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"Regulamentul pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare pentru a tivităţi de 
comerţ  si prestări de servicii din Municipiul Tecuci i viza anuală  a acestora." 

in baza prevederilor Legii nr.52/2003 privind transprenţa decizională  in administraţia publică, 
U.A.T. Municipiul Tecuci a organizat Marţi, 19.10.2021, ora 12.00 la CASA DE CULTURĂ  TECUCI, 
SALA STUDIO, dezbaterea publică  asupra "Regulamentului pentru eliberarea autorizaţiilor de 
funcţionare pentru activităţi de comerţ  si prestări de servicii din Municipiul Tecuci şi viza anuală  a 
acestora." 

Proiectul de hotărâre a fost publicat pentru consultare pe site-ul oficial al instituţiei la adresa 
www.primariatecuci.ro.,  In data de 17.09.2021. 

La dezbaterea publică  participa iniţiatorul proiectului de hotăi" 	persoana desemnată  responsabilă  
pentru relaţia cu societatea civilă, secretarul general, sefi de servicii/birouri precum şi domnul Dodu Catălin, 
domnul.Florea Marius. 

in vederea participării la dezbaterea publică  s-au trimis invitaţii scrise persoanelor juridice, 
persoanelor fizice cât şi domnilor consilieri locali. 

La proiectul supus dezbaterii publice, până  la data de 27.09.2021, a fost Inregistrată  recomandarea 
nr. 49771/23.09.2021, din partea domnului Dodu Cătălin reprezentantul Societatii Unirea S.R.L. 

Şedinţa este deschisă  de către domnul Primar care face o prezentare a Regulamentului pentru 
eliberarea autorizaţiilor de funcţionare pentru activităţi de comerţ  si prestări de servicii din 
Municipiul Tecuci şi viza anuală  a acestora. " Neavând un Regulament până  1n present, am creat unul, 
după  alte modele, perfectibil şi 1-am adus 1n dezbatere publică. Aştept din partea dumneavoastră  propuneri. 

Domnul Dodu Catalin face următoarele recomandări: 
"Am Inaintat către Primărie in data de 23.09.2021 nişte propuneri, la capitolul „Prestăr" i Servicii" adăugarea 
unor aliniate In conformitate cu Legea nr.102/2014 şi H.G. nr.741/2016 — articole preluate din lege. 

"a) in vederea obţinerii avizului Consiliul Local al unităţii administrativ-teritoriale 1n care Işi 
desfăşoară  activitatea, prestatorul de servicii funerare Intocmeşte un dosar care să  conţină: 
- 	documentele care atestă  faptul că  personalul angajat cu atribuţii 1n prestarea de servicii funerare, 

pregătirea cadavrului şi efectuarea de Ingrijiri mortuare are competenţele specifice necesare, 
conform prezentelor norme. Se exceptea7ă  de la cerinţa de competenţă  specifică  persoanele care 
lucrează  In contabilitate, agenţi de marketing, şoferi, personae care execută/decorează  
monumente funerare sau comercializeaA obiecte funerare. 

- 	dovada că  prestatorul de servicii funerare are cel puţin 3 angajaţi, astfel: 
a) un un tanatopractor cu diploma de absolvire a programului de formare teoretică  şi practică  in urma căruia 
a obţinut dreptul de liberă  practică, 1n conformitate cu prezentele norme, angajat cu contract de muncă, cu 
dreptul de a completa şi semna certificatul de Imbălsămare, conform formularului din anexa nr.3. 
b) minim 2 persoane angajate cu normă  Intreagă, cu atribuţii în efectuarea transportului decedatului. 

- nu are datorii restante la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul local şi are 
constituit fondul de garantare. 

- dovada deţinerii spaţiului corespunzător pentru desfăşurarea obiectului de activitate, respectiv copie 
a autorizaţiei sanitare de funcţionare emise de Direcţia de Sănătate Publică  Judeţean'ă. 



b) Orarul de funcţionare al prestatorilor de servicii funerare este non-stop ţinând cont de specificul 
activităţii." . 

Exreas — Legea nr.102/2014 — Secţiunea a 8-a. Prestatorul de servicii funerare. 
Articolul 25. 
(1) Pot presta servicii funerare operatorii care Indeplinesc criteriile prevăzute de prezenta lege şi de 

Hotărârea Guvemului adoptată potrivit prevederilor art.40 şi care obţin avizul Consiliului Local al 
unităţii administrativ-teritoriale in care işi desfaşoară activitatea. 

(2) Consiliul Local eliberează avizul operatorului care Indeplineşte următoarele codiţii: 
- are capacitatea financiară şi profesională necesară. 
- nu are datorii restante la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul local. 
- dispune de spaţiul corespunzător pentru desfăşurarea obiectului de activitate in condiţii decente. 

Extras — H.G. nr.741/2016 şi Normele Tehnice şi Sanitare de aplicare. 
Articolul 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 Bucuresti, conform prevederilor din 
anexa nr.1 . 

(6) Consiliile locale ale unităţilor administrativ-teritoriale vor afişa pe site-ul propriu lista prestatorilor 
de servicii funerare avizaţi, precum şi lista documentelor necesare pentru eliberarea avizelor emise de 
acestea,In conformitate cu prezentele norme. 
Articolul 9. 

