
Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

HOTARÂRE 
privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

nr. 313/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind înhumarea persoanelor 
fără aparţinători care decedează pe raza Municipiului Bucureşti 

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului Bucureşti 
nr. 5479/27.07.2021 şi raportul comun de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii, al 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti şi al Administraţiei 

Cimitirelor şi Crematoriilor Umane nr. 21850/15.06.2021; 
Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanţe şi credite externe nr. 

167/30.08.2021, avizul Comisiei sănătate, sport şi protecţie socială nr. 28/30.08.2021 şi 

avizul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 335/31.08.2021 din cadrul Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 
Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
Legii nr. 1 04/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi 
ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor- cadru de organizare 
şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de 
personal, cu modificările si completările ulterioare; 

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a) şi lit. d), alin. (3) lit. e), alin. (7) lit. b) şi 
lit. s) şi art. 139 alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
HOTĂRĂŞTE: 

Art.l Se modifică şi se completează anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti nr. 313/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind înhumarea 
persoanelor fără aparţinători care decedează pe raza Municipiului Bucureşti, conform anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.ll Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială a Municipiului Bucureşti şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al 
Administratiei Cimitirelor si Crematoriilor Umane se modifică în unzător. 
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Art.lll Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al 
Municipiului Bucureşti, Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, 
Administraţia Cimitirelor şi Crematoriilor Umane a Municipiului Bucureşti şi Consiliile Locale 
ale sectoarelor 1 -6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei. 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti din data de 01.09.2021. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Cosmin- Victor Şmighelschi 

BucureştW01.09.2021 
Nr. 282 

SECRETAR GENERAL 
AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Georgiana Zamfir 
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Anexa la HCGMB nr~~//2.!.:.9.a:. P::Q?,.A 

REGULAMENT 
privind modificarea Regulamentului privind Înhuma 

care decedează pe raza Municipi 
arţinători 

Art. 1. Următoarele articole din Regulamentul privind înhumarea persoanelor fără aparţinători care 

decedează pe raza Municipiului Bucureşti HCGMB nr. 313/2019 se modifică şi vor avea următorul 

conţinut: 

(1) Art. 2. alin ( 4) tit. b. În sensul acesta, în maxim 30 de zile de la data intrării în vigoare a 

modificărilor cuprinse în prezentul Regulament, serviciile de specialitate existente la nivelul 

sectoarelor Municipiului Bucureşti vor transmite ACCU numerele unice de telefon 

antemenţionate. Orice modificare a acestora va fi comunicată ACCU în termen de maximum 48 

de ore. 

(2) Art. 2. alin (4) lit. c. ACCU va transmite Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti 

şi/ sau, după caz, altor instituţii cu atribuţii în domeniu, în cel mult 45 de zile de la data intrării 

în vigoare a prezentului Regulament, lista cuprinzând numerele de telefon existente la nivelul 

fiecărui sector, precum şi orice modificări survenite ulterior, în termen de maximum 48 de ore de 

la data comunicării. 

(3) Art. 3. alin. (1) Consiliile locale ale sectoarelor Municipiului Bucureşti, prin persoanele delegate 

în sensul acesta de către ACCU, se vor prezenta la sediul ACCU, în termen de maximum 24 ore 

de la declaraţia de înregistrare a decesului, pentru cazurile prevăzute Ia pct. a şi b din art. 2 alin. 

( 1 ), cu adeverinţa de înhumare şi comunicarea că locu l de înmormântare se asigură gratuit, în 

vederea repartizării unui loc de înhumare. Administraţia Cimitirelor şi Crematoriilor Umane va 

emite repartiţia, în termen de 24 ore de la înregistrarea solicitării, cu menţionarea cimitirului unde 

se va face înhumarea. 

(4) Art. 3. alin. (4) În situaţia în care facultăţile de medicină cu sed iul în Municipiul Bucureşti, legal 

constituite şi acreditate, dispun de un număr de cadavre formalizate, identificate şi fără 

aparţinători legali, care au fost utilizate în procesul didactic, pe care nu au posibilitatea de a le 

înhuma, acestea se vor adresa Administraţiei Cimitirelor şi Crematoriilor Umane şi firmei de 

prestări servicii de înhumare prevăzute în articolul 4 din prezentul Regulament, cu adeverinţa de 

înhumare ş i comunicarea că locul de î nmormântare se asigură gratuit (emise de Consi liul Local 

pe raza căruia a survenit decesul), în vederea repartizării unui loc de înhumare, urmând ca 

decontarea facturilor pentru prestaţiile aferente să fie efectuată de ACCU conform art. 5 din 

prezentul Regulament. 

