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de către D.S.P. BIHOR 
 

 

Prestatorii de servicii funerare au fost înscriși în tabel în ordinea emiterii Autorizației Sanitare 
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 Prestatorii de servicii funerare la data de 16.03.2020 

NR. 
CRT 

DENUMIREA FIRMEI /  

DENUMIREA OBIECTIVULUI  

ADRESA  

OBIECTIVULUI 

ACTIVITĂȚI PRESTATE             
(conform Legii nr. 102/2014 art. 21 privind cimitirele, crematoriile 

umane și serviciile funerare) 

1. 

 

S.C. FUNERARE LUIGI S.R.L. 

 

FUNERARE LUIGI S.R.L. 

 

 

Punct de lucru 

localitatea Oradea,                  

str. Dr. Louis Pasteur         nr. 

121; 

 

 

 

localitatea Oradea,  

str. Uzinelor nr. 4; 

Primirea comenzii, prezentare și vânzare articole funerare, 

transport funerar (paradă, recuperare cadavre și transport 

internațional), îngrijiri mortuare (îmbălsămare), așezarea 

pe catafalc și organizarea ceremoniei de ultim rămas bun, 

coborârea sicriului în mormânt, deschiderea și închiderea 

mormântului, exhumarea și reînhumarea; preluarea, 

așezarea  în nișa specială și predarea urnei.   

 

transport funerar (paradă, recuperare cadavre și transport 

internațional), îngrijiri mortuare (îmbălsămare);  

3. S.C. FUNERARĂ LA CAPĂTUL 

DRUMULUI S.R.L. 

 

FUNERARĂ LA CAPĂTUL DRUMULUI 

 

Punct de lucru 

localitatea Oradea,  

str. Primăriei nr. 62    ap. 1; 

 

 

 

 

localitatea Oradea, str. Ceyrat 

nr. 1, Capela Steinberger 

Primirea comenzii, prezentare și vânzare articole funerare, 

transport funerar (paradă, recuperare cadavre și transport 

internațional), așezarea pe catafalc și organizarea 

ceremoniei de ultim rămas bun, coborârea sicriului în 

mormânt, deschiderea și închiderea mormântului, 

exhumarea și reînhumarea; preluarea, așezarea  în nișa 

specială și predarea urnei. 

 

transport funerar (paradă, recuperare cadavre și transport 

internațional), îngrijiri mortuare (îmbălsămare);  

4. S.C. IN MEMORIAM S.R.L. 

 

IN MEMORIAM  

localitatea Oradea,                   

str. Dr. Louis Pasteur nr. 69; 

Primirea comenzii, prezentare și vânzare articole funerare, 

transport funerar (paradă, recuperare cadavre și transport 

internațional), îngrijiri mortuare (îmbălsămare), așezarea 

pe catafalc și organizarea ceremoniei de ultim rămas bun, 

coborârea sicriului în mormânt, deschiderea și închiderea 

mormântului, exhumarea și reînhumarea; preluarea, 

așezarea  în nișa specială și predarea urnei. 

5. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ 

BADEA SEBASTIAN PAVEL  

localitatea Hidișelu de Sus,      

nr. 69; 

Primirea comenzii, prezentare și vânzare articole funerare, 

transport funerar (paradă, recuperare cadavre și transport 

internațional), așezarea pe catafalc și organizarea 

ceremoniei de ultim rămas bun, coborârea sicriului în 



 

FUNERARII HIDIȘELU DE SUS 

mormânt, deschiderea și închiderea mormântului, 

exhumarea și reînhumarea; preluarea, așezarea  în nișa 

specială și predarea urnei.   

6. S.C. POMPE FUNEBRE LUIGI S.R.L. 

 

POMPE FUNEBRE LUIGI S.R.L. 

localitatea Oradea,                    

str. Dr. Louis Pasteur nr. 121; 

Primirea comenzii, transport funerar (paradă, recuperare 

cadavre și transport internațional), îngrijiri mortuare 

(îmbălsămare), așezarea pe catafalc și organizarea 

ceremoniei de ultim rămas bun, coborârea sicriului în 

mormânt, deschiderea și închiderea mormântului, 

exhumarea și reînhumarea; preluarea, așezarea  în nișa 

specială și predarea urnei.   

7. 
S.C. IMPACT NOVA S.R.L.  

SERVICII FUNERARE LA CAPELA 
Punct de lucru 

 

 

Punct de lucru 

localitatea Oradea,                  

str. Alexandru Cazaban nr.13 

bl. R47; 

 

 

localitatea Oradea,                  

str. Uzinelor  nr. 4; 

Primirea comenzii, prezentare și vânzare articole funerare, 

transport funerar (paradă, recuperare cadavre și transport 

internațional), așezarea pe catafalc și organizarea 

ceremoniei de ultim rămas bun, coborârea sicriului în 

mormânt, deschiderea și închiderea mormântului, 

exhumarea și reînhumarea; preluarea, așezarea  în nișa 

specială și predarea urnei.   

îngrijiri mortuare (îmbălsămare); 

8. S.C. GHERDAN ANA S.R.L.  

 

SERVICII FUNERARE ULTIMUL 

DRUM  

Punct de lucru 

localitatea Oradea,                  

str. Republicii nr. 75; 

Primirea comenzii, prezentare și vânzare articole funerare, 

transport funerar (paradă, recuperare cadavre și transport 

internațional), așezarea pe catafalc și organizarea 

ceremoniei de ultim rămas bun, coborârea sicriului în 

mormânt, deschiderea și închiderea mormântului, 

exhumarea și reînhumarea; preluarea, așezarea  în nișa 

specială și predarea urnei.   

9. DOZSA IOSIF LADISLAU 

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ 

SERVICII FUNERARE DOZSA 

localitatea Sânmartin, 

Bulevardul Felix nr. 47; 

Primirea comenzii, prezentare și vânzare articole funerare, 

transport funerar (paradă), îngrijiri mortuare 

(îmbălsămare), așezarea pe catafalc și organizarea 

ceremoniei de ultim rămas bun, coborârea sicriului în 

mormânt, deschiderea și închiderea mormântului, 

exhumarea și reînhumarea; preluarea, așezarea  în nișa 

specială și predarea urnei.   

10. 
S.C. IMPACT NOVA S.R.L.  

 

localitatea Ciumeghiu  
Primirea comenzii, prezentare și vânzare articole funerare, 

transport funerar (paradă, recuperare cadavre și transport 

internațional), așezarea pe catafalc și organizarea 



SERVICII FUNERARE LA CAPELA nr. 286; ceremoniei de ultim rămas bun, coborârea sicriului în 

mormânt, deschiderea și închiderea mormântului, 

exhumarea și reînhumarea; preluarea, așezarea  în nișa 

specială și predarea urnei.   

11. S.C. ANASTASIS S.R.L. 

 

SERVICII FUNERARE ANASTASIS  

Punct de lucru 

Localitatea Aleșd,  

str. Bobâlna   nr. 21; 

Primirea comenzii, prezentare și vânzare articole funerare, 

transport funerar (paradă, recuperare cadavre și transport 

internațional), pregătirea pentru înmormântare 

(îmbălsămare mobilă), așezarea pe catafalc și organizarea 

ceremoniei de ultim rămas bun, coborârea sicriului în 

mormânt, deschiderea și închiderea mormântului, 

exhumarea și reînhumarea; preluarea, așezarea  în nișa 

specială și predarea urnei.   

