
ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privește: aprobarea Regulamentului privind înhumarea persoanelor decedate pe raza municipiului 
Alexandria, cu sau fără aparținători sau persoane obligate să dispună în legătură cu 
înmormântarea și a cadavrelor cu identitate necunoscută

Consiliul Local al municipiului Alexandria, întrunit în sedință ordinară, având în vedere:
- referatul de aprobare nr. 4525/17.02.2021 al Primarului municipiului Alexandria;
- raportul comun de specialitate nr. 4526/17.02.2021 al Direcției Economice și Direcției Juridic
Comercial din cadrul Primariei municipiului Alexandria;
- referatul nr. 1701/17.02.2021 al  Serviciului public local Direcția de Asistență Socială; 
- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 
Alexandria; 
- prevederile Legii nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare;
- prevederile Legii nr. 17/2020 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată;
- prevederile Legii nr. 287/2009 – Codul Civil, republicat;
- prevederile Legii 292/2011 privind asistența socială, cu modificarile și completările ulterioare;
- prevederile art. 129, alin.2, lit.d si alin. 7, lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ al Romaniei;

În temeiul prevederilor art. 139, alin. 1 si 5, art. 196, alin. 1, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ al Romaniei,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Se aprobă Regulamentul privind înhumarea persoanelor decedate pe raza municipiului 
Alexandria, cu sau fără aparținători sau persoane obligate să dispună în legătură cu înmormântarea și a 
cadavrelor cu identitate necunoscută, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prin grija Secretarului General municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi înaintată 
Instituției Prefectului județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului municipiului Alexandria, 
Direcției Economice din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, Serviciului public local D.A.S. Alexandria, 
Direcției de Evidență a Persoanei Alexandria și SC Piețe și Târguri Alexandria, pentru  cunoaștere si punere în 
aplicare. 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
CONSILIER, SECRETAR GENERAL,

SILVIA COBÂRLIE ALEXANDRU RAZVAN CECIU

ALEXANDRIA
NR.31 / 24 FEBRUARIE 2021



JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
NR. 4525/17.02.2021

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind înhumarea persoanelor decedate 
pe raza municipiului Alexandria, cu sau fără aparținători sau persoane obligate să dispună 

în legătură cu înmormântarea și a cadavrelor cu identitate necunoscută

În conformitate cu prevederile art. 17 din Legea nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile 
umane și serviciile funerare, “(1) Cu privire la înmormântare sunt obligate să dispună următoarele 
persoane: a) persoana care s-a angajat prin contract că se va îngriji de înmormântare; b) persoana 
stabilită prin testamentul defunctului; c) în lipsa testamentului, soțul/soția persoanei decedate, care a 
trăit în aceeași locuință cu persoana decedată în ultima parte a vieții; d) altă rudă apropiată a decedatului, 
până la gradul al IV-lea inclusiv. (2) Dacă nu există nicio persoană obligată să dispună în legătură cu 
înmormântarea sau persoana obligată se găsește într-un loc necunoscut ori nu își îndeplinește obligația, 
primarul unității administrativ-teritoriale în raza căreia a avut loc decesul dispune cu privire la 
înmormântare.”

Conform art. 2 alin. (1) din Legea nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și 
serviciile funerare, “Oricine are dreptul la o înmormântare decentă și la aducerea ultimului omagiu la 
locul de veci al decedatului.”

Totodată, art. 7 alin. (3) din Legea nr. 17/2000 republicată, privind asistența socială a
persoanelor vârsnite, cu modificările și completările ulterioare, se prevede ”În cazul decesului persoanei 
vârstnice lipsite de susținători legali sau când aceștia nu pot să își îndeplinească obligațiile familiale 
datorită stării de sănătate sau situației economice precare, serviciile comunitare asigură înmormântarea.”

Potrivit art. 78 din Codul Civil ”Persoanei decedate i se datorează respect cu privire la memoria 
sa, precum și cu privire la corpul său.”

Din textele de lege prezentate mai sus și ținând cont că în cadrul Direcției de Asistență Socială 
Alexandria se înregistrează solicitări privind înhumarea persoanelor fără aparținatori legali sau pentru 
care aparținătorii legali nu și-au putut îndeplini obligațiile familiale cu privire la înhumare, s-a impus 
necesitatea reglementării acestor situații.

