
                                                                                            

 

 

REGULAMENT  

DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A CAPELEI  MORTUARE 

DIN COMUNA CRASNA 

 

CAP. I DATE GENERALE 

 

ART.1 Capela mortuară din comuna Crasna este proprietatea UAT a comunei Crasna. 

ART.2 Capela mortuară va fi folosită în condiţiile prezentului regulament de toate cultele creştine 

legal recunoscute în România conform Legii 489/2009. 

ART.3 Condițiile de administrare şi funcţionare a Capelei sunt stabilite prin prezentul Regulament  

a)Regulamentul de funcţionare a capelei este supus aprobării Consiliului Local al comueni Crasna; 

b)Modificările şi completările ulterioare ale prezentului regulament vor fi aprobate de Consiliul Local 

al comunei Crasna; 

c)In administrarea şi funcţionarea capelei se vor respecta prevederile legale prevăzute de legile in 

vigoare privind cimitirele şi serviciile funerare. 

           Capela va fii pusă la dispoziţia tuturor cetăţenilor indiferent de apartenenţa religioasă a acestora, 

care solicită folosirea capelei.  

 

CAP.II ADMINISTRAREA CAPELEI 

 

ART.4. Administratorul capelei va urmări ca stingătoarele cu pulbere să fie încărcate şi în termenul de 

valabilitate. 

 ART.5.  Taxă de folosire a capelei se stabilește prin Hotărâre a consiliului local al comunei Crasna. 

  ART.6 Administratorul capelei are obligația să întreţină imobilul în condiţii bune. 

 

CAP.III FUNCŢIONAREA CAPELEI 

 

ART.7. Capacitatea maximă a capelei este dată de scenariu de incendiu. 

ART.8. Nu se admite mobilier suplimentar. 

 ART.9. Programul de priveghere rămâne la latitudinea familiei ,cheia rămânând în grija familiei. 

        

 



 CAP.IV REGULI DE CONDUITĂ în timpul manifestărilor ce au loc în incinta capelei mortuare 

  

  ART.10. În timpul privegherii sunt interzise jocurile de noroc, tranzacţiile comerciale şi fumatul. 

  ART.11. Ţinuta în timpul privegherii va fi una decentă, se vor evita hainele care au culori stridente. 

  ART.12 Ascultarea muzicii (numai muzica religioasă) trebuie făcută la intensitate redusă ca să nu 

deranjeze vecinii. 

  ART.13  Pe tot parcursul privegherii se va discuta pe un ton scăzut,se vor evita discuţiile în 

 contradictoriu şi certurile.Persoanele în stare de ebrietate vor fi scoase din incinta capelei. 

ART.14. În cazul în care sunt prezenţi copii în capelă ,acestia vor fi supravegheaţi permanent de 

însoţitori. 

ART.15. Pe timpul serviciului religios, telefoanele mobile se închid sau se pun pe modul silenţios. 

ART.16. Decedaţii a căror fizionomie s-a schimbat ca urmare a decesului sau care au un aspect care 

pot afecta emoţional asistenţa se păstrează în sicrie închise. 

ART.17. Decedaţii din cauza unor boli contagioase se depun obligatoriu în sicrie închise. 

ART.18. Decedaţii din cauza unor infecţii virale netratabile se depun obligatoriu în sicrie sigilate. 

  

CAP.V DISPOZIȚII FINALE 

 

ART.19. După aprobarea regulamentului ,acesta devine act public şi va fi adus la cunoştiinţa celor 

interesaţi prin afişare la capelă. 

ART.20.  Administratorul capelei răspunde de aplicarea prezentului regulament. 

                             


