
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI  BUCURESTI

Administraţia Cimitirelor şi Crematoriilor
Umane

Nr. ______/ ST______/ ___________ Serviciul teritorial ________________
(transformare concesiune de 7 ani în concesiune pe termen nelimitat etc)-

DOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul/a_______________________________________________, domiciliat/ă în

___________________________, str.__________________ nr.____,bl._, sc.____, ap.____,
sector/judeţ ______________, CNP _____________________________, telefon ____________,
având calitatea de __________________faţă de defunctul/defuncţii.

În conformitate cu prevederile art. 14 din ROF al ACCU aprobat prin HCGMB nr. 303/2003, solicit
transformarea concesiune de 7 ani în concesiune pe termen nelimitat, a locului de înhumare, situat
în cimitirul _____________________________, loc în care se află înhumat/
înhumaţi :________________________________________________________________

Cererea va fi însoțită de următoarele documente:

● Factura de înhumare copie și original

● Certificat deces copie și original

● Acte de stare civilă din care să rezulte gradul de rudenie copie și original

● Declarație notarială în cazul celor îndreptățiți, care renunță la concesiune în favorea altei persoane; în cazul în care nu

există rude.

● Declarație notarială de exonerare a ACCU în caz de litigiu cu alte eventuale părți
● Actul de identitate al solicitantului BI/CI/pașaport copie și original

● Taxa de concesiune de la 7 ani la veci în funcție de categoria cimitirului+taxa eliberare act de 75,19 lei

DATA:_____________                                                  SEMNATURA________________

Referat de verificare a locului Referat de verificare a tarifelor

în teren                                                                       anuale de  intreţinere

figura ____, loc ______, supraf.___ tarife anuale de întreţinere

menţiuni ________________ taxe 7 ani/suma/chit./perioada________

ȘEF SERVICIU., menţiuni ________________________

Sediu: Calea Şerban Voda, nr.249, cod poştal 040217, sector 4, Bucureşti,
România
Adresa de corespondenţă: Int. Serelor, nr.1, cod poştal 042124,Sector 4, Bucureşti
Tel.: 021/636.35.71; Fax: 021/334.42.54

http://www.accu.ro

Operator de date cu caracter personal:  18095;
18099;18098

FORMULAR COD: pag 1/2

http://www.accu.ro/


CASIER

defunct____________________,  anul/data decesului ___________adev. Inhumare_______

defunct____________________, anul/data decesului ___________adev. Inhumare_______

2
Bulevardul Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
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