În conformitate cu prevederile art. 136 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ al Romaniei, propun următorul proiect de hotărâre: ,,Proiect de hotărâre privind
Regulamentul privind înhumarea persoanelor decedate pe raza municipiului Alexandria, cu sau fără 
aparținători sau persoane obligate să dispună în legătură cu înmormântarea și a cadavrelor cu identitate 
necunoscută.”

Direcția Economică și Direcția Juridic Comercial din cadrul Primăriei municipiului Alexandria 
va întocmi raportul comun de specialitate pe care îl va susține la comisiile de specialitate spre avizare.

După întocmirea raportului comun de specialitate și avizarea de către comisiile sus menționate, 
proiectul de hotărâre însoțit de referatul de aprobare, raportul compartimentului de specialitate și avizul 
comisiilor respective va fi prezentat spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al municipiului 
Alexandria.

PRIMAR,
VICTOR DRĂGUȘIN



JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL  ALEXANDRIA
DIRECȚIA  ECONOMICĂ 
DIRECȚIA JURIDIC COMERCIAL
Nr. 4526/17.02.2021

RAPORT  DE  SPECIALITATE
privind aprobarea Regulamentului privind înhumarea persoanelor decedate 

pe raza municipiului Alexandria, cu sau fără aparținători sau persoane obligate să dispună 
în legătură cu înmormântarea și a cadavrelor cu identitate necunoscută

Prin referatul de aprobare nr. 4525/17.02.2021 Primarul municipiului Alexandria supune dezbaterii
și aprobării Consiliului Local proiectul de hotărâre privind aprobarea modalității de identificare a 
beneficiarilor, a modalității de soluţionare a situaţiilor identificate şi a procedurii de acordare a 
tichetelor sociale pentru grădiniţă.

1. NECESITATEA
În conformitate cu prevederile art. 17 din Legea nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile 

umane și serviciile funerare, “(1) Cu privire la înmormântare sunt obligate să dispună următoarele 
persoane: a) persoana care s-a angajat prin contract că se va îngriji de înmormântare; b) persoana 
stabilită prin testamentul defunctului; c) în lipsa testamentului, soțul/soția persoanei decedate, care a 
trăit în aceeași locuință cu persoana decedată în ultima parte a vieții; d) altă rudă apropiată a decedatului, 
până la gradul al IV-lea inclusiv. (2) Dacă nu există nicio persoană obligată să dispună în legătură cu 
înmormântarea sau persoana obligată se găsește într-un loc necunoscut ori nu își îndeplinește obligația, 
primarul unității administrativ-teritoriale în raza căreia a avut loc decesul dispune cu privire la 
înmormântare.”

De la începutul anului 2021, Direcția de Asistență Socială Alexandria a înregistrat deja două 
cazuri de persoane decedate pe raza municipiului Alexandria, fără aparținatori legali sau pentru care 
aparținătorii legali nu și-au putut îndeplini obligațiile familiale cu privire la înhumare.

2. OPORTUNITATEA
Conform art. 2 alin. (1) din Legea nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și 

serviciile funerare, “Oricine are dreptul la o înmormântare decentă și la aducerea ultimului omagiu la 
locul de veci al decedatului.”

Direcției de Asistență Socială Alexandria ia la cunoștință despre aceste cazuri urmare sesizărilor 
primite din partea Spitalului Județean de Urgență Alexandria sau Serviciului Județean de Medicină 
Legală Teleorman.

3. LEGALITATEA PROIECTULUI
Susținerea din punct de vedere legal a proiectului propus este fundamentată pe prevederile 

următoarelor acte normative:
- prevederile Legii nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile 

funerare;
- prevederile Legii nr. 17/2020 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, 

republicată;
- prevederile Legii nr. 287/2009 – Codul Civil, republicat;
- prevederile Legii 292/2011 privind asistența socială, cu modificarile și completările 

ulterioare;
- prevederile art. 129, alin.2, lit.d si alin. 7, lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ al Romaniei.



