
Dezbatere publica pe tema “Regulamentului de administrare a cimitirelor din 
municipiului Cluj-Napoca” 
 
 
Pana in data de 26 noiembrie 2012, cetatenii interesati au putut trimite sugestii cu privire la regulamentului 
de administrare a cimitirelor din muncipiul Cluj-Napoca, care urmeaza sa intre pe ordinea de zi a sedintei 
Consiliului local, in vederea adoptarii unor modificari. 
Pana la data -limita anuntata au fost inregistrate la Primarie 20 de sugestii si solicitari in acest sens, precum 
si o solicitare de organizare a unei intalniri, din partea Asociatiei pentru Adevarul Revolutiei din Decembrie 
1989. 
  
Potrivit legii 52/2003, in situatia in care aceasta dezbatere este solicitata expres in termenul de consultare 
publica, de catre o autoritate publica sau o asociatie legal infiintata, trebuie organizata in termen de cel mult 
10 zile. 
  

Prin urmare, in data de  4 decembrie 2012, ora 14.00  in Sala de Sticla, Primaria 
municipiului Cluj-Napoca va organiza o dezbatere publica pe marginea  “Regulamentului de 
administrare a cimitirelor din municipiului Cluj-Napoca”. La acesta sunt invitati sa paricipe toti cei 
interesati. 

 
Dupa finalizarea dezbaterii publice, regulamentul va fi supus spre aprobare Consiliului local Cluj-Napoca. 
Exemple de modificari prevazute de proiectul de regulament: 
·         locurile de veci sa poata fi transmise in mod direct pana la rudele de gradul III si IV (fata de gradul II in 
prezent) 
·         perioada in care poate fi platita taxa de concesiune pentru locurile de veci la care a expirat sa fie 
extinsa la anul calendaristic in care expira aceasta (fata de luna expirarii in vechiul regulament) 
  

Calendarul privind consultarea publica pe tema “Regulamentului de administrare a 
cimitirelor din municipiul Cluj-Napoca” 
  
Primaria municipiului Cluj-Napoca anunta persoanele interesate cu privire la  etapa consultarii cu populatia 
in vederea modificarii regulamentului de administrare a cimitirelor din municipiul Cluj-Napoca, urmatoarele: 
  
1. Anuntul cu privire la intentia modificarii regulamentului actual poate fi vizualizat in urmatoarele locuri: 

• Accesand acest link: Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si 

functionare a cimitirelor administrate de catre Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca. 

• la sediile tuturor primariilor de cartier si al Serviciului Centrul de Informare pentru Cetateni, str. 

Motilor nr 7. 

• In massmedia – prin comunicatul de presa emis de Biroul Massmedia 

2. Persoana de contact pentru trimiterea sesizarilor, observatiilor si punctelor de vedere: 
      Camelia Rarau, sef-serviciu Administrare Cimitire Domeniul Public, 
      Primaria municipiului Cluj-Napoca, str. Motilor nr. 3, 
      Serviciul Administrare Cimitire Domeniul Public 
      Tel: 0264 – 594420, 0264 – 454421 
      e-mail: cimitire@primariaclujnapoca.ro 

  

Termenul-limita pana la care se pot trimite observatii: 26 noiembrie 2012.  
Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a cimitirelor administrate 
de catre Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca. 

 


