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REGULAMENT
DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A CASEI MORTUARE
DIN LOCALITATEA BEICA DE JOS

Art.1. Casa mortuară din localitatea Beica de Jos, județul Mureș, este proprietatea
Comunei Beica de Jos, în administrarea Consiliului local Beica de Jos. Prin prezentele dispoziți
Consiliul local stabilește cadrul de funcționare a casei mortuare.
Art.2. Se definește imobilul drept „Casă mortuară" putând fi folosită de toate cultele
creștine, legal recunoscute în România, conform Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă
şi regimul general al cultelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, din comuna
Beica de Jos.
Art.3. Aparținătorii decedatului vor solicita prin cerere scrisă în formatul prezentat în
anexă care se va înregistra la primăria comunei Beica de Jos, depunerea cadavrului la casa
mortuară și li se va elibera cheia pentru accesul în incinta casei mortuare cu aducerea la
cunoștință a obligaților ce le revin.
Art.4. Taxa de închiriere este în cuantum de 50 de lei și se achită în numerar la casieria
Primăriei comunei Beica de Jos.
Art.5. (1) Predarea cheii Casei mortuare se face în baza chitanței de plată a taxei de
închiriere a Casei mortuare și a cererii de închiriere aprobate de Primarul Comunei Beica de
Jos.
(2) Predarea cheii Casei mortuare și a imobilului în sine, se va face de către
persoana responsabilă desemnată de către primărie către aparținătorii decedatului.
Art.6. La preluarea cheii, aparținătorii decedatului sunt obligați să verifice inventarul, buna
funcționare a instalațiilor precum si starea de curațenie.
Art.7. (1) Programul de priveghere va fi între orele 17 -- 22 pe timpul iernii și 17 - 23 pe
timp de vară.
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(2) La casa mortuară se vor depune cadavrele și vor fi păstrate până la
înmormântare.
Art.8. Aparținătorii au obligația ca la părăsirea casei mortuare, respectiv după priveghi să
se asigure că ușa de la incinta acesteia să fie închisă.
Art.9. Aparținătorii defunctului care au solicitat depunerea cadavrului la casa mortuară au
obligația de a preda casa mortuară și cheia persoanei responsabile cu aceasta cu inventarul
complet, fără stricăciuni, defecțiuni și curățenia efectuată.
Art. 10. În timpul privegherii sunt interzise jocurile de noroc și fumatul.
Art. 11. Se interzice amplasarea de lumânări în afara suporturilor special concepute,
aflate în dotarea Casei mortuare.
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Aprobat Primar,
________________

CĂTRE ,
PRIMĂRIA COMUNEI BEICA DE JOS

Subsmnatul/a

____________________________________________________,

domiciliat /ă în comuna Beica de Jos , strada______________ nr. _______, identificat/ă prin
CI/BI seria ________, nr.__________, eliberat de ________________________________, la
data

de____________________,

în

calitate

_________________________________________,

de

aparținător

decedat

la

al

defunctului
data

de

_____________________,
Vă rog să îmi aprobați depunerea cadavrului defunctului începând cu data de azi
____________, la Casa mortuară din localitatea Beica de Jos, până la data înmormântării
________________.
Declar că am luat la cunoștință prevederile Regulamentului de administrare și
funcționare a Casei mortuare din localitatea Beica de Jos.

Declar că am luat la cunoștință următoarele:


la părăsirea casei mortuare, respectiv după priveghi să mă asigur că ușa de
la incinta acesteia să fie închisă.



să respect programul de priveghere care va fi între orele 17 -- 22 pe timpul
iernii și 17 - 23 pe timp de vară.



să predau casa mortuară și cheia persoanei responsabile cu aceasta cu
inventarul complet, fără stricăciuni, defecțiuni și curățenia efectuată.

Data:
________________

Semnătura:
____________________
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