12. 
S.C. ALOSEB SERVICE S.R.L. 

 

SERVICII FUNERARE ALOSEB 

SERVICE 

Localitatea Beiuș,  

str. Horea nr. 76; 

Primirea comenzii, prezentare și vânzare articole funerare, 

transport funerar (paradă, recuperare cadavre și transport 

internațional), așezarea pe catafalc și organizarea 

ceremoniei de ultim rămas bun, coborârea sicriului în 

mormânt, deschiderea și închiderea mormântului, 

exhumarea și reînhumarea;   

13. PFA HODUȚ CORNELIU 

SERVICII FUNERARE 

Localitatea Aleșd,  

str. 1 Decembrie nr. 1; 

Primirea comenzii, prezentare și vânzare articole funerare, 

transport funerar (paradă), așezarea pe catafalc și 

organizarea ceremoniei de ultim rămas bun, coborârea 

sicriului în mormânt, deschiderea și închiderea 

mormântului, exhumarea și reînhumarea;   

14. S.C. PALFUN S.R.L. 

SERVICII FUNERARE PALFUN 

Punct de lucru 

Localitatea Săcueni,                

str. Libertății nr. 28; 

Primirea comenzii, prezentare și vânzare articole funerare, 

Transport funerar (paradă, recuperare cadavre și transport 

internațional), așezarea pe catafalc și organizarea 

ceremoniei de ultim rămas bun, coborârea sicriului în 

mormânt, deschiderea și închiderea mormântului, 

exhumarea și reînhumarea; preluarea, așezarea  în nișa 

specială și predarea urnei.   

15. S.C. PALFUN S.R.L. 

SERVICII FUNERARE PALFUN 

Localitatea Marghita,                

str. N. Bălcescu nr. 3; 

Primirea comenzii, prezentare și vânzare articole funerare, 

transport funerar (paradă, recuperare cadavre și transport 

internațional), așezarea pe catafalc și organizarea 

ceremoniei de ultim rămas bun, coborârea sicriului în 



Punct de lucru mormânt, deschiderea și închiderea mormântului, 

exhumarea și reînhumarea; preluarea, așezarea  în nișa 

specială și predarea urnei.   

16. S.C. CONSTRUCȚII FLORINCUȚA 

S.R.L.  

SERVICII FUNERARE FLORINCUȚA 

Punct de lucru 

Localitatea Ștei,  

Str. Petrileni nr. 12; 
Primirea comenzii, prezentare și vânzare articole funerare, 

transport funerar (paradă, recuperare cadavre și transport 

internațional), așezarea pe catafalc și organizarea 

ceremoniei de ultim rămas bun, coborârea sicriului în 

mormânt, deschiderea și închiderea mormântului, 

exhumarea și reînhumarea; preluarea, așezarea  în nișa 

specială și predarea urnei.   

17.  S.C. DANIEL & PETRICA S.R.L. 

SERVICII FUNERARE  

DANIEL & PETRICĂ 

Localitatea Aleșd,  

Str. Plopilor nr. 6; 
Primirea comenzii, prezentare și vânzare articole funerare, 

transport funerar (paradă, recuperare cadavre și transport 

internațional), așezarea pe catafalc și organizarea 

ceremoniei de ultim rămas bun, coborârea sicriului în 

mormânt, deschiderea și închiderea mormântului, 

exhumarea și reînhumarea; preluarea, așezarea  în nișa 

specială și predarea urnei.   

18. S.C. SAN BERY S.R.L. 

SERVICII FUNERARE ALEXANDRU 

Localitatea Suplacu de 

Barcău,  

Str. P-ța Republicii nr. 36; 

Primirea comenzii, prezentare și vânzare articole funerare, 

transport funerar (recuperare cadavre și transport 

internațional), așezarea pe catafalc și organizarea 

ceremoniei de ultim rămas bun, coborârea sicriului în 

mormânt, deschiderea și închiderea mormântului, 

exhumarea și reînhumarea; preluarea, așezarea  în nișa 

specială și predarea urnei.   

19. S.C. ERIDOTTIM S.R.L. – D 

SERVICII FUNERARE SALONTA  

Localitatea Salonta,  

Str. Republicii nr. 69; 
Primirea comenzii, prezentare și vânzare articole funerare, 

transport funerar (paradă, recuperare cadavre și transport 

internațional), așezarea pe catafalc și organizarea 

ceremoniei de ultim rămas bun, coborârea sicriului în 

mormânt, deschiderea și închiderea mormântului, 

exhumarea și reînhumarea; preluarea, așezarea  în nișa 

specială și predarea urnei.   

20. S.C.CRISTIAN HOREA MIRCEA 

S.R.L. 

Localitatea Ștei,  

str. Viilor nr. 8; 
Primirea comenzii, prezentare și vânzare articole funerare, 

transport funerar (recuperare cadavre și transport 

internațional), așezarea pe catafalc și organizarea 



SERVICII FUNERARE CRISTIAN 

HOREA 

ceremoniei de ultim rămas bun, coborârea sicriului în 

mormânt, deschiderea și închiderea mormântului, 

exhumarea și reînhumarea; preluarea, așezarea  în nișa 

specială și predarea urnei. 

21. I.I. ȘUMĂLAN CRENGUȚA RAMONA 

ȘUM FUNERARE 

Localitatea Suplacu de 

Barcău,  

Str. Crinului nr. 90; 

Primirea comenzii, prezentare și vânzare articole funerare, 

transport funerar (recuperare cadavre și transport 

internațional), îngrijiri mortuare (îmbălsămare), așezarea 

pe catafalc și organizarea ceremoniei de ultim rămas bun, 

coborârea sicriului în mormânt, deschiderea și închiderea 

mormântului, exhumarea și reînhumarea; preluarea, 

așezarea  în nișa specială și predarea urnei. 

22. OMEGA SERVICII FUNERARE S.R.L. 

OMEGA SERVICII FUNERARE  
Punct de lucru 

Localitatea Oradea,  

Str. Calea Clujului nr. 189; 

transport funerar (recuperare cadavre și transport 

internațional). 

23. I.I. TAMAS EVA 

SERVICII FUNERARE 

Punct de lucru 

Localitatea Sălard,  

nr. 32; 

Primirea comenzii, prezentare și vânzare articole funerare, 

transport funerar (paradă), așezarea pe catafalc și 

organizarea ceremoniei de ultim rămas bun, coborârea 

sicriului în mormânt, deschiderea și închiderea 

mormântului, exhumarea și reînhumarea.   

24. I.I. BAȘ GETA ADRIANA 

SERVICII FUNERARE 

Punct de lucru 

Localitatea Tinca,  

Piața Obor Animale; 

Primirea comenzii, prezentare și vânzare articole funerare, 

transport funerar (paradă, recuperare cadavre și transport 

internațional), așezarea pe catafalc și organizarea 

ceremoniei de ultim rămas bun, coborârea sicriului în 

mormânt, deschiderea și închiderea mormântului, 

exhumarea și reînhumarea; preluarea, așezarea  în nișa 

specială și predarea urnei.   

25. SAMIDA SERV S.R.L. 

SERVICII FUNERARE SAMIDA SERV 

Punct de lucru 

Localitatea Ceica,  

nr. 17A; 

Primirea comenzii, prezentare și vânzare articole funerare, 

transport funerar (paradă, recuperare cadavre și transport 

internațional), îngrijiri mortuare (îmbălsămare), așezarea 

pe catafalc și organizarea ceremoniei de ultim rămas bun, 

coborârea sicriului în mormânt, deschiderea și închiderea 

mormântului, exhumarea și reînhumarea; preluarea, 

așezarea  în nișa specială și predarea urnei.   



 Prestatorii de servicii funerare la data de 05.03.2020 

NR. 
CRT

. 

DENUMIREA FIRMEI /  

DENUMIREA OBIECTIVULUI  

ADRESA  

OBIECTIVULUI 

ACTIVITĂȚI PRESTATE             

(conform Legii nr. 102/2014 art. 21 privind cimitirele, 

crematoriile umane și serviciile funerare) 

1. 

 

S.C. FUNERARE LUIGI S.R.L. 

 

FUNERARE LUIGI S.R.L. 

