de pomenire a eroilor organizate sub patronajul bisericii
c) Comemorari organizate de Oficiul National pentru Cultul Eroilor
- Inaltarea Domnului –Ziua Eroilor (Sarbatoare Nationala)
-11 noiembrie -Ziua comemorării victimelor războiului şi violenţei
d) Comemorari ale unor eroi, ostasi si luptatori din Geoagiu, din toate timpurile care s-au
jerfit pe campurile de lupta, in lagare si in inchisori penru aparea patriei si a credintei
stramosesti, pentru intregirea neamului, pentru libertatea si demnitatea poporului roman.
CAP. V – REGULI DE CONDUITĂ, în timpul manifestărilor care au loc în incinta Capelei
mortuare
Art. 35. In timpul privegherii sunt interzise jocurile de noroc, tranzactiile comerciale si fumatul.
Art. 36. Tinuta in timpul privegherii va fi una decenta, se vor evita hainele care au culori stridente.
Art. 37. Ascultarea muzicii (numai muzica religioasa) trebuie facuta la intensitate redusa care sa
nu deranjeze vecinii.
Art. 38. Se admite consumarea unor gustari reci, dulciuri si produse de patiserie „din mana” si
farfurii de unica folosinta, care nu presupun folosirea tacamurilor.
Art. 39. Se admite consumarea de alcool cu moderatie, din pahare de unica folosinta.
a) paharele vor fi de maxim 50 ml capacitate
b) alcoolul va fi pus in pahare pe masura consumului
c) nu se vor face stocuri de pahare de alcool care se pot rasturna si aprinde
d) recipientul de alcool cu o capacitate de maxim 2,0 litri, cu sistem sigur de inchidere, va
fi pastrat in camera anexa intre serviri.

Art. 40. Pe tot parcursul privegherii se va discuta pe un ton scazut , se vor evita discutiile in
contradictoriu si certurile .
Art. 41. Se admite o singura lumanare aprinsa pentru fiecare catafalc.
a) Suporul lumanarii trebuie fixat pentru a nu exista pericolul rasturnarii
b) Flacara lumanarii se supravegheaza permanent.
c) Suportul lumanari trebuie astfel amplasat incat in cazul caderii lumanarii aceasta sa nu
atinga decedatul s-au materiale combustibile.
d) Suportul lumanarilor trebuie sa fie prevazut cu un colector de ciara topita.
Art. 42. Se interzice punerea de lumanari pe sicriu, icoane de lemn, pahare de plastic, cornete de
hartie si alte materiale inflamabile.
Art. 43. In cazul in care sunt prezenti copii in Capela, acestia vor fi supravegheati pemanent de
insotitori.
Art. 44. Pe timpul serviciului religios, telefoanele mobile trebuie inchise.
Art. 45. Decedatii a caror fizionomie s-a schimbat ca urmare a decesului s-au care au un aspect care
pot afecta emotional asistenta se pastreaza in sicrie inchise.
Art. 46. Decedatii din cauza unor boli contagioase se depun obligatoriu in sicrie inchise .
Art. 47. Decedatii din cauza unor infectii virale netratabile (de tip Ebola) se depun obligatoriu in
sicrie sigilate.
Cap. VI PREVEDERI FINALE
Art. 48. Prezentul Regulament va fi supus spre aprobare Consiliului Local Geoagiu
Art. 49. Dupa aprobarea Regulamentului, acesta devine un act public si va fi adus la cunostiinta
celor interesati prin afisare la Capela.
Art. 50. Prezentul regulament poate fi modificat doar cu aprobarea Consiliului Local Geoagiu
Art. 51. Pe usa Capelei va fi afisat numele si numarul de telefon al Administratorului pentru a putea
fi contactat de doritori.
Art. 52 Anexele (Cerere tip si Declaratie pe proprie raspundere) fac parte integranta din prezentul
Regulament.
Geoagiu, 21.11.2014
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Vot liber. Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” şi 0 „abţinere”.
Nr. consilieri aleşi : 15,

Nr. consilieri prezenţi: 13