4. CONSIDERAȚII ECONOMICE
D.A.S. Alexandria va acorda ajutorul de urgență pentru înmormântarea defunctului din bugetul 

local. 
D.A.S Alexandria va ține legătura cu Direcția de Evidență a Persoanei Alexandria pentru 

comunicarea listei defuncților pentru care aparținătorii au solicitat eliberarea certificatelor de deces, 
ulterior efectuării înhumării. Tuturor solicitanților de certificate de deces li se va comunica faptul că 
defuncții au fost înhumați de Direcția de Asistență Socială Alexandria, din bugetul direcției și sunt 
obligați să restituie contravaloarea prestării acestor servicii funerare, fiind totodată direcționați să se 
adreseze acestei instituții. În cazul în care aparținătorii nu achită valoarea cheltuielilor cu 
înmormântarea, Direcția de Asistență Socială Alexandria va efectua demersurile necesare și legale în 
vederea recuperării lor.

Ca urmare, în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ al Romaniei, s-a intocmit raportul comun de specialitate cu privire privind 
aprobarea Regulamentului privind înhumarea persoanelor decedate pe raza municipiului Alexandria, cu 
sau fără aparținători sau persoane obligate să dispună în legătură cu înmormântarea și a cadavrelor cu 
identitate necunoscută.

Proiectul de hotărâre împreună cu întreaga documentație va fi supus spre dezbatere și aprobare 
Consiliului Local al municipiului Alexandria. 

Direcția economică                                                 Direcția juridic comercial
Director executiv,                                                          Director executiv, 
Haritina Gafencu                                                         Chesnoiu Postumia



JUDEȚUL TELEORMAN
CONSILIUL LOCAL AL MUN.ALEXANDRIA SE APROBĂ
DIRECȚIA DE ASISTENTA SOCIALA PRIMAR,
NR. 1701 /17.02.2021                VICTOR DRĂGUȘIN

R E F E R A T

Privește: aprobarea Regulamentului privind înhumarea persoanelor decedate pe raza municipiului 
Alexandria, cu sau fără aparținători sau persoane obligate să dispună în legătură cu 
înmormântarea și a cadavrelor cu identitate necunoscută

În conformitate cu prevederile art. 17 din Legea nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile
umane și serviciile funerare, “(1) Cu privire la înmormântare sunt obligate să dispună următoarele 
persoane: a) persoana care s-a angajat prin contract că se va îngriji de înmormântare; b) persoana 
stabilită prin testamentul defunctului; c) în lipsa testamentului, soțul/soția persoanei decedate, care a 
trăit în aceeași locuință cu persoana decedată în ultima parte a vieții; d) altă rudă apropiată a decedatului, 
până la gradul al IV-lea inclusiv. (2) Dacă nu există nicio persoană obligată să dispună în legătură cu 
înmormântarea sau persoana obligată se găsește într-un loc necunoscut ori nu își îndeplinește obligația, 
primarul unității administrativ-teritoriale în raza căreia a avut loc decesul dispune cu privire la 
înmormântare.”

Conform art. 2 alin. (1) din Legea nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și 
serviciile funerare, “Oricine are dreptul la o înmormântare decentă și la aducerea ultimului omagiu la 
locul de veci al decedatului.”

I. Modalitățile de identificare a cazurilor și de soluționare a situațiilor identificate
De la începutul anului 2021, Direcția de Asistență Socială Alexandria a înregistrat deja două 

cazuri de persoane decedate pe raza municipiului Alexandria, fără aparținatori legali sau pentru care 
aparținătorii legali nu și-au putut îndeplini obligațiile familiale cu privire la înhumare.

Direcției de Asistență Socială Alexandria ia la cunoștință despre aceste cazuri urmare sesizărilor 
primite din partea Spitalului Județean de Urgență Alexandria sau Serviciului Județean de Medicină 
Legală Teleorman.

Categorii de persoane decedate care fac obiectul prezentului referat:
a) Fără rude, aparținatori legali sau alte persoane obligate să dispună în legătură cu 

înmormântarea;
b) Ai căror rude/aparținatori legali, persoane obligate să dispună în legătură cu 

înmormântarea se găsesc într-un loc necunoscut ori nu își îndeplinesc obligația din 
următoarele motive:
- Se află în altă localitate/țară;
- Starea de sănătate este precară;
- Nu dispune de resurse financiare sau acestea sunt insuficiente;
- Refuză din diverse motive să îndeplinească demersurile;
- Alte cauze temeinic justificate.