(1) in vederea obţinerii avizului Consiliului Local al unităţii administrativ-teritoriale "in care îşi 
desfăşoară activitatea, prestatorul de servicii funerare Intocmeşte un dosar care să conţină: 
A) documentele care atestă faptul că personalul angajat cu atribuţii 1n prestarea de servicii funerare, 

pregătirea cadavrului şi efectuarea de 1ngrijiri mortuare are competenţele specifice necesare, 
conform prezentelor norme. Se exceptează de la cerinţa de competenţă specifică persoanele care 
lucrează in contabilitate, agenţi de marketing, şoferi, persoane care executăidecorează 
monumente funerare sau comercia1izea7A obiecte funerare. 

B) Dovada că prestatorul de servicii funerare are cel puţin 3 angajaţi, astfel: 
(i) un un tanatopractor cu diploma de absolvire a programului de formare teoretică şi practică 1n 

urma căruia a obţinut dreptul de liberă practică, 1n conformitate cu prezentele norme, angajat cu contract de 
muncă, cu dreptul de a completa şi semna certificatul delmbălsămare, conform formularului din anexa nr.3. 

(ii) minirn 2 persoane angajate cu nonnă Intreagă, cu atribuţii 1n 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 corespunză."tor pentru desfăşurarea obiectului de activitate, respectiv 

copie a autorizaţiei sanitare de funcţionare emise de Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană respectiv a 
municipiului Bucureşti. 

(2) Avizul Consiliului Local poate fi retras in cazul 1n care se constată nerespectarea condiţiilor 
iniţiale care au stat la baza obţinerii. 

Observaţii: 
activitatea prestatorilor de servicii funerare se supune conform celor de mai sus Intâi 

autorizării sanitare data de Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Galaţi urmată de obţinerea Avizului 
de funcţionare din partea Consiliului Local. 

ca şi 1n cazul transportului funerar — activitate deasemenea reglementată de D.S.P — obţinerea 
avizului de funcţionare al Consiliului Local pentru prestatorii de servicii funerare este o condiţie 
obligatorie - să ne gândim ce ar 1nsemna obţinera avizului Consiliului Local fără autorizaţia D.S.P — 
practic, oricine şi oricum ar putea efectua transport funerar cu orice masină ori legiuitorul a prevăzut clar 
aceste condiţii solicitând condiţii specifice. 

Nu sunt de de negijat următoarele aspecte: 
codul CAEN 9603 se referă la activităţi de servicii funerare reglementate conform legii şi 

normelor de aplicare. Această activitate se compune confor legii, cumulativ, din următoarele: sală de 
pregătire (îmbălsămare) cu autopsier şi medic (eventual anatomo-patolog) angajaţi 1n firmă, magazine de 
prezentare cu spaţiu primire clienţi de maxim 30 metri patraţi, capele funerare specializate, transport funerar 
efectuat In condiţiile legale cu obţinerea avizului de transport de la D.S.P. Toate aceste condiţionări legale 
stau la ba7a obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare , baza a obţinerii avizului Consiliului Local, 



conform H.G. nr.741/2016 i normelor sanitare de aplicare. Pe de alt'ă parte cine efectuează doar activităţi 
comerciale de vânzare obiecte funerare nu poate avea reclama pe magazin de genul: " Pompe Funebre 
Complete" cum nu poate avea această reclama nici un prestator de servicii funerare pe cod 9603 care nu este 
autorizat de DSP. 

Una din condiţiile de bază ale obţinerii autorizaţiei de la DSP este ca spaţiul aflat 1n proprietatea 
prestatorului de servicii funerare să permită parcarea maşinilor proprietate in interiorul societăţii. Astfel se 
elimină posibilitatea stresului vizual când maşinile funerare sunt parcate pe domeniul public la vedere. 

0 altă legiferare la care au aderat multe consilii locale din tară este aceea de a nu efectua reclama In 
afara magazinului specializat cu sicrie, coronae, etc...aspect care ţine de estetica urbanistică şi care afectează 
visual trecătorii prin zonă. 

in concluzie, pentru Capitolul VIII al Regulamentului propus spre dezbatere publică şi anume 
"Prestările de Servicii" — caz particular al codului CAEN 9603- "Activităţi de pompe funebre şi similare" — 
apreciem că o autorizare directă din partea Consiliului Local fără ca la baza autorizării să stea Autorizaţia 
Sanitară de Funcţionare emisă" de D.S.P. Galaţi, contravine Legii nr.102/2014 i H.G. nr.741/2016 drept 
pentru care solicităm introducerea modificărilor In Regulament. Ţinând cont şi de faptul că activitatea 
autorizată sanitar pentru ridicare defiincţi se desfăşoară non-stop propunem inclusiv modificarea orarului 
06.00-22.00 predefinit 1n interiorul Regulamentului." 

DI.Florea Marius solită ca programul de funcţionare pentru evenimente: nunţi, botezuri, cununii etc 
să fie modificat. 

Având In vedere cele prezentate mai sus, am procedat la Incheierea prezentei minute privind 
"Regulamentul pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare pentru activităţi de comerţ si prestări 
de servicii din Municipiul Tecuci şi viza anuală a acestora." 

Responsabil pentru relaţia 
cu societatea Givilă 

consilier superi.6r, 4detna BĂRBUTĂ 


