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Consiliul Local Alba Iulia modifică din nou comisionul pe care îl încasează firma privată 
care administrează cimitirul din oraș. 
În decembrie 2020, consilierii au decis că monumentele funerare pot fi amenajate de 
aparținătorii persoanelor decedate în regim propriu, nu doar prin intermediul firmei 
respective. 
Totuși, societatea care administrează cimitirul urma să primească un comision de 15% din 
valoarea lucrării, fără să facă nimic. 
După ce au apărut reclamații legate de acest lucru, pe ordinea de zi a Consiliului Local 
Alba Iulia a apărut un proiect de hotărâre pentru reducerea acestui procent, la 5%.  
 
În ședința din 22 decembrie 2020, la solicitarea Prometeu SRL, Consiliul Local Alba Iulia a 
aprobat modificarea unor tarife practicate de firma care administrează Cimitirul Municipal, 
pentru activitățile în această locație, precum și modificarea regulilor pentru lucrări funerare. 
Astfel, potrivit HCL 365/2020, lucrări funerare pentru cavouri subterane/supraterane, 
borduri, monumente funerare sau alte amenajări se pot face și de aparținătorii persoanelor 
decedate sau de către beneficiarii unor locuri de înhumare, prin intermediul unor persoane 
juridice sau persoane fizice autorizate, care au ca obiect de activitate realizarea de construcții, pe 
baza unui contract între cele două părți, cu condiția achitării către Administraţia Cimitirului a 
unui comision de 15% din valoarea acestui contract. 
Adică, pentru amenajarea locului de înhumare, se poate apela și la firme sau persoane fizice 
autorizate, nu doar la Administrația Cimitirului. 
Comisionul cerut însă a fost considerat prea mare și au fost transmise sesizări în acest sens, 
de către firmele care execută lucrări funerare. 
Astfel că firma care administrează Cimitirul a solicitat reducerea comisionului de la 15% la doar 
5%. 
Administrația Cimitirului arată că în sesizările primite se precizează, referitor la comisionul 
amintit, că acesta nu se aliniază celor din celelalte cimitire (parohiale) și că este în unele cazuri și 
de trei ori mai mare. 
”Exemplu de calcul: un cavou simplu se execută cu aproximativ 10.000 lei, comisionul din 
cimitirul parohial este de 350 lei, adică 3,5% din valoarea lucrării, iar în Cimitirul Municipal, 
conform HCL 356/2020, ar fi de 1.500 de lei, iar după noua propunere ar fi de 500 de lei” – se 
arată în adresa firmei. 
HCL 156/2011 – fragment din Regulamentul de administrare și funcționare a Cimitirului 
Municipal Alba Iulia: 
”Art.31. La locurile de înhumare se pot executa următoarele lucrări: 
a) cavouri subterane, borduri, monumente funerare sau alte amenajări cu respectarea condiţiilor 
prezentului regulament 
b) cavouri supraterane, obeliscuri 
Art.32. Autorizarea lucrărilor funerare se face potrivit legii, după cum urmează: 
– cavouri supraterane, obeliscuri – de Primăria Municipiului Alba Iulia 



– cavouri subterane, borduri, monumente funerare sau alte amenajări – de Administraţia 
Cimitirului 
Art.33. Lucrările menţionate la art.32 pot fi executate de firme sau persoane fizice autorizate care 
au încheiat un contract cu Administraţia Cimitirului, cu aprobarea dată de directorul general al 
SC Prometeu SRL. 
Pentru aceste lucrări, executanţii vor achita Administrației Cimitirului 15% din valoarea lucrării ce 
se va executa, sumă din care se acoperă consumul de apă şi energie electrică. Materialele de 
construcţie vor fi depozitate în locurile indicate de Administraţia Cimitirului, iar traseul de 
aprovizionare va fi stabilit împreună cu personalul Administraţiei Cimitirului. În afara situaţiilor 
prevăzute la aliniatul precedent, lucrările arătate la art.31 vor fi executate contra cost, la cererea 
titularilor dreptului de folosinţă asupra locurilor de înhumare sau a familiilor acestora, numai de 
către societatea care administrează cimitirul”. 
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