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REOULRMENIUL 
CIMITIRULUI ISRAELIT 

din Corn. COPOU Jud. IAŞI 

Jaşi.-Tipografia li. Golclnrr 



REGULAMENT 
Pentru stabilirea, funcţionarea şi administra -
rea Cimitirului Cultului Israelit din Cotuna 

Copou, Comuna Podgoria Copou, aprobată 
înfiinţarea de Onor. Comitet Permanent 

al judeţului laşi în şedinţa din 9 la -
nuarie 1881, comunicat cu ordinul 

d-lui Prefect, No. 339. 

TITLUI, I 

Săpătura şi Lucrările ce sunt : 

Art. 1. Pe locu numit Ceirul lui Peret diu 
cQtuna CQJlOU com}!na opou, se tnfiinţeiîa un 
cimitir care să serrn pentru !urnonufrntarea 
farael1ttlo'f morţi din comuna C-ogo-u, luşi, me
gieşitele şi din orice loca.JWlte. 

Art. 2. Terenul pe care se tofiinţea7.ă acest 
cimiti1· de o camdată se permite pe o întindere 
dP. 2 fălci, 6 prăgini şi 12 stînjeni care deja se 
află tnchis prin zaplaz de sc!udul'i tn depărtarea 
cerută de Al't 1 din lege şi 2 şi 3 din regula
ment .ul tnmormînt,ărilor din 1864. 

Art. 3. Cantitatea terenului din locul numit 
Ceirnl lui Periţ care se va mai destina ca ci
mitir de comunitatea israelită pe lângă acela a
flat îngrădit, se va permite lungimea după ce 
mai 1ntăi se va da avizul prenlnbil al Consili
ului de Igienă al judeţului Iaşi. 
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Art. -L Cimitirul de jm împrejur cu 1oute de

p011denţile lui va fi închis cu zaplaz de scân

duri a,'ând o înălţime de 2 metrj cel puţin şi 

o construcţinne solidă. 
Art. 5. In lăuntrul Cimit.irului de jur împre

jur îngrădit şi pe aml>ele laturi ale eşirilor prin

cipale se vor tace plantaţiuni de copaci nero

ditori însă nu prna deşi, de a nu se Intibuşi cfr

culaţia aerului. 
Art. 6. Fiecare înmormântare se va face în 

o groapă separată, fiecare groapăsapată să aibă. 

o adâncime de 1 metru 50 c., va fi lungă de 
2 metri şi largii de. 80 c. afară de mormintele 

copiilor care vor difere numai Jungimen. şi lărgi

mea dupăetate. Ad~ncimen . va, fi tot aceiaşi. După

depuneren. mortului pământul se -va depune de 

pe suprafaţă şi se Ya bate bine. 

Art. 7. Gropile vor fi departe unele de altele 

de 40 c. 111 lături şi de 50-60 c. la cap şi 

Ia picioare. 
Art. 8. Petl'0le ce se vor depune deasnprn 

ri.10rmintelor vor fi uniforme In lungime şi lă

ţime. 

TITLUL If 

C.onstrncţiuni şi clădiri pendinte de Cimitir 

Art. 9. Din marginea târguşornlui Păcurari 

conducătoare ]a Cimitir se va face o şosea ,;iş

ternută cu piatră fărmată sau pmnd. av~inrl o 

lărgime ge s metri clinpreună cu trotuarele. 

Art. 10. Se rn face o poartă mare în două 

canaturi cu încuietori solide având înillţimea. 

zaplazului şi o pon.rtă m1cn cu încuietoare lmnă 

peutrn circulaţia pe jo . 

Art. 11. Corespunzător şoselei văzută la art. 

~ se va face înlăuntrul Cimitirului o alee 

princip,llă care sii. traverseze lărgimea Cimiti

rului nşternută ca şi şoseaua 

Art. 12. Alte aleie conducătoare din acele prin

cipale la diferite parcele de înmormintări se \'Ol' 

face ţ-i care vor fi niYelate şi năsirite; acele 
dintre două parcuri Yor avea o lărgime mai rnic:1 

de 2 metri. 
Art. 13. Jn fundul Cimitirnlui dinspre răsărit 

se va separa prin îngrădire uniformii Cimitiru

lui, un Joe pentl'II tnmornuintarea sinucişilor pe 
sexe, a"\"ând o poartă de comunicaţie corcilpuu
zătoare în Cimitir. 