 

 

Punct de lucru 

localitatea Oradea,                  

str. Dr. Louis Pasteur nr. 

121; 

 

 

 

 

localitatea Oradea,  

str. Uzinelor nr. 4; 

Primirea comenzii, prezentare și vânzare articole 

funerare, transport funerar (paradă, recuperare cadavre 

și transport internațional), îngrijiri mortuare 

(îmbălsămare), așezarea pe catafalc și organizarea 

ceremoniei de ultim rămas bun, coborârea sicriului în 

mormânt, deschiderea și închiderea mormântului, 

exhumarea și reînhumarea; preluarea, așezarea  în nișa 

specială și predarea urnei.   

transport funerar (paradă, recuperare cadavre și 

transport internațional), îngrijiri mortuare 

(îmbălsămare);  

3. S.C. FUNERARĂ LA CAPĂTUL 

DRUMULUI S.R.L. 

 

FUNERARĂ LA CAPĂTUL DRUMULUI 

 

Punct de lucru 

localitatea Oradea,  

str. Primăriei nr. 62 ap. 1; 

 

 

 

localitatea Oradea,             

str. Ceyrat nr. 1, Capela 

Steinberger 

Primirea comenzii, prezentare și vânzare articole 

funerare, transport funerar (paradă, recuperare cadavre 

și transport internațional), așezarea pe catafalc și 

organizarea ceremoniei de ultim rămas bun, coborârea 

sicriului în mormânt, deschiderea și închiderea 

mormântului, exhumarea și reînhumarea,; preluarea, 

așezarea  în nișa specială și predarea urnei. 

transport funerar (paradă, recuperare cadavre și 

transport internațional), îngrijiri mortuare 

(îmbălsămare);  

4. S.C. IN MEMORIAM S.R.L. 

 

IN MEMORIAM  

localitatea Oradea,                   

str. Dr. Louis Pasteur nr. 69; 

Primirea comenzii, prezentare și vânzare articole 

funerare, transport funerar (paradă, recuperare cadavre 

și transport internațional), îngrijiri mortuare 

(îmbălsămare), așezarea pe catafalc și organizarea 

ceremoniei de ultim rămas bun, coborârea sicriului în 

mormânt, deschiderea și închiderea mormântului, 

exhumarea și reînhumarea,; preluarea, așezarea  în nișa 

specială și predarea urnei. 



5. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ 

BADEA SEBASTIAN PAVEL  

 

FUNERARII HIDIȘELU DE SUS 

localitatea Hidișelu de Sus,      

nr. 69; 

Primirea comenzii, prezentare și vânzare articole 

funerare, transport funerar (paradă, recuperare cadavre 

și transport internațional), așezarea pe catafalc și 

organizarea ceremoniei de ultim rămas bun, coborârea 

sicriului în mormânt, deschiderea și închiderea 

mormântului, exhumarea și reînhumarea,; preluarea, 

așezarea  în nișa specială și predarea urnei.   

6. S.C. POMPE FUNEBRE LUIGI S.R.L. 

 

POMPE FUNEBRE LUIGI S.R.L. 

localitatea Oradea,                    

str. Dr. Louis Pasteur nr. 

121; 

Primirea comenzii, transport funerar (paradă, recuperare 

cadavre și transport internațional), îngrijiri mortuare 

(îmbălsămare), așezarea pe catafalc și organizarea 

ceremoniei de ultim rămas bun, coborârea sicriului în 

mormânt, deschiderea și închiderea mormântului, 

exhumarea și reînhumarea; preluarea, așezarea  în nișa 

specială și predarea urnei.   

7. 
S.C. IMPACT NOVA S.R.L.  

SERVICII FUNERARE LA CAPELA 

Punct de lucru 

 

 

Punct de lucru 

localitatea Oradea,                  

str. Alexandru Cazaban nr.13 

bl. R47; 

 

 

localitatea Oradea,                  

str. Uzinelor  nr. 4; 

Primirea comenzii, prezentare și vânzare articole 

funerare, transport funerar (paradă, recuperare cadavre 

și transport internațional), așezarea pe catafalc și 

organizarea ceremoniei de ultim rămas bun, coborârea 

sicriului în mormânt, deschiderea și închiderea 

mormântului, exhumarea și reînhumarea; preluarea, 

așezarea  în nișa specială și predarea urnei.   

îngrijiri mortuare (îmbălsămare); 

8. S.C. GHERDAN ANA S.R.L.  

 

SERVICII FUNERARE ULTIMUL DRUM  

Punct de lucru 

localitatea Oradea,                  

str. Republicii nr. 75; 

Primirea comenzii, prezentare și vânzare articole 

funerare, transport funerar (paradă, recuperare cadavre 

și transport internațional), așezarea pe catafalc și 

organizarea ceremoniei de ultim rămas bun, coborârea 

sicriului în mormânt, deschiderea și închiderea 

mormântului, exhumarea și reînhumarea; preluarea, 

așezarea  în nișa specială și predarea urnei.   

9. DOZSA IOSIF LADISLAU 

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ 

SERVICII FUNERARE DOZSA 

localitatea Sânmartin, 

Bulevardul Felix nr. 47; 

Primirea comenzii, prezentare și vânzare articole 

funerare, transport funerar (paradă), îngrijiri mortuare 

(îmbălsămare), așezarea pe catafalc și organizarea 

ceremoniei de ultim rămas bun, coborârea sicriului în 

mormânt, deschiderea și închiderea mormântului, 



exhumarea și reînhumarea; preluarea, așezarea  în nișa 

specială și predarea urnei.   

10. 
S.C. IMPACT NOVA S.R.L.  

 

SERVICII FUNERARE LA CAPELA 

 

localitatea Ciumeghiu nr. 

286; 

Primirea comenzii, prezentare și vânzare articole 

funerare, transport funerar (paradă, recuperare cadavre 

și transport internațional), așezarea pe catafalc și 

organizarea ceremoniei de ultim rămas bun, coborârea 

sicriului în mormânt, deschiderea și închiderea 

mormântului, exhumarea și reînhumarea; preluarea, 

așezarea  în nișa specială și predarea urnei.   

11. S.C. ANASTASIS S.R.L. 

 

SERVICII FUNERARE ANASTASIS  

Punct de lucru 

Localitatea Aleșd,  

str. Bobâlna   nr. 21; 

Primirea comenzii, prezentare și vânzare articole 

funerare, transport funerar (paradă, recuperare cadavre 

și transport internațional), pregătirea pentru 

înmormântare (îmbălsămare mobilă), așezarea pe 

catafalc și organizarea ceremoniei de ultim rămas bun, 

coborârea sicriului în mormânt, deschiderea și 

închiderea mormântului, exhumarea și reînhumarea; 

preluarea, așezarea  în nișa specială și predarea urnei.   

12. 
S.C. ALOSEB SERVICE S.R.L. 

 

SERVICII FUNERARE ALOSEB 

SERVICE 

Localitatea Beiuș,  

str. Horea nr. 76; 

Primirea comenzii, prezentare și vânzare articole 

funerare, transport funerar (paradă, recuperare cadavre 

și transport internațional), așezarea pe catafalc și 

organizarea ceremoniei de ultim rămas bun, coborârea 

sicriului în mormânt, deschiderea și închiderea 

mormântului, exhumarea și reînhumarea;   

13. PFA HODUȚ CORNELIU 

SERVICII FUNERARE 

Localitatea Aleșd,  

str. 1 Decembrie nr. 1; 

Primirea comenzii, prezentare și vânzare articole 

funerare, transport funerar (paradă), așezarea pe catafalc 

și organizarea ceremoniei de ultim rămas bun, coborârea 

sicriului în mormânt, deschiderea și închiderea 

mormântului, exhumarea și reînhumarea;   

14. S.C. PALFUN S.R.L. 

SERVICII FUNERARE PALFUN 

Punct de lucru 

Localitatea Săcueni,                

str. Libertății nr. 28; 

Primirea comenzii, prezentare și vânzare articole 

funerare, Transport funerar (paradă, recuperare cadavre 

și transport internațional), așezarea pe catafalc și 

organizarea ceremoniei de ultim rămas bun, coborârea 

sicriului în mormânt, deschiderea și închiderea 

mormântului, exhumarea și reînhumarea; preluarea, 

așezarea  în nișa specială și predarea urnei.   

