ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
CONSILIUL LOCAL
Cod poştal - 737455 – REBRICEA - Telefon: 0235/457050;
Fax : 0335/780051

HOTĂRÂREA
nr. 25 din 31 mai 2021

privind emiterea avizului Consiliului Local al comunei Rebricea pentru
desfășurarea activității de prestări servicii funerare, Cod CAEN 9603 Activități de pompe funebre și similare, de către SC EDENVIS SRL,
CUI 32551008, cu sediul social în Municipiul Vaslui, strada Metalurgiei,
nr. 3, Județul Vaslui, pentru punctul de lucru situat în Sat Rebricea,
Comuna Rebricea, nr. 24, Județul Vaslui.

Având în vedere:
- art. 25, art. 26, art. 27 și art. 40 din Legea nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și
serviciilefunerare;
- art. 7, art. 8, art. 9, art. 41 și art. 42 din Hotărârea Guvernului nr. 741/2016 pentru aprobarea
Normelor tehnice și sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul,
deshumarea și reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum și criteriile
profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare și nivelul fondului de
garantare;
- cererea SC EDENVIS SRL, CUI 32551008, înregistrată la Primăria comunei Rebricea cu nr.
2500/07.05.2021;
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Rebricea, raportul compartimentului de specialitate
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Rebricea și raportul de avizare al comisiei
de specialitate;
În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (14), art. 136 alin. (1), art. 139, alin. (1),
art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (4) și art. 199 din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind
Codul administrativ.
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REBRICEA adopta prezenta hotărâre:
Art.1. Se avizează favorabil de către Consiliul Local al comunei Rebricea desfășurarea
activității de prestări servicii funerare, Cod CAEN 9603 - Activități de pompe funebre și
similare, de către SC EDENVIS SRL, CUI 32551008, cu sediul social în Municipiul Vaslui,
strada Metalurgiei, nr. 3, Județul Vaslui, pentru punctul de lucru situat în Sat Rebricea,
Comuna Rebricea, nr. 24, Județul Vaslui.
Art. 2. Avizul Consiliul Local al comunei Rebricea poate fi retras în cazul în care se constată
nerespectarea condițiilor inițiale care au stat la baza obținerii avizului.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei
Rebricea, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Rebricea, prefectului județului Vaslui,
Societății comericale EDENVIS SRL și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la Primărie, în
spațiul accesibil publicului, precum și pe pagina de internet www.comunarebricea.ro
Rebricea, 31 mai 2021
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
 …………………………….…
COJOCEA EUGENIA-DUMITRIȚA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al comunei,
 …………………………….
Jrs. Adina Maftei
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre al proiectului de hotărâre privind emiterea avizului Consiliului Local
al comunei Rebricea pentru desfășurarea activității de prestări servicii funerare, Cod
CAEN 9603 - Activități de pompe funebre și similare, de către SC EDENVIS SRL,
CUI 32551008, cu sediul social în Municipiul Vaslui, strada Metalurgiei, nr. 3, Județul
Vaslui, pentru punctul de lucru situat în Sat Rebricea, Comuna Rebricea, nr. 24,
Județul Vaslui.
Conform art. 25 din Legea nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile
funerare:
(1) Pot presta servicii funerare operatorii care îndeplinesc criteriile prevăzute de prezenta lege şi
de hotărârea Guvernului adoptată potrivit prevederilor art. 40 şi care obţin avizul consiliului
local al unităţii administrativ-teritoriale în care îşi desfăşoară activitatea.
(2) Consiliul local eliberează avizul operatorului care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are capacitatea financiară şi profesională necesară;
(1) Capacitatea financiară constă într-un fond de garantare constituit pentru plata despăgubirilor
datorate în cazul neîndeplinirii sau al îndeplinirii defectuoase a prestărilor de servicii funerare.
(2) Nivelul fondului de garantare se stabileşte la nivelul contravalorii a cinci ajutoare de
înmormântare, cu obligativitatea majorării acestui fond în funcţie de actualizările anuale ale
cuantumului

acestui

ajutor

şi

de

realimentare

în

cazul

plăţii

de

despăgubiri.

