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COMUNICAT

                 Conducerea Societatii GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A.
informează deținătorii locurilor  de înhumare aflate în cimitirele Eternitatea, Gai,
Pomenirea și Mureșel, cărora le-au expirat concesiunea, să se prezinte de urgență
sau sa ia legatura  cu  Administratia Cimitirelor, cu sediul de pe str. Poetului  nr. 1
(Cimitir  Eternitatea),  telefon 0257/272.117,  mobil  0752.022.223  sau Str.  Aurel
Ardelean nr. 1  (Cimitir Pomenirea), tel. 0257/281.161, mobil 0752.022.233 de luni
până  vineri,  între  orele  08:00-15:00   (mail:  cimitir.pomenirea@gcarad.ro pt.
Cimitir  Pomenirea,  cimitir.eternitatea@gcarad.ro pt.  Cimitir  Eternitatea)  în
vederea  preschimbării  actelor  de  dare  în  folosință,  actelor/contractelor  de
concesiune și achitării taxelor de închiriere  cimitire/locuri de veci .

În conformitate cu regulamentul privind organizarea și funcționarea cimitirelor,
vă  rugăm  să  vă  prezentați  sau  sa  contactati  Administrația  Cimitirelor  pentru
achitarea taxei și claificarea situației concesionării locului de veci .

              În prezent sunt circa 31.000 de locuri de veci din care 2.300
locuri expirate de mai bine de 2 ani în Cimitirul Pomenirea, circa 45
000 de locuri de veci din care 2.200 locuri expirate de mai bine de 2
ani în Cimitirul Eternitatea și 360 locuri expirate în Cimitirul Gai. 

85% din  locurile  expirate,  au lucări  ,  borduri  și  monumente
funerare. 
În Cimitirul Mureșel toate locurile au fost plătite.

Plata pentru reinoire se efectuează in numerar, POS, virament bancar (ING BANK  NR. CONT
: RO03 INGB 0000 9999 1016 3644;  B.R.D NR. CONT: RO28 BRDE 020S V022 1399 0200).

Tarifele pentru achitarea taxei  locurilor de veci (reinoire) sunt următoarele: 

Nr.Crt. Tarife taxă pentru locuri de
veci expirate/pt pensionari

Tarif fără
TVA

TVA 19% Total Tarif
cu TVA
inclus

1. Taxa pentru 7 ani/loc 121,01 22,99 144
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2. Taxa pentru 25 ani/loc 403,36 76,64 480
3. Taxă restanță/an 17,65 3,35 21

Nr.Crt. Tarife taxă pentru locuri de
veci expirate/pt salariați

Tarif fără
TVA

TVA 19% Total Tarif
cu TVA
inclus

1. Taxa pentru 7 ani/loc 176,47 33,53 210
2. Taxa pentru 25 ani/loc 524,37 99,63 624
3. Taxă restanță/an 26,05 4,95 31

Pentru  concesionarea  unui  loc  de  veci  sau  pentru   informatii  suplimentare  va
rugam sa contactati Administratia Cimitirelor.
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