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                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                           cu votul a 15  consilieri 

       

HOTĂRÂREA NR.172 

privind  emiterea  avizului pentru desfașurarea de servicii funerare pe raza 

municipiului Huși de către SC CASA FUNERARĂ LUCA SRL  

 

  Consiliul Local al municipiului Huşi,judeţul Vaslui ; 

             Având în vedere : 

• Referatul  Compartimentului Autorizare-Control nr.14344 din 

10.05.2022 ; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr. 14349 din 

10.05.2022  privind  emiterea   avizului pentru desfașurarea de 

servicii funerare pe raza municipiului Huși de către SC CASA 

FUNERARĂ LUCA SRL ; 

• Raportul  Compartimentului Autorizare-Control nr. 14352 din  

10.05.2022  ; 

• Raportul Compartimentului juridic nr. 14471 din 10.05.2022 ; 

• Avizul nr.175 din 25.05.2022  al  Comisiei  juridice  şi de disciplină, 

pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ; 

• Avizul nr.78  din 25.05.2022  al  Comisiei  pentru învăţământ, culte, 

cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, protecţia 

copilului, familie; 

             În conformitate cu prevederile art.25, art.26,art.27 din Legea nr.102/2014 

privind  cimitirele, crematoriile umane și  serviciile funerare , cu modificările și 

completările ulterioare, ale art.7 alin(1) și art.9 din Normele 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 aprobate prin HG nr.741/2016 și ale 

art.129 alin.(1) și alin.(2) lit.d) coroborat cu alin.(7) lit.s) din Ordonanţa de  

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

ulterioare; 
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          În temeiul art.139  alin.(1)  si art.196 alin.(1) lit.a)  din Ordonanţa de  

Urgență  nr.57/2019 privind Codul  Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 

                        HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aproba  avizul  Consiliului Local al municipiului Huși pentru 

prestarea de servicii funerare pe raza municipiului Huși de către SC “CASA 

FUNERARĂ” LUCA SRL, până la data de  16.04.2023, data expirării “Asigurării 

de răspundere civilă a prestărilor de servicii”, cu posibilitatea de prelungire. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 

primarul municipiului Huşi. 

 

 
 

                                                                                                      HUŞI  ,  26  mai 2022                                                                            

 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ ,                                 Contrasemnează pentru legalitate , 

          Luiza  Patrașcu                                                                      Secretar general ,  

                         jr.Monica Dumitrașcu 

 

 

 

 

 
 