(3) Constituie fond de garantare:
i) suma depusă într-un cont special la banca la care operatorul economic are deschis contul
curent;
ii) garanţia bancară sau asigurarea de malpraxis încheiată la valoarea fondului de garantare
stabilit prin hotărâre a Guvernului.
b) nu are datorii restante la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul local;
c) dispune de spaţiul corespunzător pentru desfăşurarea obiectului de activitate în condiţii
decente.
Conform prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 741/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice și
sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea și reînhumarea
cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum și criteriile profesionale pe care trebuie să
le îndeplinească prestatorii de servicii funerare și nivelul fondului de garantare:
Art. 9. - (1) În vederea obţinerii avizului consiliului local al unităţii administrativ-teritoriale în
care îşi desfăşoară activitatea, prestatorul de servicii funerare întocmeşte un dosar care să
conţină:

a) documentele care atestă faptul că personalul angajat cu atribuţii în prestarea de servicii
funerare, pregătirea cadavrului şi efectuarea de îngrijiri mortuare are competenţele specifice
necesare, conform prezentelor norme. Se exceptează de la cerinţa de competenţă specifică
persoanele care lucrează în contabilitate, agenţi de marketing, şoferi, persoane care
execută/decorează monumente funerare sau comercializează obiecte funerare;
b) dovada că prestatorul de servicii funerare are cel puţin 3 angajaţi, astfel:
(i) un tanatopractor cu diploma de absolvire a programului de formare teoretică şi practică în
urma căruia a obţinut dreptul de liberă practică, în conformitate cu prezentele norme, angajat cu
contract de muncă, cu dreptul de a completa şi semna certificatul de îmbălsămare, conform
formularului din anexa nr. 3;
(ii) minimum 2 persoane angajate cu normă întreagă, cu atribuţii în efectuarea transportului
decedatului;
c) nu are datorii restante la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul local şi
are constituit fondul de garantare;
d) dovada deţinerii spaţiului corespunzător pentru desfăşurarea obiectului de activitate,
respectiv copie a autorizaţiei sanitare de funcţionare emise de direcţia de sănătate publică
judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.
Având în vedere solicitarea societății comerciale EDENVIS SRL, CUI 32551008, adresată
Consiliului Local Rebricea, și înregistrată la Primăria comunei Rebricea cu nr.
2500/07.05.2021, prin care acesta solicită emiterea avizului Consiliului Local al comunei
Rebricea pentru desfășurarea activității de prestări servicii funerare, Cod CAEN 9603 Activități de pompe funebre și similare pentru punctul de lucru situat în Sat Rebricea,
Comuna Rebricea, nr. 24, Județul Vaslui și că SC EDENVIS SRL, îndeplinește condițiile
solicitate de lege așa cu reiese din dosarul depus la registratura Primăriei Rebricea, propun
emiterea de către Consiliul Local a avizului solicitarea societății comerciale EDENVIS SRL,
CUI 32551008, adresată Consiliului Local Rebricea, și înregistrată la Primăria comunei
Rebricea cu nr. 2500/07.05.2021, prin care acesta solicită emiterea avizului Consiliului Local
al comunei Rebricea pentru desfășurarea activității de prestări servicii funerare, Cod CAEN
9603 - Activități de pompe funebre și similare pentru punctul de lucru situat în Sat Rebricea,
Comuna Rebricea, nr. 24, Județul Vaslui, pentru punctul de lucru situat în Sat Rebricea,
Comuna Rebricea, nr. 24, Județul Vaslui

24 mai 2021
Secretar general
MAFTEI ADINA
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REFERAT DE APROBARE
al proiectului de hotărâre privind emiterea avizului Consiliului Local al comunei
Rebricea pentru desfășurarea activității de prestări servicii funerare, Cod
CAEN 9603 - Activități de pompe funebre și similare, de către SC
EDENVIS SRL, CUI 32551008, cu sediul social în Municipiul Vaslui,
strada Metalurgiei, nr. 3, Județul Vaslui, pentru punctul de lucru situat în
Sat Rebricea, Comuna Rebricea, nr. 24, Județul Vaslui.
Doamnelor şi domnilor consilieri,

