ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
MIERCUREA – CIUC

HOTĂRÂREA Nr. 310/2020
privind emiterea avizului pentru desfășurarea activității de prestări servicii funerare de către
operatorul economic ALCSÍK TEMETKEZÉS SRL
Consiliul Local al Municipiului Miercurea Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din data de
27.11. 2020;
Având în vedere adresa nr. 10905/03.06.2020 trimisă de Municipiul Miercurea Ciuc prin care
solicităm depunerea documentației privind obținerea avizului pentru desfășurarea activității de
prestări servicii funerare: comerț cu amănuntul de articole funerare și transport mortuar de recuperare și
paradă;
Analizând cererea operatorul economic ALCSÍK TEMETKEZÉS SRL înregistrat sub nr.
12827/29.06.2020 la Primăria Miercurea Ciuc, și
Referatul de aprobare
cu nr.
149790/16.10.2020;
Raportul de specialitate întocmit de Serviciul de Gospodărire, Management Energetic,
Infrastructură și Transport Local cu nr.153701/16.11.2020, prin care se propune aprobarea hotărârii
cu privire emiterea avizului consiliului local al Municipiului Miercurea Ciuc pentru desfășurarea
activității de prestări servicii funerare de către operatorul economic ALCSÍK TEMETKEZÉS SRL
Pe baza rapoartelor comisiei:
- Juridce
- Economice, servicii publice și comerț
- Sănătate, protecție socială, tineret, sport, agrement, turism și culte;
- Art. 25, art. 26, art. 27 și art. 40 din Legea nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane
şi serviciile funerare cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 7, art. 8, art. 9, art. 42 din Hotărârea Guvernului 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, cu modificările
și completările ulterioare ;
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) şi art. 199 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se avizează favorabil desfășurarea activității de prestări servicii funerare: comerț cu
amănuntul de articole funerare și transport mortuar de recuperare și paradă, pentru operatorul economic
ALCSÍK TEMETKEZÉS SRL
Art. 2. Avizul Consiliului Local al Municipiului Miercurea Ciuc poate fi retras în cazul în care se
constată nerespectarea condițiilor inițiale care au stat la baza obținerii avizului.
Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează viceprimarul
municipiului Miercurea-Ciuc, Szőke Domokos, Serviciul de Gospodărie, Management Energetic,
Infraștructura și Transport Local.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică:
a) Instituţiei Prefectului-Judeţul Harghita;
b) Primarului municipiului Miercurea Ciuc, dl. Korodi Attila;
c) Viceprimarului municipiului Miercurea Ciuc, Bors Béla;
d) Direcţiei economice- Compartimentul financiar contabil şi control financiar de gestiune;
e) Serviciului de Gospodărire, Management Energetic, Infrastructură și Transport Local
f) ALCSÍK TEMETKEZÉS SRL;
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