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