Prezentul proiect de hotărâre are la bază solicitarea societății comerciale EDENVIS SRL, CUI
32551008, adresată Consiliului Local Rebricea, și înregistrată la Primăria comunei Rebricea
cu nr. 2500/07.05.2021, prin care acesta solicită emiterea avizului Consiliului Local al comunei
Rebricea pentru desfășurarea activității de prestări servicii funerare, Cod CAEN 9603 Activități de pompe funebre și similare pentru punctul de lucru situat în Sat Rebricea,
Comuna Rebricea, nr. 24, Județul Vaslui.
Conform art. 25 din Legea nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare:
(1) Pot presta servicii funerare operatorii care îndeplinesc criteriile prevăzute de prezenta lege şi
de hotărârea Guvernului adoptată potrivit prevederilor art. 40 şi care obţin avizul consiliului local
al unităţii administrativ-teritoriale în care îşi desfăşoară activitatea.
(2) Consiliul local eliberează avizul operatorului care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are capacitatea financiară şi profesională necesară;
(1) Capacitatea financiară constă într-un fond de garantare constituit pentru plata despăgubirilor
datorate în cazul neîndeplinirii sau al îndeplinirii defectuoase a prestărilor de servicii funerare.
(2) Nivelul fondului de garantare se stabileşte la nivelul contravalorii a cinci ajutoare de
înmormântare, cu obligativitatea majorării acestui fond în funcţie de actualizările anuale ale
cuantumului
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ajutor
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de
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de

despăgubiri.

(3) Constituie fond de garantare:
i) suma depusă într-un cont special la banca la care operatorul economic are deschis contul
curent;
ii) garanţia bancară sau asigurarea de malpraxis încheiată la valoarea fondului de garantare
stabilit prin hotărâre a Guvernului.
b) nu are datorii restante la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul local;
c) dispune de spaţiul corespunzător pentru desfăşurarea obiectului de activitate în condiţii
decente.

Conform prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 741/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice și
sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea și reînhumarea
cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum și criteriile profesionale pe care trebuie să
le îndeplinească prestatorii de servicii funerare și nivelul fondului de garantare:
Art. 9. - (1) În vederea obţinerii avizului consiliului local al unităţii administrativ-teritoriale în
care îşi desfăşoară activitatea, prestatorul de servicii funerare întocmeşte un dosar care să
conţină:
a) documentele care atestă faptul că personalul angajat cu atribuţii în prestarea de servicii
funerare, pregătirea cadavrului şi efectuarea de îngrijiri mortuare are competenţele specifice
necesare, conform prezentelor norme. Se exceptează de la cerinţa de competenţă specifică
persoanele care lucrează în contabilitate, agenţi de marketing, şoferi, persoane care
execută/decorează monumente funerare sau comercializează obiecte funerare;
b) dovada că prestatorul de servicii funerare are cel puţin 3 angajaţi, astfel:
(i) un tanatopractor cu diploma de absolvire a programului de formare teoretică şi practică în
urma căruia a obţinut dreptul de liberă practică, în conformitate cu prezentele norme, angajat cu
contract de muncă, cu dreptul de a completa şi semna certificatul de îmbălsămare, conform
formularului din anexa nr. 3;
(ii) minimum 2 persoane angajate cu normă întreagă, cu atribuţii în efectuarea transportului
decedatului;
c) nu are datorii restante la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul local şi
are constituit fondul de garantare;
d) dovada deţinerii spaţiului corespunzător pentru desfăşurarea obiectului de activitate, respectiv
copie a autorizaţiei sanitare de funcţionare emise de direcţia de sănătate publică judeţeană,
respectiv a municipiului Bucureşti.
Având în vedere ca SC EDENVIS SRL, îndeplinește condițiile solicitate de lege așa cu reiese
din dosarul depus la registratura Primăriei Rebricea;
SUPUN SPRE APROBARE
Proiectul de hotărâre privind emiterea avizului Consiliului Local al comunei Rebricea
pentru desfășurarea activității de prestări servicii funerare, Cod CAEN 9603 - Activități de
pompe funebre și similare, de către SC EDENVIS SRL, CUI 32551008, cu sediul social în
Municipiul Vaslui, strada Metalurgiei, nr. 3, Județul Vaslui, pentru punctul de lucru situat
în Sat Rebricea, Comuna Rebricea, nr. 24, Județul Vaslui, cu respectarea prevederilor art.
129 alin. (1), (2) lit. d) și alin. (14) din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

24 mai 2021
P R I M A R,
Ing. Radu Valerică