Art. LI-. Două camere mortnnre, una pentrn 

barbaţi şi una, pentm femei, se vo1· tace. 

Art. 15. La poartă se va face o casă pentrn 
locuinţa portarului. 

Art. 16. Două camere pentru locuinţa Inten

dentului şi cancelarea Cimitirnh1i cu mobiliernl 

necesar cancelariei Cimitiru 1 ui. 

Art. 17. Două camere pentrn gropari şi ţine

rea instrumentelor necesare. 

Art. 18. Depozite de lemne şi private. 

Art. 19. Cultul Israelit de ...-a crede de cn

Yiinţă va. clădi şi o capel:l. 

Art. 20. Se vor înfiinţa fanare necesare Iu ci
mitir şi afară. 

Art. 21. Toate constrncţiunile. previîzute la 

art. 14, 15, 16, 17, 18, 19 şi 20 ele mai sus vor 
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fi _de zid ~au paiantă, acoperite cu tablă sau şin
dnlă dupa_ planul dat ce se va prezenta spre 
aprobare ş1 la care se pot face modificări dacu 
s~ vor ce,·e necesar de către Consiliul de Hi
gienă şi Inginerul judeţului. 

TITLUL III 

Glasarea Mormintelor 

Art. 22. Cimitirul va fi împărţit in clase pe 
sexe, avftnd şi locuri rezervate după planul ce 
se Ya prezenta spre aprobare : 

a) Se ,·or face trei clase de morminte pentru 
barbaţi cu locuri rezernite. 

b) ?:rei clase de morminte pentru femei cu 
locuri rezenate. 

c) .. Clasa 4-a va servi pentru înmormântarea 
copul or. 

d) Fiecare clasă şi loc rezervat va fi des
părţit prin alee năsipite. 

e) Câte un exemplar de plan al cimitirului va 
fi afipt 1n cancelaria cimitirului şi a PrimăriP.i. 

~rt. 23. Xici o taxă comuna nu va încasa de 
la rn11;1ormâ.nt~ri fiind proprietatea comunităţii 
Israelite, afara de cHzul văzut în art. 46 din a
cest regulament. 

TITLUL IV 

Numirea şiatribuţimiea personalidui Cimitirului 

Art. 24. Se va compune de ocamdată după. 
cum urmează : 

5 

a) Un funcţionar purtând numele de Inten-
dent. 

b) Un gardian peutrn paza bunei ordine. 
c) Un portar şi 
d) Patru gropari cari vor fi ca rândaşi. 

Art. 25 . Intendentul, gardianul şi portarul Yor 
ti români care să tutrnnească condiţiunile ce
rute pentru numirea funcţionarilor publici. 

Art. 26. Groparii Yor fi Israeliţi. 
Art. 27. Personalul religios va fi acelnş al i

nagogilor din faşi şi care ya fi invitat de 
familia mortului cn regulile după obiceiul cul
tului. 

A.1-t. 28. Numirea şi re\·ocarea celor dela art. 
25·vor fi făcute direct de către Primarele comu
nei conform al't. 87 din legea comuuaHt din 874. 

Art. 29. Numirea celot· dela art. 26 se va 
face tot de Primăria. comunei conform m't. 2 
după recomandaţia Comitetului l raelit. 

