
  

Direcția Juridică                    APROBAT 
Nr.146728/16.06.2022                 PRIMAR 

                                                 LUCIAN DANIEL STANCIU VIZITEU 
 
        
 
 
 
 
                                         REFERAT 

 
 
Având în vedere : 
- prevederile articolelor 25, 26 și 27  din din Legea nr.102/2014 privind cimitirele, 

crematoriile umane și serviciile funerare, modificată, prin care se stabilește obligativitatea 
obținerii de către prestatorii de servicii funerare a avizului consiliului local al unității 
administrativ-teritoriale pe raza căreia efectuează activitatea cod CAEN 9603- activități 
de pompe funebre și similare.  

- prevederile articolului 9 din Normele Tehnice și Sanitare privind serviciile 
funerare, înhumarea, incinerarea transportul, deshumarea și reînhumarea cadavrelor 
umane, cimitirele, crematoriile umane, precum și criteriile pe care trebuie să le 
îndeplinească prestatorii de servicii funerare și nivelul fondului de garantare aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr.741 din 2016.  

- cererea nr. 146728 din 26.05.2022 și documentația anexă acesteia depusă de S.C. 
FILOTHEOS ANASTASIOS S.R.L. cu sediul în municipiul Bacău, str. Caișilor nr.11, 
CUI 32849030, prin care se solicită avizul pentru desfășurarea activității de pompe 
funebre și similar din partea Consiliului Local al municipiului Bacău. 
  
 Vă rugăm să aprobați emiterea unui proiect de hotărâre prin care să se avizeze 
favorabil activitatea cod CAEN 9603- activități de pompe funebre și similare pentru 
operatorul economic S.C. FILOTHEOS ANASTASIOS S.R.L. cu sediul în municipiul 
Bacău, str. Caișilor nr.11, CUI 32849030. 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

      Nr. 152966 din 20.06.2022 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind acordarea avizului, de către  Consiliul Local al Municipiului Bacău, operatorului 
economic S.C. FILOTHEOS ANASTASIOS S.R.L. cu sediul în municipiul Bacău, pentru 

activități de pompe funebre și similare 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

  Având în vedere: 
 Solicitarea nr.146728/26.05.2022, înregistrată la Primăria Municipiului BACĂU, din 

partea S.C. FILOTHEOS ANASTASIOS S.R.L., cu sediul în Bacău, str. Caișilor 
nr.11 , prin care solicită Consiliului Local al municipiului Bacău emiterea avizului 
pentru activități de pompe funebre și similare; 

 Referatul nr. 146728.16.06.2022 al Direcției Juridice, în care solicită emiterea unui 
proiect de hotărâre prin care să se avizeze activitatea operatorului economic S.C. 
FILOTHEOS ANASTASIOS S.R.L, cod CAEN 9603- activități de pompe funebre și 
similare;                                       

 Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău  cu nr. 152968 din 20.06.2022; 
 Raportul Direcției Juridice,  nr. 152969/1 din 20.06.2022; 
 Raportul Biroului Autorizare Activitate Comercială și Transport, nr. 152969/2 din 

20.06.2022 
 Prevederile art. 25, art. 26 si art. 27 din Legea nr. 102/2014 privind  cimitirele, 

crematoriile umane şi serviciile funerare, cu modificările și completările ulterioare; 
 Prevederile art. 7 alin. (1), art. 9 din Anexa la H.G.R. 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, actualizată; 

 Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1), lit. a), ale art. 197 (1) și ale 
art. 243 alin. (1), lit. a) și b) din Ordonanța de Urgență nr. 57/ 2019 privind Codul 
administrativ, modificată și completată; 

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) lit. și alin. (14) din Ordonanței de Urgență nr. 57/ 
2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:      

 
 



  

H O T Ă R Ă Ş T E 
 
ART. 1 – Se acordă avizul Consiliului Local al municipiului Bacău  pentru activitatea cod 
CAEN 9603- activități de pompe funebre și similare, operatorului economic S.C. 
FILOTHEOS ANASTASIOS S.R.L., cu sediul în municipiul Bacău , str.Caișilor nr.11., 
Bacău. 
 
ART.2- Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri prin Biroul Autorizare Activitate Comercială şi Transport. 
 
ART.3-Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău și Biroului Autorizare 
Activitate Comercială şi Transport care va înștiința solicitantul. 
 
ART.4– Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se 
comunică în termen legal Instituției Prefectului – Județul Bacău pentru verificarea 
legalității. 
 
