
JUDEŢUL BIHOR 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SALONTA                       

Str. Republicii Nr. 1                                     

Serviciul Dezvoltare Urbană         
____________________________________ 

Nr. 300 din 14.01.2020 

 

 

 

Anunț 
în atenția prestatorilor de servicii funerare care doresc să presteze servicii funerare 

și conexe în Cimitirul municipal Salonta  
 

 

Cod CPV - 98370000-7   Servicii funerare și servicii conexe 
 
 Primăria Municipiului Salonta anunță persoanele juridice autorizate conform actelor 
normative în vigoare de posibilitatea prestării de servicii funerare  și servicii conexe în Cimitirul 
municipal Salonta, județul Bihor, ținând cont de cele de mai jos: 

Prin HCLMS nr. 108/28.06.2019 s-a aprobat Regulamentul de organizare, administrare și 
funcționare al Cimitirului din Municipiul Salonta, conform prevederilor legale în vigoare și 
anume HG 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. 

În vederea obţinerii avizului Consiliului Local al Municpiului Salonta, prestatorul de 
servicii funerare va depune la registratura Primăriei Municipiului Salonta un dosar care trebuie să 
conţină:   

a. Cerere pentru solicitarea emiterii avizului Consiliului Local;  
b. dovada sediului sau punctului de lucru în municipiul Salonta; 
c. dovada faptului că este titular al autorizaţiei sanitare de funcţionare emisă de către 

direcţiile de sănătate publică judeţene de a efectua servicii de pompe funebre; 
d. statutul (act constitutiv), Cod unic de înregistrare cu anexele aferente, Certificatul de 

înmatriculare, care conţine Codul CAEN autorizat (9603) 
e. documentele care atestă faptul că personalul angajat cu atribuţii în prestarea de servicii 

funerare, pregătirea cadavrului şi efectuarea de îngrijiri mortuare are competenţele 
specifice necesare, conform normelor prevăzute prin HG 741/2016. Se exceptează de la 
cerinţa de competenţă specifică persoanele care lucrează în contabilitate, agenţi de 
marketing, şoferi, persoane care execută/decorează monumente funerare sau 
comercializează obiecte funerare; 

f. dovada că prestatorul de servicii funerare are cel puţin 3 angajaţi, astfel: 
− un tanatopractor cu diploma de absolvire a programului de formare teoretică şi 

practică în urma căruia a obţinut dreptul de liberă practică, în conformitate cu 
prezentele norme, angajat cu contract de muncă, cu dreptul de a completa şi semna 
certificatul de îmbălsămare, conform prevederilor legale; 

− minimum 2 persoane angajate cu normă întreagă, cu atribuţii în efectuarea 
transportului decedatului; 

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

h. dovada deţinerii spaţiului corespunzător pentru desfăşurarea obiectului de activitate, 
respectiv copie a autorizaţiei sanitare de funcţionare emise de direcţia de sănătate 
publică judeţeană. 

i. Contractul cu firme de specialitate pentru eliminarea şi neutralizarea deşeurilor 
periculoase rezultate în urma pregătirii decedaţilor;  



j. Structura tarifului, care va cuprinde toată gama de servicii oferite, detailat, fiind indicat 
nivelul acestora 

k. Efectuarea transportului persoanelor decedate se poate realiza numai cu autovehicule 
speciale de transport mortuar, autorizate în acest sens, precum și cu respectarea 
normelor din convenţiile internaţionale. 

 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 . 
 Prin Legea 102/2014 și HG nr. 741/2016 s-a prevăzut obligativitatea constituirii de către 
prestatorii de servicii funerare a unui fond de garantare, care are menirea de a acoperi eventualele 
despăgubiri datorate în cazul neîndeplinirii sau al îndeplinirii defectuoase a prestărilor de servicii 
funerare. Nivelul fondului de garantare este în cuantum de cinci ajutoare de înmormântare, cu 
obligativitatea majorării acestui fond în funcţie de actualizările anuale ale cuantumului acestui 
ajutor şi de realimentare în cazul plăţii de despăgubiri. 
 În urma obținerii avizului consiliului local, prestatorul va solicita eliberarea acordul de 
acces în cimitir și va achita taxa aferentă. Nivelul taxei pe an este în cuantum de 3 ( trei ) ajutoare 
de înmormântare. Acordul de acces în cimitir este valabil pe un an şi trebuie vizat anual, în urma 
plăţii taxei, cu condiția respectării condiţiilor iniţiale care au stat la baza obţinerii avizului 
consiliului local. Acordul de acces se poate suspenda, anula sau retrage în condiţiile stipulate în 
cuprinsul acestuia. 

Avizul consiliului local poate fi retras în cazul în care se constată nerespectarea condiţiilor 
iniţiale care au stat la baza obţinerii avizului consiliului local al unităţii administrativ-teritoriale. 

 
 Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul Primăriei Municipiului Salonta - 
Serviciului de Dezvoltare Urbană. 
 
 
 
 
 