II. Procedura de acordare a serviciului
Urmare sesizării primite din partea Spitalului Județean de Urgență Alexandria sau a Serviciului 

Județean de Medicină Legală Teleorman, Direcția de Asistență Socială Alexandria verifică dacă 
persoana decedată are sau nu rude, aparținatori legali sau alte persoane obligate să dispună în legătură cu 
înmormântarea, având la bază cercetările efectuate de organele abilitate.

Dacă în urma verificărilor, se constată că este incident în unul din cazurile menționate mai sus, 
se împuternicește o persoana din cadrul D.A.S. Alexandria cu scopul de a reprezenta interesele 
instituției în relația cu Spitalul Județean de Urgență Alexandria, Serviciul Județean de Medicină Legală 
Teleorman, Direcția de Evidență a Persoanei Alexandria, alte instituții.



În scopul declarării decesului, certificatului medical constatator al decesului, actul de identitate 
sau procesul-verbal de stabilire a datelor de stare civilă sunt depuse la Direcția de Evidență a Persoanei 
Alexandria pentru eliberarea adeverinței de înhumare.

În vederea eliberării adeverinței de înhumare, pentru persoanele al căror deces este declarat la 
mai mult de 48 de ore de la data decesului, se impune emiterea documentului prin care se autorizează 
înregistrarea tardivă a decesului și înhumarea cadavrului.

Reprezentantul D.A.S. Alexandria se va ocupa de solicitarea unui ajutor de urgență pentru 
înmormântarea defunctului și efectuarea cumpărăturilor necesare înmormântării constând în articole de 
îmbracaminte (costum, pantofi, cămașă, lenjerie intimă,etc).

Reprezentantul D.A.S. Alexandria va comunica SC Piețe și Târguri Alexandria să asigure cele 
necesare în vederea înhumării defunctului (repartizarea unui loc de înhumare și săparea gropii, orice altă 
activitate necesară înmormântării)

Ulterior, persoana desemnată va face demersurile pentru intervenția firmei de prestări servicii de 
înhumare, care se va ocupa de înmormântarea propriu-zisă (confecționarea sicriului și a însemnului 
religios cu înscrierea numelui decedatului și a anului decesului, transportul la cimitir, oficierea slujbei de 
înhumare, orice altă prestație necesară legată de înmormântare). Firma de servicii funerare va emite 
factură fiscală în vederea decontării.

D.A.S Alexandria va ține legătura cu Direcția de Evidență a Persoanei Alexandria pentru 
comunicarea listei defuncților pentru care aparținătorii au solicitat eliberarea certificatelor de deces, 
ulterior efectuării înhumării. Tuturor solicitanților de certificate de deces li se va comunica faptul că 
defuncții au fost înhumați de Direcția de Asistență Socială Alexandria, din bugetul direcției și sunt 
obligați să restituie contravaloarea prestării acestor servicii funerare, fiind totodată direcționați să se 
adreseze acestei instituții. În cazul în care aparținătorii nu achită valoarea cheltuielilor cu 
înmormântarea, Direcția de Asistență Socială Alexandria va efectua demersurile necesare și legale în 
vederea recuperării lor.

Director executiv,
Doina Nedea



JUDEȚUL TELEORMAN                                                                         Anexă la Hotărârea

MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                                    Nr. 31/ 24 FEBRUARIE 2021

CONSILIUL LOCAL

Regulamentul privind înhumarea persoanelor decedate pe raza municipiului Alexandria, 

cu sau fără aparținători sau persoane obligate să dispună în legătură cu înmormântarea 

și a cadavrelor cu identitate necunoscută

I. Modalitățile de identificare a cazurilor și de soluționare a situațiilor identificate

De la începutul anului 2021, Direcția de Asistență Socială Alexandria a înregistrat deja două 
cazuri de persoane decedate pe raza municipiului Alexandria, fără aparținatori legali sau pentru care 
aparținătorii legali nu și-au putut îndeplini obligațiile familiale cu privire la înhumare.