Art. 30. Atribuţiunile Intendentului sunt : 
a) A se executa ad literam art. 6, 7 şi 8 de 

mai sus fără carn să nn permită îngroparea şi 
punerea pietrei. 

h) A nu permite 1nmormtîntarea daeă cada
nul adus nu va întruni condiţmnile cerute de 
regulamentul decretnt cu No. 10 8 din 16 Iunie 
1876 publicat tn Mouitornl Oficial No. 3 rtin 77 
tn ceia ec pri\·eşte pe -fiecare cadaYru faţ,ă cu 
localitatea de unde vine, fără care să nu per
mită tnmormfint:uea. 

c) Să controleze actele ce însoţeşte mortul, de 
a fi în reguHi având toate formalităţile cernte 
de lege şi regulamente. 
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d) Kici o groapă nu '\'a permite a se deschi
de sub orice moti,e afară numai dacă Ya ob
ţine ordin în scris din partea tuncţ.iounrului ju
dP.cătoresc în drept sau dAlegatul oficial, anun
ţând despre aceasta oficial Primăria care tre
bue să a iste la acea desgropare. 

e) Să ţină doaă registre ce i se vor dn,, unul 
pentru înscrierea morţilor treptat ce ş'au adus 
spre îngropare şi unul pentru trecerea pe clase 
şi sexe a fiecărui mort cu aratarea de rândul 
şi numărul gropei în care s'a depus mortul. A
ceste registre vor fi legalizate de Primăria Copou. 

f) A fi direct responsabil de orice abatere. 
neglijenţă a ori cărui servitor al cimitirului şi 
pentru orice abatere dela îndatorire a oricăruia 
să raporteze imediat Primarului cenind a se lua 
măsuri de îndreptare. 

Art. 31. Atribuţiunile gardianului: 
a) El e direct Ja ordinile Intendentului şi tn 

special cu b) ţinerea bunii ordine in cimitir şi tn 
împrejurul cimitirului şi pentru persoanele cari 
nu se ,or pw·ta cu cuviinţă in cimitir, vor 
fi date afară· c) cu executarea gropilor ce 
sunt şi ca rândaş pentru curăţirea interioară şi 
exterioară a cimltirului ; d) a nu permite în lă
untrul cimitirului depunerea de materiale de ori 
ce fel şi sub nici un pretext. A 'JU permite cio
plirea pietrelor, stângerea de ,ar şi altele păs· 
trâod curăţenia cea urni perfectă. eJ a ajuta pe 
portari în cele aratate la litera c. şi d. de sub 
art. 32 de mai jos. 

Art. 32. Atribuţiunile portarnlui sunt: 
a) A nu deschide porţile cele mari de cât 

pentru intrarea trăsurilor ee însoţesc mortul. 
b) Portiţa cea mică va servi pentru intrarea şi 
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eşirea persoanelor pe jos. c) Nu rn permite in
trarea !n în cimitor a niuzătorilor de Ot'iee fel 
de nutriment, Ja oameni beţi, la copii f:trit 
părinţi, la cerşetori şi b pe,,soaue cari YOI' 
a.Yen animale pe lnngă ei. d) Nu rn permite fări't 
î1rrnea Intendentului intrarea în cimitir a parsoa 
nelor străine !n timpul când uu se celebrenzu 
Yre-o 1nmormânta1·e; e) va fi în tot timpul tn 
permanenţă şi la caz de învoire a absenta, Ya 
fi rnmplasat cu gardianul. 

Art 33. Superiorul adm111istmţiei cimitirului 
este Primarul comunei, el inspectează cimitirul 
ori cfwd va voi şi ln orice or:1, şi pentru orice 
neglijPnţe gă ite \ i ne raportate, Primarele ni 
lua mă uri de îudreptnrna celui abătut în mo
dul ce crede si in limitele Jegei. 

Art. 31. D. Primar pe lângit in pecţinnile şi 
controlul ce trebue a face în zile şi 01·e ne
determinate, este obligat ca îu fiecare Duminică 
să fadt inspecţiuni şi control cimitirnlui şi 
personalului dinpreuni.'î şi c:u d. illedic nl 
Pfosei şi pentru orice necesităţi să solicite Co 
:nitetuluY lsraelit de n Je impli11i. 

Art. :_l;). Personalul cimitirului Yăzut la alini
atele b, c şi el. de sub art. 24 de mni sus e 
Ya spori după gă irea, cu cale n ace tui cou-i
liu Comunei Oopou după necesitatPa serriciului 
şi mai ales în timpul epidemiei. 