15. S.C. PALFUN S.R.L. 

SERVICII FUNERARE PALFUN 

Localitatea Marghita,                

str. N. Bălcescu nr. 3; 

Primirea comenzii, prezentare și vânzare articole 

funerare, transport funerar (paradă, recuperare cadavre 

și transport internațional), așezarea pe catafalc și 

organizarea ceremoniei de ultim rămas bun, coborârea 



Punct de lucru sicriului în mormânt, deschiderea și închiderea 

mormântului, exhumarea și reînhumarea; preluarea, 

așezarea  în nișa specială și predarea urnei.   

16. S.C. CONSTRUCȚII FLORINCUȚA 

S.R.L.  

SERVICII FUNERARE FLORINCUȚA 

Punct de lucru 

Localitatea Ștei,  

Str. Petrileni nr. 12; 

Primirea comenzii, prezentare și vânzare articole 

funerare, transport funerar (paradă, recuperare cadavre 

și transport internațional), așezarea pe catafalc și 

organizarea ceremoniei de ultim rămas bun, coborârea 

sicriului în mormânt, deschiderea și închiderea 

mormântului, exhumarea și reînhumarea; preluarea, 

așezarea  în nișa specială și predarea urnei.   

17.  S.C. DANIEL & PETRICA S.R.L. 

SERVICII FUNERARE  

DANIEL & PETRICĂ 

Localitatea Aleșd,  

Str. Plopilor nr. 6; 

Primirea comenzii, prezentare și vânzare articole 

funerare, transport funerar (paradă, recuperare cadavre 

și transport internațional), așezarea pe catafalc și 

organizarea ceremoniei de ultim rămas bun, coborârea 

sicriului în mormânt, deschiderea și închiderea 

mormântului, exhumarea și reînhumarea; preluarea, 

așezarea  în nișa specială și predarea urnei.   

18. S.C. SAN BERY S.R.L. 

SERVICII FUNERARE ALEXANDRU 

Localitatea Suplacu de 

Barcău,  

Str. P-ța Republicii nr. 36; 

Primirea comenzii, prezentare și vânzare articole 

funerare, transport funerar (recuperare cadavre și 

transport internațional), așezarea pe catafalc și 

organizarea ceremoniei de ultim rămas bun, coborârea 

sicriului în mormânt, deschiderea și închiderea 

mormântului, exhumarea și reînhumarea; preluarea, 

așezarea  în nișa specială și predarea urnei.   

19. S.C. ERIDOTTIM S.R.L. – D 

SERVICII FUNERARE SALONTA  

Localitatea Salonta,  

Str. Republicii nr. 69; 

Primirea comenzii, prezentare și vânzare articole 

funerare, transport funerar (paradă, recuperare cadavre 

și transport internațional), așezarea pe catafalc și 

organizarea ceremoniei de ultim rămas bun, coborârea 

sicriului în mormânt, deschiderea și închiderea 

mormântului, exhumarea și reînhumarea; preluarea, 

așezarea  în nișa specială și predarea urnei.   

20. S.C.CRISTIAN HOREA MIRCEA S.R.L. 

SERVICII FUNERARE CRISTIAN 

HOREA 

Localitatea Ștei,  

str. Viilor nr. 8; 

Primirea comenzii, prezentare și vânzare articole 

funerare, transport funerar (recuperare cadavre și 

transport internațional), așezarea pe catafalc și 

organizarea ceremoniei de ultim rămas bun, coborârea 

sicriului în mormânt, deschiderea și închiderea 

mormântului, exhumarea și reînhumarea; preluarea, 

așezarea  în nișa specială și predarea urnei. 



21. I.I. ȘUMĂLAN CRENGUȚA RAMONA 

ȘUM FUNERARE 

Localitatea Suplacu de 

Barcău,  

Str. Crinului nr. 90; 

Primirea comenzii, prezentare și vânzare articole 

funerare, transport funerar (recuperare cadavre și 

transport internațional), așezarea pe catafalc și 

organizarea ceremoniei de ultim rămas bun, coborârea 

sicriului în mormânt, deschiderea și închiderea 

mormântului, exhumarea și reînhumarea; preluarea, 

așezarea  în nișa specială și predarea urnei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Prestatorii de servicii funerare la data de 24.02.2020 

NR. 
CRT

. 

DENUMIREA FIRMEI /  

DENUMIREA OBIECTIVULUI  

ADRESA  

OBIECTIVULUI 

ACTIVITĂȚI PRESTATE             

(conform Legii nr. 102/2014 art. 21 privind cimitirele, 

crematoriile umane și serviciile funerare) 

1. 

 

S.C. FUNERARE LUIGI S.R.L. 

 

FUNERARE LUIGI S.R.L. 

 

 

Punct de lucru 

localitatea Oradea,                  

str. Dr. Louis Pasteur nr. 

121; 

 

 

 

 

localitatea Oradea,  

str. Uzinelor nr. 4; 

Primirea comenzii, prezentare și vânzare articole 

funerare, transport funerar (paradă, recuperare cadavre 

și transport internațional), îngrijiri mortuare 

(îmbălsămare), așezarea pe catafalc și organizarea 

ceremoniei de ultim rămas bun, coborârea sicriului în 

mormânt, deschiderea și închiderea mormântului, 

exhumarea și reînhumarea; preluarea, așezarea  în nișa 

specială și predarea urnei.   

transport funerar (paradă, recuperare cadavre și 

transport internațional), îngrijiri mortuare 

(îmbălsămare);  

3. S.C. FUNERARĂ LA CAPĂTUL 

DRUMULUI S.R.L. 

 

FUNERARĂ LA CAPĂTUL DRUMULUI 

 

Punct de lucru 

localitatea Oradea,  

str. Primăriei nr. 62 ap. 1; 

 

 

 

localitatea Oradea,             

str. Ceyrat nr. 1, Capela 

Steinberger 

Primirea comenzii, prezentare și vânzare articole 

funerare, transport funerar (paradă, recuperare cadavre 

și transport internațional), așezarea pe catafalc și 

organizarea ceremoniei de ultim rămas bun, coborârea 

sicriului în mormânt, deschiderea și închiderea 

mormântului, exhumarea și reînhumarea,; preluarea, 

așezarea  în nișa specială și predarea urnei. 

transport funerar (paradă, recuperare cadavre și 

transport internațional), îngrijiri mortuare 

(îmbălsămare);  

4. S.C. IN MEMORIAM S.R.L. 

 

IN MEMORIAM  

localitatea Oradea,                   

str. Dr. Louis Pasteur nr. 69; 

Primirea comenzii, prezentare și vânzare articole 

funerare, transport funerar (paradă, recuperare cadavre 

și transport internațional), îngrijiri mortuare 

(îmbălsămare), așezarea pe catafalc și organizarea 

ceremoniei de ultim rămas bun, coborârea sicriului în 

mormânt, deschiderea și închiderea mormântului, 

exhumarea și reînhumarea,; preluarea, așezarea  în nișa 

specială și predarea urnei. 



5. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ 

BADEA SEBASTIAN PAVEL  

 

FUNERARII HIDIȘELU DE SUS 

localitatea Hidișelu de Sus,      

nr. 69; 

Primirea comenzii, prezentare și vânzare articole 

funerare, transport funerar (paradă, recuperare cadavre 

și transport internațional), așezarea pe catafalc și 

organizarea ceremoniei de ultim rămas bun, coborârea 

sicriului în mormânt, deschiderea și închiderea 

mormântului, exhumarea și reînhumarea,; preluarea, 

așezarea  în nișa specială și predarea urnei.   