 

 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, 
LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 

 

 

 

 

 

C.S/DS-I-A-1/1ex. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



  

 
ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
Nr. 152968 din 20.06.2022 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotarâre privind acordarea avizului , de către  Consiliul Local al Municipiului 
Bacău, operatorului economic S.C. FILOTHEOS ANASTASIOS S.R.L. cu sediul în municipiul 

Bacău, pentru activități de pompe funebre și similare 
 

 Prin acest proiect se propune emiterea avizului Consiliului Local Bacău, pentru prestarea 

de servicii funerare, cod CAEN 9603- activități de pompe funebre și similare, operatorului 

economic S.C. FILOTHEOS ANASTASIOS S.R.L., cu sediul în municipiul Bacău , str.Caișilor 

nr.11., Bacău. 

Potrivit prevederilor legale acest aviz se emite, în cazul îndeplinirii de către operator a 

următoarelor condiții: 

a)  are capacitatea financiara si profesională necesară; 

           b) nu are datorii restante la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul 

local; 

 c) dispune de spatiul corespunzator pentru desfășurarea obiectului de activitate in conditii 

decente. 

Avizul consiliului local poate fi retras in cazul in care se constata nerespectarea conditiilor 

initiale care au stat la baza obtinerii avizului consiliului local al unitatii administrativ-teritoriale. 

    

 Faţă de cele prezentate, rog autoritatea deliberativă să hotărască. 

   

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, 
LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 

 

N.O.P,C.S/ds.I-A1/ex.1  



  

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU 
Birou Autorizare Activitate Comercială  şi Transport 
Nr. 152969/2 din 20.06.2022 

RAPORT 
 

al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la 
proiectul de hotărâre privind acordarea avizului, de către  Consiliul Local al Municipiului 

Bacău, operatorului economic S.C. FILOTHEOS ANASTASIOS S.R.L. cu sediul în municipiul 
Bacău, pentru activități de pompe funebre și similare 

 
 Proiectul de hotărâre privind acordarea avizului Consiliului Local al Municipiului Bacău, 

pentru prestarea de servicii funerare, operatorului economic S.C. S.C. FILOTHEOS 

ANASTASIOS S.R.L  cu sediul în municipiul Bacău, a fost întocmit prin respectarea 

prevederilor Legii nr. 102/2014 privind  cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare, cu 

modificările și completările ulterioare, ale Anexei la H.G.R. 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, actualizată, precum și ale Ordonanței de Urgență nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, motiv pentru care poate fi supus spre 

dezbatere. 

 

                                                              CONSILIER, 
                                                       GABRIELA SENTEŞ     



  

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 
DIRECȚIA JURIDICĂ 
Nr 152969/1 din 20.06.2022 
 

RAPORT 
 

al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la 
proiectul de hotărâre privind acordarea avizului, de către  Consiliul Local al Municipiului 
Bacău, operatorului economic S.C. FILOTHEOS ANASTASIOS S.R.L. cu sediul în 
municipiul Bacău, pentru activități de pompe funebre și similare 
 

Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza: 

-Prevederilor art. 25, art. 26 si art. 27 din Legea nr. 102/2014 privind  cimitirele, crematoriile 
umane şi serviciile funerare, cu modificările și completările ulterioare, care precizează: 
Art. 25 (1) Pot presta servicii funerare operatorii care indeplinesc criteriile prevazute de prezenta lege si 
de hotararea Guvernului adoptata potrivit prevederilor art. 40 si care obtin avizul consiliului local al 
unitatii administrativ-teritoriale in care isi desfasoara activitatea. 
    (2) Consiliul local elibereaza avizul operatorului care indeplineste urmatoarele conditii: 
    a) are capacitatea financiara si profesionala necesara; 
    b) nu are datorii restante la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul local; 
    c) dispune de spatiul corespunzator pentru desfasurarea obiectului de activitate in conditii decente. 
Art. 26 Criteriile profesionale pe care trebuie sa le indeplineasca prestatorul de servicii funerare se 
stabilesc prin hotarare a Guvernului, adoptata potrivit prevederilor art. 40. 
 Art. 27 (1) Capacitatea financiara necesara prevazuta la art. 25 alin. (2) lit. a) consta intr-un fond de 
garantare constituit pentru plata despagubirilor datorate in cazul neindeplinirii sau al indeplinirii 
defectuoase a prestarilor de servicii funerare. Nivelul fondului de garantare se stabileste prin hotarare a 
Guvernului, adoptata potrivit prevederilor art. 40. 
    (2) Constituie fond de garantare: 
    a) suma depusa intr-un cont special la banca la care operatorul economic are deschis contul curent; 
    b) garantia bancara sau asigurarea de malpraxis incheiata la valoarea fondului de garantare stabilit prin 
hotarare a Guvernului. 
-Prevederilor art. 7 alin. (1), art. 9 din Anexa la H.G.R. 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, 
care precizează: 
Art. 7(1) Prestatorii de servicii funerare vor efectua activităţile specifice după obţinerea avizului 
consiliului local al unităţii administrativ-teritoriale şi a autorizaţiei sanitare de funcţionare emisă de 
către direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, conform prevederilor 
din anexa nr. 1. 
Art.9(1) In vederea obtinerii avizului consiliului local al unitatii administrativ-teritoriale in care isi 
desfasoara activitatea, prestatorul de servicii funerare intocmeste un dosar care sa contina: 
    a) documentele care atesta faptul ca personalul angajat cu atributii in prestarea de servicii funerare, 
pregatirea cadavrului si efectuarea de ingrijiri mortuare are competentele specifice necesare, conform 
prezentelor norme. Se excepteaza de la cerinta de competenta specifica persoanele care lucreaza in 