Direcției de Asistență Socială Alexandria ia la cunoștință despre aceste cazuri urmare sesizărilor 
primite din partea Spitalului Județean de Urgență Alexandria sau Serviciului Județean de Medicină 
Legală Teleorman.

Categorii de persoane decedate care fac obiectul prezentului referat:

a) Fără rude, aparținatori legali sau alte persoane obligate să dispună în legătură cu 
înmormântarea;

b) Ai căror rude/aparținatori legali, persoane obligate să dispună în legătură cu 
înmormântarea se găsesc într-un loc necunoscut ori nu își îndeplinesc obligația din 
următoarele motive:
- Se află în altă localitate/țară;
- Starea de sănătate este precară;
- Nu dispune de resurse financiare sau acestea sunt insuficiente;
- Refuză din diverse motive să îndeplinească demersurile;
- Alte cauze temeinic justificate.

II. Procedura de acordare a serviciului

Urmare sesizării primite din partea Spitalului Județean de Urgență Alexandria sau a Serviciului 
Județean de Medicină Legală Teleorman, Direcția de Asistență Socială Alexandria verifică dacă persoana 
decedată are sau nu rude, aparținatori legali sau alte persoane obligate să dispună în legătură cu 
înmormântarea, având la bază cercetărilor efectuate de organele abilitate.



Dacă în urma verificărilor, se constată că este incident în unul din cazurile menționate mai sus, 
se împuternicește o persoana din cadrul D.A.S. Alexandria cu scopul de a reprezenta interesele instituției 
în relația cu Spitalul Județean de Urgență Alexandria, Serviciul Județean de Medicină Legală Teleorman, 
Direcția de Evidență a Persoanei Alexandria, alte instituții.

În scopul declarării decesului, certificatului medical constatator al decesului, actul de identitate 
sau procesul-verbal de stabilire a datelor de stare civilă sunt depuse la Direcția de Evidență a Persoanei 
Alexandria pentru eliberarea adeverinței de înhumare.

În vederea eliberării adeverinței de înhumare, pentru persoanele al căror deces este declarat la 
mai mult de 48 de ore de la data decesului, se impune emiterea documentului prin care se autorizează 
înregistrarea tardivă a decesului și înhumarea cadavrului.

Reprezentantul D.A.S. Alexandria se va ocupa de solicitarea unui ajutor de urgență pentru 
înmormântarea defunctului și efectuarea cumpărăturilor necesare înmormântării constând în articole de 
îmbracaminte (costum, pantofi, cămașă, lenjerie intimă,etc).

Reprezentantul D.A.S. Alexandria va comunica SC Piețe și Târguri Alexandria să asigure cele 
necesare în vederea înhumării defunctului (repartizarea unui loc de înhumare și săparea gropii, orice 
altă activitate necesară înmormântării).

Ulterior, persoana desemnată va face demersurile pentru intervenția firmei de prestări servicii 
de înhumare, care se va ocupa de înmormântarea propriu-zisă (confecționarea sicriului și a însemnului 
religios cu înscrierea numelui decedatului și a anului decesului, transportul la cimitir, oficierea slujbei de 
înhumare, orice altă prestație necesară legată de înmormântare). Firma de servicii funerare va emite 
factură fiscală în vederea decontării.

D.A.S Alexandria va ține legătura cu Direcția de Evidență a Persoanei Alexandria pentru 
comunicarea listei defuncților pentru care aparținătorii au solicitat eliberarea certificatelor de deces, 
ulterior efectuării înhumării. Tuturor solicitanților de certificate de deces li se va comunica faptul că 
defuncții au fost înhumați de Direcția de Asistență Socială Alexandria, din bugetul direcției și sunt 
obligați să restituie contravaloarea prestării acestor servicii funerare, fiind totodată direcționați să se 
adreseze acestei instituții. În cazul în care aparținătorii nu achită valoarea cheltuielilor cu 
înmormântarea, Direcția de Asistență Socială Alexandria va efectua demersurile necesare și legale în 
vederea recuperării lor.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,

CONSILIER,

SILVIA COBÂRLIE