6. S.C. POMPE FUNEBRE LUIGI S.R.L. 

 

POMPE FUNEBRE LUIGI S.R.L. 

localitatea Oradea,                    

str. Dr. Louis Pasteur nr. 

121; 

Primirea comenzii, transport funerar (paradă, recuperare 

cadavre și transport internațional), îngrijiri mortuare 

(îmbălsămare), așezarea pe catafalc și organizarea 

ceremoniei de ultim rămas bun, coborârea sicriului în 

mormânt, deschiderea și închiderea mormântului, 

exhumarea și reînhumarea; preluarea, așezarea  în nișa 

specială și predarea urnei.   

7. 
S.C. IMPACT NOVA S.R.L.  

SERVICII FUNERARE LA CAPELA 

Punct de lucru 

 

 

Punct de lucru 

localitatea Oradea,                  

str. Alexandru Cazaban nr.13 

bl. R47; 

 

 

localitatea Oradea,                  

str. Uzinelor  nr. 4; 

Primirea comenzii, prezentare și vânzare articole 

funerare, transport funerar (paradă, recuperare cadavre 

și transport internațional), așezarea pe catafalc și 

organizarea ceremoniei de ultim rămas bun, coborârea 

sicriului în mormânt, deschiderea și închiderea 

mormântului, exhumarea și reînhumarea; preluarea, 

așezarea  în nișa specială și predarea urnei.   

îngrijiri mortuare (îmbălsămare); 

8. S.C. GHERDAN ANA S.R.L.  

 

SERVICII FUNERARE ULTIMUL DRUM  

Punct de lucru 

localitatea Oradea,                  

str. Republicii nr. 75; 

Primirea comenzii, prezentare și vânzare articole 

funerare, transport funerar (paradă, recuperare cadavre 

și transport internațional), așezarea pe catafalc și 

organizarea ceremoniei de ultim rămas bun, coborârea 

sicriului în mormânt, deschiderea și închiderea 

mormântului, exhumarea și reînhumarea; preluarea, 

așezarea  în nișa specială și predarea urnei.   

9. DOZSA IOSIF LADISLAU 

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ 

SERVICII FUNERARE DOZSA 

localitatea Sânmartin, 

Bulevardul Felix nr. 47; 

Primirea comenzii, prezentare și vânzare articole 

funerare, transport funerar (paradă), îngrijiri mortuare 

(îmbălsămare), așezarea pe catafalc și organizarea 

ceremoniei de ultim rămas bun, coborârea sicriului în 

mormânt, deschiderea și închiderea mormântului, 



exhumarea și reînhumarea; preluarea, așezarea  în nișa 

specială și predarea urnei.   

10. 
S.C. IMPACT NOVA S.R.L.  

 

SERVICII FUNERARE LA CAPELA 

 

localitatea Ciumeghiu nr. 

286; 

Primirea comenzii, prezentare și vânzare articole 

funerare, transport funerar (paradă, recuperare cadavre 

și transport internațional), așezarea pe catafalc și 

organizarea ceremoniei de ultim rămas bun, coborârea 

sicriului în mormânt, deschiderea și închiderea 

mormântului, exhumarea și reînhumarea; preluarea, 

așezarea  în nișa specială și predarea urnei.   

11. S.C. ANASTASIS S.R.L. 

 

SERVICII FUNERARE ANASTASIS  

Punct de lucru 

Localitatea Aleșd,  

str. Bobâlna   nr. 21; 

Primirea comenzii, prezentare și vânzare articole 

funerare, transport funerar (paradă, recuperare cadavre 

și transport internațional), pregătirea pentru 

înmormântare (îmbălsămare mobilă), așezarea pe 

catafalc și organizarea ceremoniei de ultim rămas bun, 

coborârea sicriului în mormânt, deschiderea și 

închiderea mormântului, exhumarea și reînhumarea; 

preluarea, așezarea  în nișa specială și predarea urnei.   

12. 
S.C. ALOSEB SERVICE S.R.L. 

 

SERVICII FUNERARE ALOSEB 

SERVICE 

Localitatea Beiuș,  

str. Horea nr. 76; 

Primirea comenzii, prezentare și vânzare articole 

funerare, transport funerar (paradă, recuperare cadavre 

și transport internațional), așezarea pe catafalc și 

organizarea ceremoniei de ultim rămas bun, coborârea 

sicriului în mormânt, deschiderea și închiderea 

mormântului, exhumarea și reînhumarea;   

13. PFA HODUȚ CORNELIU 

SERVICII FUNERARE 

Localitatea Aleșd,  

str. 1 Decembrie nr. 1; 

Primirea comenzii, prezentare și vânzare articole 

funerare, transport funerar (paradă), așezarea pe catafalc 

și organizarea ceremoniei de ultim rămas bun, coborârea 

sicriului în mormânt, deschiderea și închiderea 

mormântului, exhumarea și reînhumarea;   

14. S.C. PALFUN S.R.L. 

SERVICII FUNERARE PALFUN 

Punct de lucru 

Localitatea Săcueni,                

str. Libertății nr. 28; 

Primirea comenzii, prezentare și vânzare articole 

funerare, Transport funerar (paradă, recuperare cadavre 

și transport internațional), așezarea pe catafalc și 

organizarea ceremoniei de ultim rămas bun, coborârea 

sicriului în mormânt, deschiderea și închiderea 

mormântului, exhumarea și reînhumarea; preluarea, 

așezarea  în nișa specială și predarea urnei.   

15. S.C. PALFUN S.R.L. 

SERVICII FUNERARE PALFUN 

Localitatea Marghita,                

str. N. Bălcescu nr. 3; 

Primirea comenzii, prezentare și vânzare articole 

funerare, transport funerar (paradă, recuperare cadavre 

și transport internațional), așezarea pe catafalc și 

organizarea ceremoniei de ultim rămas bun, coborârea 



Punct de lucru sicriului în mormânt, deschiderea și închiderea 

mormântului, exhumarea și reînhumarea; preluarea, 

așezarea  în nișa specială și predarea urnei.   

16. S.C. CONSTRUCȚII FLORINCUȚA 

S.R.L.  

SERVICII FUNERARE FLORINCUȚA 

Punct de lucru 

Localitatea Ștei,  

Str. Petrileni nr. 12; 

Primirea comenzii, prezentare și vânzare articole 

funerare, transport funerar (paradă), așezarea pe catafalc 

și organizarea ceremoniei de ultim rămas bun, coborârea 

sicriului în mormânt, deschiderea și închiderea 

mormântului, exhumarea și reînhumarea; preluarea, 

așezarea  în nișa specială și predarea urnei.   

17.  S.C. DANIEL & PETRICA S.R.L. 

SERVICII FUNERARE  

DANIEL & PETRICĂ 

Localitatea Aleșd,  

Str. Plopilor nr. 6; 

Primirea comenzii, prezentare și vânzare articole 

funerare, transport funerar (paradă, recuperare cadavre 

și transport internațional), așezarea pe catafalc și 

organizarea ceremoniei de ultim rămas bun, coborârea 

sicriului în mormânt, deschiderea și închiderea 

mormântului, exhumarea și reînhumarea; preluarea, 

așezarea  în nișa specială și predarea urnei.   

18. S.C. SAN BERY S.R.L. 

SERVICII FUNERARE ALEXANDRU 

Localitatea Suplacu de 

Barcău,  

Str. P-ța Republicii nr. 36; 

Primirea comenzii, prezentare și vânzare articole 

funerare, transport funerar (recuperare cadavre și 

transport internațional), așezarea pe catafalc și 

organizarea ceremoniei de ultim rămas bun, coborârea 

sicriului în mormânt, deschiderea și închiderea 

mormântului, exhumarea și reînhumarea; preluarea, 

așezarea  în nișa specială și predarea urnei.   

