
                                                                ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
VATRA DORNEI  

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea avizului Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei, 
pentru prestarea de servicii funerare de către  S.C.Sfantul Lazar  S.R.L. 

                           Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei 
                                  intrunit in sedinta  ordinara   in data de  23 iunie   2022 

 
Având în vedere referatul de aprobare nr.17372/21.06.2022 prezentat de Primarul 

municipiului, raportul nr.17512/21.06.2022 al  compartimentului de specialitate, precum şi 
avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 
            –  Cererea nr.17372/21.06.2022 a S.C. SFANTUL LAZAR  S.R.L. prin care se solicită 
avizul Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei pentru prestarea de servicii funerare, 
care desfasoara activitate principala de clasa CAEN 9603 – Activitati de pompe funebre si 
similare; 
     Ținând cont de prevederile art. 25 – 27 din Legea nr. 102 /2014 privind cimitirele, 
crematoriile umane si serviciile funerare , actualizată 
           – Art. 7 alin. 1, art. 9, art. 47  din Anexa la H.G. nr. 741/2016 pentru aprobarea 
Normelor tehnice si sanitare privind serviciile funerare, inhumarea, incinerarea, 
transportul, deshumarea si reinhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, 
precum și criteriile profesionale pe care trebuie să le indeplinească prestatorii de servicii 
funerare și nivelul fondului de garantare. 
         – O.M.S. nr. 1532/2017 privind aprobarea formularelor prevăzute în Hotărârea 
Guvernului nr.741/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice şi sanitare privind serviciile 
funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea şi reînhumarea cadavrelor 
umane, cimitirele, crematoriile umane, precum şi criteriile profesionale pe care trebuie să 
le îndeplinească prestatorii de servicii funerare şi nivelul fondului de garantare; 
            În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi alin. (14) si art.  139  alin. (1)  coroborat cu 
art. 5 lit.( ee), art. 196 alin. (1) lit. „a”, art.198, art.199 si art. 197 alin. 1 alin. 2 si alin. 4 din 
OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

         Art.1: Se acorda avizul Consiliului Local al Municipiului  Vatra Dornei, pentru 
prestarea de servicii funerare de catre S.C. SFANTUL LAZAR S.R.L. pana la data 
de  23.06.2023, data expirarii ,, Asigurarii de raspundere civila”, cu posibilitatea de  
prelungire, in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare. 

 Art.2: Primarul municipiului Vatra Dornei, prin aparatul de specialitate, va aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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