(5) Art. 3. alin. (8) Trimestrial, Direcţiile de Evidenţă a Persoanelor de la nivelul sectoarelor vor 

transmite ACCU lista defuncţilor pentru care a fost solicitat certificatul de deces. Solicitanţilor 

acestor certificate li se va comunica obligatoriu faptul că defuncţii au fost inhumaţi de 

Municipalitate, prin bugetul ACCU, fiind deel~raţi-:şl-a.~umaţi de Sectorul respectiv ca fiind fără 

apartinători sau cadavre neidentificate; dtiis~~~~~~·a: ·:rt:s'e'va în vedera raptul că, în situatia în care 
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nu vor restitui Municipalităţii contravaloarea pre am ACCU va efectua 
" -r ·"""""'-"-demersuriJe administrative şi legale în vederea recuper tP·..r<1!71~----

(6) Art. 4. alin. (1) În termen de 6 luni de la intrarea în vigo ~ 
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efectua demersurile necesare atribuirii contractelor de prestări servtcii de înhumare pentru fiecare 

dintre cele şase sectoare ale Municipiului Bucureşti, precum şi cele privind introducerea în 

bugetul propriu a sumelor necesare decontării serviciilor care fac obiectul acestui regulament. 
(7) Art. 4. alin. (2) ACCU va comunica reprezentanţilor consiliilor locale ale sectoarelor 

Municipiului Bucureşti, precum şi Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi 

Institutului Naţional de Medicină Legală "Mina Minovici", în termen de 15 zile, numele 

societăţilor comerciale de prestări servicii cu care a încheiat contracte, potrivit legislaţiei în 

vigoare. 
(8) Art. 4. alin. (3) Reprezentanţii consiliilor locale ale sectoarelor vor comunica societăţilor 

comerciale cu care ACCU a încheiat contractele de prestări servicii, locul de unde poate fi ridicat 

cadavru) şi cimitirul unde urmează a fi efectuată înhumarea. 

(9) Art. 5. alin. (1) ACCU, la cererea societăţilor comerciale de prestări servicii prevăzute la art. 4 

alin. ( 1) - (3) va vira în contul acestora cheltuielile de înmormântare, pe baza facturilor prezentate 

în vederea decontării, a unei note justificati ve eliberate de reprezentanţii consiliilor locale, care 

atestă numărul şi tipul prestaţiilor efectuate, şi a unui dosar conţinând, în fotocopie, adeverinţa de 

înhumare şi comunicarea că locul de înmormântare se asigură gratuit (emise de Consiliul Local 

pe raza căruia a survenit decesul), pentru fiecare caz în parte. ACCU va asigura decontarea 
facturilor emise de prestatorii de servicii antemenţionaţi, în conformitate cu prevederile 

prezentului articol din Regulament. 
(10) Art. 5. alin. (2) ACCU va efectua, trimestrial , demersurile administrative în vederea recuperării 

cheltuielilor aferente prestărilor de servicii pentru defuncţii pentru care, ulterior, vor exista 

informaţii că nu fac obiectul prezentului Regulament (de exemplu, în situaţia în care reiese că 

aceştia au aparţinători, rude, urmaş i, moştenitori etc., inclusiv în cazul defuncţilor a căror 

identitate nu a fost cunoscută la data înhumării); de asemenea, se vor efectua demersuri în vederea 

recuperării acestor cheltuieli de la titularii contractelor de vânzare-cumpărare sau a altor acte de 
proprietate echivalente, în situaţia în care defuncţii figurau în acestea cu clauze de uzufruct viager. 

(11) Art. 5. alin. (3) Consiliile locale ale sectoarelor Municipiului Bucureşti , prin direcţiile, serviciile 

şi compartimentele de specialitate ale acestora, au obligaţia de a sprijini ACCU în vederea 

recuperării acestor cheltuieli. 

Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentului regulament, orice altă dispoziţie contrară îşi încetează 

aplicabilitatea. 

Art. 3. Administraţia Cimitirelor şi Crematoriilor Umane, Direcţia Generală de Asistenţă Socială a 

Municipiului Bucureşti, Direcţia de Admini straţie Publică, Consiliile localeţ ale sectoarelor 1-6 ale 

Municipiului Bucureşti, prin direcţiile de specialitate, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
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