19. S.C. ERIDOTTIM S.R.L. – D 

SERVICII FUNERARE SALONTA 

GYULAI 

Localitatea Salonta,  

Str. Republicii nr. 69; 

Primirea comenzii, prezentare și vânzare articole 

funerare, transport funerar (paradă, recuperare cadavre 

și transport internațional), așezarea pe catafalc și 

organizarea ceremoniei de ultim rămas bun, coborârea 

sicriului în mormânt, deschiderea și închiderea 

mormântului, exhumarea și reînhumarea; preluarea, 

așezarea  în nișa specială și predarea urnei.   

20. S.C.CRISTIAN HOREA MIRCEA S.R.L. 

SERVICII FUNERARE CRISTIAN 

HOREA 

Localitatea Ștei,  

str. Viilor nr. 8; 

Primirea comenzii, prezentare și vânzare articole 

funerare, transport funerar (recuperare cadavre și 

transport internațional), așezarea pe catafalc și 

organizarea ceremoniei de ultim rămas bun, coborârea 

sicriului în mormânt, deschiderea și închiderea 

mormântului, exhumarea și reînhumarea; preluarea, 

așezarea  în nișa specială și predarea urnei. 

 



 Prestatorii de servicii funerare la data de 06.02.2020 

NR. 
CRT

. 

DENUMIREA FIRMEI /  

DENUMIREA OBIECTIVULUI  

ADRESA  

OBIECTIVULUI 

ACTIVITĂȚI PRESTATE            
(conform Legii nr. 102/2014 art. 21 privind cimitirele, 

crematoriile umane și serviciile funerare) 

1. 

 

S.C. FUNERARE LUIGI S.R.L. 

 

FUNERARE LUIGI S.R.L. 

 

 

 

Punct de lucru 

localitatea Oradea,                  

str. Dr. Louis Pasteur nr. 121; 

 

 

 

 

 

 

localitatea Oradea,  

str. Uzinelor nr. 4; 

Primirea comenzii, prezentare și vânzare articole 

funerare, transport funerar (paradă, recuperare cadavre 

și transport internațional), îngrijiri mortuare 

(îmbălsămare), așezarea pe catafalc și organizarea 

ceremoniei de ultim rămas bun, coborârea sicriului în 

mormânt, deschiderea și închiderea mormântului, 

exhumarea și reînhumarea; preluarea, așezarea  în nișa 

specială și predarea urnei.   

transport funerar (paradă, recuperare cadavre și 

transport internațional), îngrijiri mortuare 

(îmbălsămare);  

3. S.C. FUNERARĂ LA CAPĂTUL 

DRUMULUI S.R.L. 

 

FUNERARĂ LA CAPĂTUL DRUMULUI 

 

Punct de lucru 

localitatea Oradea,  

str. Primăriei nr. 62 ap. 1; 

 

 

 

 

localitatea Oradea, str. Ceyrat 

nr. 1, Capela Steinberger 

Primirea comenzii, prezentare și vânzare articole 

funerare, transport funerar (paradă, recuperare cadavre 

și transport internațional), așezarea pe catafalc și 

organizarea ceremoniei de ultim rămas bun, coborârea 

sicriului în mormânt, deschiderea și închiderea 

mormântului, exhumarea și reînhumarea,; preluarea, 

așezarea  în nișa specială și predarea urnei. 

transport funerar (paradă, recuperare cadavre și 

transport internațional), îngrijiri mortuare 

(îmbălsămare);  

4. S.C. IN MEMORIAM S.R.L. 

 

IN MEMORIAM  

localitatea Oradea,                   

str. Dr. Louis Pasteur nr. 69; 

Primirea comenzii, prezentare și vânzare articole 

funerare, transport funerar (paradă, recuperare cadavre 

și transport internațional), îngrijiri mortuare 

(îmbălsămare), așezarea pe catafalc și organizarea 

ceremoniei de ultim rămas bun, coborârea sicriului în 

mormânt, deschiderea și închiderea mormântului, 



exhumarea și reînhumarea,; preluarea, așezarea  în nișa 

specială și predarea urnei. 

 

5. 

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ 

BADEA SEBASTIAN PAVEL  

 

FUNERARII HIDIȘELU DE SUS 

localitatea Hidișelu de Sus,      

nr. 69; 

Primirea comenzii, prezentare și vânzare articole 

funerare, transport funerar (paradă, recuperare cadavre 

și transport internațional), așezarea pe catafalc și 

organizarea ceremoniei de ultim rămas bun, coborârea 

sicriului în mormânt, deschiderea și închiderea 

mormântului, exhumarea și reînhumarea,; preluarea, 

așezarea  în nișa specială și predarea urnei.   

6. S.C. POMPE FUNEBRE LUIGI S.R.L. 

 

POMPE FUNEBRE LUIGI S.R.L. 

localitatea Oradea,                    

str. Dr. Louis Pasteur nr. 121; 

Primirea comenzii, transport funerar (paradă, 

recuperare cadavre și transport internațional), îngrijiri 

mortuare (îmbălsămare), așezarea pe catafalc și 

organizarea ceremoniei de ultim rămas bun, coborârea 

sicriului în mormânt, deschiderea și închiderea 

mormântului, exhumarea și reînhumarea; preluarea, 

așezarea  în nișa specială și predarea urnei.   

7. 
S.C. IMPACT NOVA S.R.L.  

SERVICII FUNERARE LA CAPELA 

Punct de lucru 

 

 

Punct de lucru 

localitatea Oradea,                  

str. Alexandru Cazaban nr.13 

bl. R47; 

 

 

localitatea Oradea,                  

str. Uzinelor  nr. 4; 

Primirea comenzii, transport funerar (paradă, 

recuperare cadavre și transport internațional), așezarea 

pe catafalc și organizarea ceremoniei de ultim rămas 

bun, coborârea sicriului în mormânt, deschiderea și 

închiderea mormântului, exhumarea și reînhumarea; 

preluarea, așezarea  în nișa specială și predarea urnei.   

îngrijiri mortuare (îmbălsămare); 

8. S.C. GHERDAN ANA S.R.L.  

 

SERVICII FUNERARE ULTIMUL 

DRUM  

Punct de lucru 

localitatea Oradea,                  

str. Republicii nr. 75; 

Primirea comenzii, transport funerar (paradă, 

recuperare cadavre și transport internațional), așezarea 

pe catafalc și organizarea ceremoniei de ultim rămas 

bun, coborârea sicriului în mormânt, deschiderea și 

închiderea mormântului, exhumarea și reînhumarea; 

preluarea, așezarea  în nișa specială și predarea urnei.   



9. DOZSA IOSIF LADISLAU 

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ 

SERVICII FUNERARE DOZSA 

localitatea Sânmartin, 

Bulevardul Felix nr. 47; 

Primirea comenzii, transport funerar (paradă), îngrijiri 

mortuare (îmbălsămare), așezarea pe catafalc și 

organizarea ceremoniei de ultim rămas bun, coborârea 

sicriului în mormânt, deschiderea și închiderea 

mormântului, exhumarea și reînhumarea; preluarea, 

așezarea  în nișa specială și predarea urnei.   

10. 
S.C. IMPACT NOVA S.R.L.  

 

SERVICII FUNERARE LA CAPELA 

 

localitatea Ciumeghiu nr. 286; Primirea comenzii, transport funerar (paradă, 

recuperare cadavre și transport internațional), așezarea 

pe catafalc și organizarea ceremoniei de ultim rămas 

bun, coborârea sicriului în mormânt, deschiderea și 

închiderea mormântului, exhumarea și reînhumarea; 

preluarea, așezarea  în nișa specială și predarea urnei.   

