
 

 

ANUNȚ 

Listă  prestatori  servicii funerare aviza ți  de Consiliul Local al  

Municipiului  Huși ,  în coformitate cu prevederile HG nr.741/2016 pentru 

aprobarea Normelor tehnice și  sanitare privind serviciile funerare,  înhumarea, 

incinerarea,  transportul , deshumarea ș i  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.7(6): 

- SC CASA FUNERARĂ LUCA SRL  

 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA AVIZULUI DE 
SERVICII FUNERARE 

În vederea ob ținerii  avizului Consiliului Local al Municipiului Hu și ,  

prestatorul de servicii funerare întocme ște un dosar care să con țină:  

a)  documentele care atestă  faptul  că  personalul angajat cu atribuţii  în 

prestarea de servicii  funerare, pregătirea cadavrului ș i  efectuarea de îngrij iri  

mortuare are competen țele specifice  necesare,  în conformitate cu prevederile 

HG nr.741/2016 .  Se exceptează de la cerinţa de competență  specifică 

persoanele care lucrează în contabilitate,  agenții  de marketing ,  şoferii ,  

persoane care execută/decorează monumente funerare sau comercializează 

obiecte funerare;  

b)  dovada că  prestatorul de servicii  funerare are cel  puţin 3 angajați ,  

asftel:  

-  un tanatopractor cu diplomă de absolvire a programului de 

formare teoretică și  practică în urma că ruia a obț inut dreptul de 

liberă practică, în conformitate cu prevederile HG nr.741/2016 ,  

angajat  cu contract  de muncă cu dreptul  de a completa și  semna 

certificatul de îmbălsămare, conform formularului din anexa nr. 3  

la HG nr.741/2016; 

-  minimum 2 persoane angajate cu mormă întreagă, cu atribu ții  în 

efectuarea transportului decedatului.  

c)  nu are datorii  restante la bugetul de stat,  bugetul asigurărilor sociale 

de stat și  bugetul local ș i  are constituit fondul de garantare;  

d)  dovada de ținerii spa ț iului  corespunzător pentru desfășurarea 

obiectului de activitate, respectiv copie a autoriza ției sanitare de func ționare 

emise de direc ț ia de sănătate publică jude țeană ,  respectiv a municipiului 

București .  
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