Art. 3G. Sporirea personalului se rn face de 
Comitetul Isrnelit mult in 2-:1:- 4 ore dela pri
mirea încunoştiinţă.rci cei se va face tn nrma a
probih ei Con iJiului Comunei. 

Art. 37. La caz că comitetul Israelit să nu 
aihă număr de gropnri precizat mai sus sau 
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nu-l va spori după decizinnea Consiliului Comu
nal conform art. 35, d-l Primar va numi gro
pari din persoanele ce va crede pe comptul 
Comitetului Isrnelit cu salar de câte -lO lei fiecare 
pe lună, iar celălalt peraonal retribuit după cum 
la art. următor se specifică. 

TITLUL V 

Salariarea personalului , iluminar ea, Zncctlzitul · 
şi întreţinerea cimitirului 

Salarile se fixează precum urmează: 
a) Salarul unui Intendent lei 120 lnna1·. 
b) Clieltueala caucelariei şi iluminatul ca

merilor 18 lei pe lună. 
c) Salarul unui gardian lei 50 pe lună fiind 

obligator a'şi arna uniforma ca un set·geut di vil. 
d) Salarul unui portar 40 lei pe lună. 
e) Pentru fiecare vizită a. d-lui 11edic ele pla

să corfform rostirei art. 34 de mai sus câte 8 
lei pP- fiecare vizită, lei 32 pe fiecare lnuă. 

: fJ. Pentru grop~ri şi person_alul religios va pri
n direct pe Comitetul Jsraeht. 

g) Lemnele ori cât vor fi necesare pentru 1n
c~lzitul_camerilor şi ca~celariei se vor aprovi
z10na şt depune de comitetul Israelit la cimitir 
la 1 Octombrie a fiecărui an. 

h) Pentru iluminarea fânarelor ae va depune 
treptat de Comitetul Israelit gazul necesar. 

Art. 39. Plata salarilor şi diurna se vor efec
tua de comitetul Israelit pentru întreţinerea şi 
administrarea ospitalului Israelit din Iaşi din 
veniturile Rale 1n mânile Intendentului la fie 
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care 20 a fiec;irei Juni înainte pentrn luna ur
mătonre, pl'imind 1n schimb pentrn toate răs
punderiie de bani şi ,tltele, chitanţa Intenden 
tului. 

~rt. 40 . Intendentul pentru pl'imirea şi distri
bmrea celor văzute la art. 3!), Ya ţine un re
gistru legalizat ele Primăria Oopou iu care va tre
ce pe partea stângă primirea şi pe parte:\ dreaptă. 
plăţile sau distribuiri;e, în dreptul cărora di tri
buiri va subsemna de primire, iar cei fără. cu
noştinţe de carte snnt obligaţi a poseda sigiliu 
cu numele lor, fără care subscrieri ele primire 
nu se ni considera distribuirea ca efectuată. 

Art. 41 Registrele yăznte la art. 30 şi art. 
JO se vor aproviziona de Comitetul Israelit din 
fondurile sale. 

TITLUL VI 

lndatoriril e comitetului Israelit pentru înfiinţa

rea şi întreţinerea Cimitirului 

Art . . u. Se recunoaşte pentm înfiintnrea tŞi 
întreţinerea cimitirului morţilor Israeliţi rlin co
muna Copou pe comitetul cultului israelit pen
tru administrarea şi întreţinerea ospitalului Is
raelit conform declaraţiei reg. la 'o. 1050 din 
partea patronilor 1Dfiinţării acelui cimitir şi dec
laraţia eu No. l reg. la 1 o. 120 din partea co-
mitetului Israelit. . 

Art. 43. ţc_e~t co_mitet este obligat a prezen
ta planul c1m1t1rulm cu clasarea mormintelor i 
a tuturor construcţiuoilor eonform at't. rostir~i 
acestui regulament. 

n 
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Art. 4-1:. Constrncţiunile văzute la art. O până 
fa 21 inclusiv se vor face cu cheltneala C'omi
tetului Israelit şi cnre se Yor termina cel mult 
pl'lnă 1a 26 Octombrie anul curent. 

