
 

 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREŞ 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 261 

din 26 august 2021 

 
privind avizarea operatorului economic VILI FUNERAR SRL pentru a presta servicii 

funerare în structura de vânzare situată în Târgu Mureş, Str. Stejarului Nr. 1/A 

 

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în şedinţă ordinară de lucru, 

 

Având în vedere:  

a) Referatul de aprobare nr. 54.654 din 29 .07.2021 iniţiat de Primarul municipiului 

Târgu Mureş prin Direcţia Activităţi Social-Culturale, Patrimoniale şi Comerciale, privind 

avizarea operatorului economic VILI FUNERAR SRL pentru a presta servicii funerare în 

structura de vânzare situată în Târgu Mureş, Str. Stejarului, Nr.1/A, 

b) Raportul de specialitate nr. 56.297 din 06.08.2021 al Direcției Juridice, Contencios 

Administrativ și Administrație Publică Locală, 

c) Raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Târgu 

Mureş. 

În conformitate cu prevederile art.25 din Legea nr.102/2014 privind cimitirele, 

crematoriile umane şi serviciile funerare, ale art.7 din H.G. 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 temeiul art.129, alin.(1), alin. (2), lit. „d”, şi alin. (14), al art.136, alin. (1), al art.139, 

alin. (1), al art.196, alin. (1), lit. „a”, al art.197 alin. (4) şi al art.199 din O.U.G nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H o t ă r ă ş t e : 
 

Art. 1. Se avizează operatorul economic VILI FUNERAR SRL pentru a presta 

servicii funerare în structura de vânzare situată în Târgu Mureş, Str. Stejarului, Nr.1/A. 

   Art. 2. Nerespectarea condiţiilor iniţiale care au stat la baza prezentei avizări are drept 

consecinţă retragerea acesteia.   

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

Executivul Municipiului Târgu Mureş prin Serviciul autorizări activităţi economice din cadrul 

Direcţiei activităţi social-culturale, patrimoniale şi comerciale. 

  Art. 4.  În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 

554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului 

Judeţului Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate. 

 

                                                                                                                           Preşedinte de şedinţă, 

                                             Kelemen Atilla-Márton 

                                  Contrasemnează,    

   Secretarul General al  Municipiului  Târgu Mureş, 

                               Bâta Anca Voichița 

 

 
(Hotărârea a fost adoptată cu 20  voturi „pentru”) 

 