  

contabilitate, agenti de marketing, soferi, persoane care executa/decoreaza monumente funerare sau 
comercializeaza obiecte funerare; 
    b) dovada ca prestatorul de servicii funerare are cel putin 3 angajati, astfel: 
    (i)  un tanatopractor cu diploma de absolvire a programului de formare teoretica si practica in urma 
caruia a obtinut dreptul de libera practica, in conformitate cu prezentele norme, angajat cu contract de 
munca, cu dreptul de a completa si semna certificatul de imbalsamare, conform formularului din anexa 
nr. 3; 
    (ii)  minimum 2 persoane angajate cu norma intreaga, cu atributii in efectuarea transportului 
decedatului; 
    c) nu are datorii restante la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul local si are 
constituit fondul de garantare; 
    d) dovada detinerii spatiului corespunzator pentru desfasurarea obiectului de activitate, respectiv 
copie a autorizatiei sanitare de functionare emise de directia de sanatate publica judeteana, respectiv a 
municipiului Bucuresti. 
    (2) Avizul consiliului local poate fi retras in cazul in care se constata nerespectarea conditiilor 
initiale care au stat la baza obtinerii avizului consiliului local al unitatii administrativ-teritoriale. 
- Prevederilor art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. 
(1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, , cu modificările și 
completările ulterioare, care precizează: 
Art. 140 (1) După desfăşurarea şedinţei, hotărârile consiliului local se semnează de către preşedintele de 
şedinţă şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general al unităţii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale. 
(3)Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu contrasemnează hotărârea în 
cazul în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, în următoarea şedinţă a consiliului local, 
depune în scris şi expune în faţa acestuia opinia sa motivată, care se consemnează în procesul-verbal al 
şedinţei. 
Art. 196 (1)  In exercitarea atributiilor ce le revin, autoritatile administratiei publice locale adopta sau 
emit, dupa caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, dupa cum urmeaza: 
    a) consiliul local si consiliul judetean adopta hotarari; 
Art. 197 (1) Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunica actele 
administrative prevazute la art. 196 alin. (1) prefectului in cel mult 10 zile lucratoare de la data adoptarii, 
respectiv emiterii 
Art. 243 (1)Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale indeplineste, in conditiile 
legii, urmatoarele atributii: 
    a) avizeaza proiectele de hotarari si contrasemneaza pentru legalitate dispozitiile primarului, respectiv 
ale presedintelui consiliului judetean, hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean, dupa 
caz; 
    b) participa la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean 
- Prevederilor art. art. 129, alin. (1) și alin.(14), din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare, care precizează: 
Art. 129 (1)  Consiliul local are initiativa si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de interes 
local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati ale administratiei publice 
locale sau central  
(14)  Consiliul local indeplineste orice alte atributii, in toate domeniile de interes local, cu exceptia celor 
date in mod expres in competenta altor autoritati publice, precum si orice alte atributii stabilite prin lege. 
 

- şi poate fi supus spre dezbatere. 
DIRECTOR EXECUTIV 
    CIPRIAN FANTAZA 



  

 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

NR. 152969 din 20.06.2022  

 

 CĂTRE 

                               Biroul  Autorizare Activitate Comercială şi Transport 

DIRECȚIA JURIDICĂ 

 

 Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3), alin. (4) și alin. (5) din Ordonanța 

de Urgență nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, vă informăm că v-a fost transmis pe e-mail proiectul de hotărâre privind 

acordarea avizului de către  Consiliul Local al Municipiului Bacău, operatorului 

economic S.C. FILOTHEOS ANASTASIOS S.R.L. cu sediul în municipiul Bacău, 

pentru activități de pompe funebre și similare, în vederea analizării şi întocmirii 

rapoartelor de specialitate. Vă rugăm, ca până la data de 23.06.2022 să le depuneți în 

format letric la Secretarul General al Municipiului Bacău. 

 
 

PRIMARULMUNICIPIULUI BACĂU   SECRETARUL GENERAL           
LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU                    AL MUNICIPIULUI BACĂU 
                                                                                      NICOLAE OVIDIU POPOVICI 
 

 
 
 
 
 
 



  

 
 


	ROMÂNIA
	PROIECT DE HOTĂRÂRE