An. -!fi. întreţinerea acestui cimitir pentru 
totdeauna, este însărcinat acelui comitet şi care 
este olJligat să conrespundi't imediat ce -a fi a
vizat oficial de Intendent şi a căruia cerere tre
bue mai 1ntăi să aibă aprobarea Consiliului Co
munei Copou. 

Art. 46. Numirea şi retribuirea personalului 
conform acestui r~gnlament va fi obligatoare de 
la 20 Iunie n. c. pftnă atuncea salariarea per
sonalului se va urma conform decl:waţiei nce
lui comitet Jsrnelit de sub No. 1 regis. la No. l 
1 Ianuarie anul curent. 

Art. 47. Pfrnă la 20 Iunie n. c. comitetnl Is
raelit este obligat a depune cousilinlui Comunii 
Copou o copie legalizată după actul de proprie
tatea Jocului pe care s'a infiinţat cimitirul. 

Art. 48. Dacă comitetul Israelit nu va con· 
simţi în totul Ja îurleplinirea acestui Regula
ment de ni consir!ern ca reYocat:i. în totul au
torizaţiunea dată de Consiliul Comunii Copou 
prin procesul-verbal No. 1 din 'i Ianuarie a. c. 

Art. 40. Dacă comitetul 1sraelit In ceea ce 
priveşte dispoziţiunile acestui L'c_,nlament nu -le 
va executa ad literr1m ~i Jn, timpul precizat tie 
de ol'ice natură şi în orice caz, Cimimitiml în 
chestiune se vn. declara închis, oprindu-se în
mormântările după cererea acestui consiliu şi 

aprobarea de Onor. Comitet permanent al judeţu
lui Iaşi şi a nu li se mai permite deschiderea 
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unui alt cimitir în raionul comunii Podgorii 
Cop9u. 

Art. 50. Dacă însă prin închiderea Cimitiru
lui din cauzele Yăzute la art. 4b şi 49, Comite
tul Israelit nu va avea alt cimitir pentrn îngro
parea, mol'ţilor; pâuă îşi ,·n, înfiinţa alt tn a1tr1 
comună, li se Ya pel'mite îngroparea morţilor la 
cimitirul din comuna Copou după ce mai tntăi 

va pune de fiecare mort f:tră deosebire c,\te 15 
(cinsprezece) lei la Pet·cepţia Comunei Copou 
ca amendă 1n folosul Ca ei Comunale pentru 
neexecutarea regulamentelor Comunale, şi cu 
care umă să se plătească salarile tunctionari
lor cimitirului pfrnă Işi va tufiinţ,1, alt cimitir în 
altă comun,t şi fără care platK rle amendă su 
nn se permită îngroparea. 

Art. 51. D-l Primar titular al Comunii C'opou 
este însărcinat cu executarea ace tui regulament. 

Art. 52. Regulamentul preze11t votat de noi 
Consiliul Comunii Podgoria C'opou din Pia a 
Copou jud. laşi, ast1îzi :H :.Iji 18 I în şedinţa 
publică se Ya înainta Onor. Comitetului perma
nent, pre a. fi supus aprob/trei după cnre se 
va comunica o copie şi Comitetului Israelil 

C'onsilieJ"i (ss) f 
Gh. Bădici 
N. Stan 

l Y. 1. Grigorin 
[. Dc7scălescu 

Is. Primar, I. Pralea 

Is. Secretar, X. Tatara1w 

No. 24. I, '61 Mai 24 
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REGATUL ROi\IĂKlE[ 

Primăria Comunei Copou 

Copia prezentă fiind întocmai extrasă de pe 
condica şedinţelor din 24 Mai 18 1, se legali
zează spre a se da d-lui Intendent al cimitiru
lui Israelit conform cererii sale cu raportul No. 
1 din 12 Mart c. înregistrat la No. sub luare 
de dovadă, cu invitare a se convinge ad li
teram emisului regulament. 

Prf mar, Nediscifrabil 

otar, O. Popovici 
No. 809.-1895 .Mart 1fi 
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