11. S.C. ANASTASIS S.R.L. 

 

SERVICII FUNERARE ANASTASIS  

Punct de lucru 

Localitatea Aleșd,  

str. Bobâlna   nr. 21; 
Primirea comenzii, transport funerar (paradă, 

recuperare cadavre și transport internațional), 

pregătirea pentru înmormântare (îmbălsămare mobilă), 

așezarea pe catafalc și organizarea ceremoniei de ultim 

rămas bun, coborârea sicriului în mormânt, deschiderea 

și închiderea mormântului, exhumarea și reînhumarea; 

preluarea, așezarea  în nișa specială și predarea urnei.   

12. 
S.C. ALOSEB SERVICE S.R.L. 

 

SERVICII FUNERARE ALOSEB 

SERVICE 

Localitatea Beiuș,  

str. Horea nr. 76; 
Primirea comenzii, transport funerar (paradă, 

recuperare cadavre și transport internațional), așezarea 

pe catafalc și organizarea ceremoniei de ultim rămas 

bun, coborârea sicriului în mormânt, deschiderea și 

închiderea mormântului, exhumarea și reînhumarea;   

13. PFA HODUȚ CORNELIU 

SERVICII FUNERARE 

Localitatea Aleșd,  

str. 1 Decembrie nr. 1; 
Primirea comenzii, transport funerar (paradă), așezarea 

pe catafalc și organizarea ceremoniei de ultim rămas 

bun, coborârea sicriului în mormânt, deschiderea și 

închiderea mormântului, exhumarea și reînhumarea;   

14. S.C. PALFUN S.R.L. 

SERVICII FUNERARE PALFUN 

Punct de lucru 

Localitatea Săcueni,                

str. Libertății nr. 28; 
Transport funerar (paradă, recuperare cadavre și 

transport internațional), așezarea pe catafalc și 

organizarea ceremoniei de ultim rămas bun, coborârea 

sicriului în mormânt, deschiderea și închiderea 



mormântului, exhumarea și reînhumarea; preluarea, 

așezarea  în nișa specială și predarea urnei.   

15. S.C. PALFUN S.R.L. 

SERVICII FUNERARE PALFUN 

Punct de lucru 

Localitatea Marghita,                

str. N. Bălcescu nr. 3; 
Primirea comenzii, transport funerar (paradă, 

recuperare cadavre și transport internațional), așezarea 

pe catafalc și organizarea ceremoniei de ultim rămas 

bun, coborârea sicriului în mormânt, deschiderea și 

închiderea mormântului, exhumarea și reînhumarea; 

preluarea, așezarea  în nișa specială și predarea urnei.   

16. S.C. CONSTRUCȚII FLORINCUȚA 

S.R.L.  

SERVICII FUNERARE FLORINCUȚA 

Punct de lucru 

Localitatea Ștei,  

Str. Petrileni nr. 12; 
Primirea comenzii, transport funerar (paradă), așezarea 

pe catafalc și organizarea ceremoniei de ultim rămas 

bun, coborârea sicriului în mormânt, deschiderea și 

închiderea mormântului, exhumarea și reînhumarea; 

preluarea, așezarea  în nișa specială și predarea urnei.   

17.  S.C. DANIEL & PETRICA S.R.L. 

SERVICII FUNERARE  

DANIEL & PETRICĂ 

Localitatea Aleșd,  

Str. Plopilor nr. 6; 
Primirea comenzii, transport funerar (paradă, 

recuperare cadavre și transport internațional), așezarea 

pe catafalc și organizarea ceremoniei de ultim rămas 

bun, coborârea sicriului în mormânt, deschiderea și 

închiderea mormântului, exhumarea și reînhumarea; 

preluarea, așezarea  în nișa specială și predarea urnei.   

18. S.C. SAN BERY S.R.L. 

SERVICII FUNERARE ALEXANDRU 

Localitatea Suplacu de Barcău,  

Str. P-ța Republicii nr. 36; 
Primirea comenzii, transport funerar (recuperare 

cadavre și transport internațional), așezarea pe catafalc 

și organizarea ceremoniei de ultim rămas bun, 

coborârea sicriului în mormânt, deschiderea și 

închiderea mormântului, exhumarea și reînhumarea; 

preluarea, așezarea  în nișa specială și predarea urnei.   

19. S.C. ERIDOTTIM S.R.L. – D 

SERVICII FUNERARE SALONTA 

GYULAI 

Localitatea Salonta,  

Str. Republicii nr. 69; 
Primirea comenzii, transport funerar (paradă, 

recuperare cadavre și transport internațional), așezarea 

pe catafalc și organizarea ceremoniei de ultim rămas 

bun, coborârea sicriului în mormânt, deschiderea și 

închiderea mormântului, exhumarea și reînhumarea; 

preluarea, așezarea  în nișa specială și predarea urnei.   

 



 Prestatorii de servicii funerare la data de 27.01.2020 

NR. 
CRT

. 

DENUMIREA FIRMEI / DENUMIREA 

OBIECTIVULUI  
ADRESA  

OBIECTIVULUI 

ACTIVITĂȚI PRESTATE            
(conform Legii nr. 102/2014 art. 21 privind cimitirele, 

crematoriile umane și serviciile funerare) 

1. S.C. FUNERARE LUIGI S.R.L. 

 

FUNERARE LUIGI S.R.L. 

localitatea Oradea,                  

str. Dr. Louis Pasteur nr. 121; 

 

Primirea comenzii, prezentare și vânzare articole 

funerare, transport funerar (paradă, recuperare cadavre 

și transport internațional), îngrijiri mortuare 

(îmbălsămare), așezarea pe catafalc și organizarea 

ceremoniei de ultim rămas bun, coborârea sicriului în 

mormânt, deschiderea și închiderea mormântului, 

exhumarea și reînhumarea; preluarea, așezarea  în nișa 

specială și predarea urnei.   

2. S.C. FUNERARE LUIGI S.R.L. 

 

FUNERARE LUIGI S.R.L.  

Punct de lucru 

localitatea Oradea,  

str. Uzinelor nr. 4; 
transport funerar (paradă, recuperare cadavre și 

transport internațional), îngrijiri mortuare 

(îmbălsămare), așezarea pe catafalc și organizarea 

ceremoniei de ultim rămas bun, coborârea sicriului în 

mormânt, deschiderea și închiderea mormântului, 

exhumarea și reînhumarea; preluarea, așezarea  în nișa 

specială și predarea urnei, depozit articole funerare ;  

3. S.C. FUNERARĂ LA CAPĂTUL 

DRUMULUI S.R.L. 

 

FUNERARĂ LA CAPĂTUL DRUMULUI 

 

Punct de lucru 

localitatea Oradea,  

str. Primăriei nr. 62 ap. 1; 

 

 

 

 

localitatea Oradea, str. Ceyrat 

nr. 1, Capela Steinberger 

Primirea comenzii, prezentare și vânzare articole 

funerare, transport funerar (paradă, recuperare cadavre 

și transport internațional), așezarea pe catafalc și 

organizarea ceremoniei de ultim rămas bun, coborârea 

sicriului în mormânt, deschiderea și închiderea 

mormântului, exhumarea și reînhumarea,; preluarea, 

așezarea  în nișa specială și predarea urnei. 

îngrijiri mortuare (îmbălsămare);  

4. S.C. IN MEMORIAM S.R.L. 

 

IN MEMORIAM  

localitatea Oradea,                   

str. Dr. Louis Pasteur nr. 69; 

Primirea comenzii, prezentare și vânzare articole 

funerare, transport funerar (paradă, recuperare cadavre 

și transport internațional), îngrijiri mortuare 

(îmbălsămare), așezarea pe catafalc și organizarea 

ceremoniei de ultim rămas bun, coborârea sicriului în 



mormânt, deschiderea și închiderea mormântului, 

exhumarea și reînhumarea,; preluarea, așezarea  în nișa 

specială și predarea urnei. 

5. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ 

BADEA SEBASTIAN PAVEL  

 

FUNERARII HIDIȘELU DE SUS 

localitatea Hidișelu de Sus,      

nr. 69; 

Primirea comenzii, prezentare și vânzare articole 

funerare, transport funerar (paradă, recuperare cadavre 

și transport internațional), așezarea pe catafalc și 

organizarea ceremoniei de ultim rămas bun, coborârea 

sicriului în mormânt, deschiderea și închiderea 

mormântului, exhumarea și reînhumarea,; preluarea, 

așezarea  în nișa specială și predarea urnei.   

6. S.C. POMPE FUNEBRE LUIGI S.R.L. 

 

POMPE FUNEBRE LUIGI S.R.L. 

localitatea Oradea,                    

str. Dr. Louis Pasteur nr. 121; 

Primirea comenzii, transport funerar (paradă, 

recuperare cadavre și transport internațional), îngrijiri 

mortuare (îmbălsămare), așezarea pe catafalc și 

organizarea ceremoniei de ultim rămas bun, coborârea 

sicriului în mormânt, deschiderea și închiderea 

mormântului, exhumarea și reînhumarea; preluarea, 

așezarea  în nișa specială și predarea urnei.   

7. 
S.C. IMPACT NOVA S.R.L.  

SERVICII FUNERARE LA CAPELA 

Punct de lucru 

 

 

Punct de lucru 

localitatea Oradea,                  

str. Alexandru Cazaban nr.13 

bl. R47; 

 

 

localitatea Oradea,                  

str. Uzinelor  nr. 4; 

Primirea comenzii, transport funerar (paradă, 

recuperare cadavre și transport internațional), așezarea 

pe catafalc și organizarea ceremoniei de ultim rămas 

bun, coborârea sicriului în mormânt, deschiderea și 

închiderea mormântului, exhumarea și reînhumarea; 

preluarea, așezarea  în nișa specială și predarea urnei.   

îngrijiri mortuare (îmbălsămare); 

8. S.C. GHERDAN ANA S.R.L.  

 

SERVICII FUNERARE ULTIMUL 

DRUM  

Punct de lucru 

localitatea Oradea,                  

str. Republicii nr. 75; 

Primirea comenzii, transport funerar (paradă, 

recuperare cadavre și transport internațional), așezarea 

pe catafalc și organizarea ceremoniei de ultim rămas 

bun, coborârea sicriului în mormânt, deschiderea și 

închiderea mormântului, exhumarea și reînhumarea; 

preluarea, așezarea  în nișa specială și predarea urnei.   



9. DOZSA IOSIF LADISLAU 

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ 

SERVICII FUNERARE DOZSA 

localitatea Sânmartin, 

Bulevardul Felix nr. 47; 

Primirea comenzii, transport funerar (paradă), îngrijiri 

mortuare (îmbălsămare), așezarea pe catafalc și 

organizarea ceremoniei de ultim rămas bun, coborârea 

sicriului în mormânt, deschiderea și închiderea 

mormântului, exhumarea și reînhumarea; preluarea, 

așezarea  în nișa specială și predarea urnei.   

10. 
S.C. IMPACT NOVA S.R.L.  

 

SERVICII FUNERARE LA CAPELA 

 

localitatea Ciumeghiu nr. 286; Primirea comenzii, transport funerar (paradă, 

recuperare cadavre și transport internațional), așezarea 

pe catafalc și organizarea ceremoniei de ultim rămas 

bun, coborârea sicriului în mormânt, deschiderea și 

închiderea mormântului, exhumarea și reînhumarea; 

preluarea, așezarea  în nișa specială și predarea urnei.   

11. S.C. ANASTASIS S.R.L. 

 

SERVICII FUNERARE ANASTASIS  

Punct de lucru 

Localitatea Aleșd,  

str. Bobâlna   nr. 21; 
Primirea comenzii, transport funerar (paradă, 

recuperare cadavre și transport internațional), 

pregătirea pentru înmormântare (îmbălsămare mobilă), 

așezarea pe catafalc și organizarea ceremoniei de ultim 

rămas bun, coborârea sicriului în mormânt, deschiderea 

și închiderea mormântului, exhumarea și reînhumarea; 

preluarea, așezarea  în nișa specială și predarea urnei.   

12. 
S.C. ALOSEB SERVICE S.R.L. 

 

SERVICII FUNERARE ALOSEB 

SERVICE 

Localitatea Beiuș,  

str. Horea nr. 76; 
Primirea comenzii, transport funerar (paradă, 

recuperare cadavre și transport internațional), așezarea 

pe catafalc și organizarea ceremoniei de ultim rămas 

bun, coborârea sicriului în mormânt, deschiderea și 

închiderea mormântului, exhumarea și reînhumarea;   

13. PFA HODUȚ CORNELIU 

SERVICII FUNERARE 

Localitatea Aleșd,  

str. 1 Decembrie nr. 1; 
Primirea comenzii, transport funerar (paradă), așezarea 

pe catafalc și organizarea ceremoniei de ultim rămas 

bun, coborârea sicriului în mormânt, deschiderea și 

închiderea mormântului, exhumarea și reînhumarea;   

14. S.C. PALFUN S.R.L. 

SERVICII FUNERARE PALFUN 

Punct de lucru 

Localitatea Săcueni,                

str. Libertății nr. 28; 
Transport funerar (paradă, recuperare cadavre și 

transport internațional), așezarea pe catafalc și 

organizarea ceremoniei de ultim rămas bun, coborârea 

sicriului în mormânt, deschiderea și închiderea 



mormântului, exhumarea și reînhumarea; preluarea, 

așezarea  în nișa specială și predarea urnei.   

15. S.C. PALFUN S.R.L. 

SERVICII FUNERARE PALFUN 

Punct de lucru 

Localitatea Marghita,                

str. N. Bălcescu nr. 3; 
Primirea comenzii, transport funerar (paradă, 

recuperare cadavre și transport internațional), așezarea 

pe catafalc și organizarea ceremoniei de ultim rămas 

bun, coborârea sicriului în mormânt, deschiderea și 

închiderea mormântului, exhumarea și reînhumarea; 

preluarea, așezarea  în nișa specială și predarea urnei.   

16. S.C. CONSTRUCȚII FLORINCUȚA 

S.R.L.  

SERVICII FUNERARE FLORINCUȚA 

Punct de lucru 

Localitatea Ștei,  

Str. Petrileni nr. 12; 
Primirea comenzii, transport funerar (paradă), așezarea 

pe catafalc și organizarea ceremoniei de ultim rămas 

bun, coborârea sicriului în mormânt, deschiderea și 

închiderea mormântului, exhumarea și reînhumarea; 

preluarea, așezarea  în nișa specială și predarea urnei.   

17.  S.C. DANIEL & PETRICA S.R.L. 

SERVICII FUNERARE  

DANIEL & PETRICĂ 

Localitatea Aleșd,  

Str. Plopilor nr. 6; 
Primirea comenzii, transport funerar (paradă, 

recuperare cadavre și transport internațional), așezarea 

pe catafalc și organizarea ceremoniei de ultim rămas 

bun, coborârea sicriului în mormânt, deschiderea și 

închiderea mormântului, exhumarea și reînhumarea; 

preluarea, așezarea  în nișa specială și predarea urnei.   

18. S.C. SAN BERY S.R.L. 

SERVICII FUNERARE ALEXANDRU 

Localitatea Suplacu de Barcău,  

Str. P-ța Republicii nr. 36; 
Primirea comenzii, transport funerar (recuperare 

cadavre și transport internațional), așezarea pe catafalc 

și organizarea ceremoniei de ultim rămas bun, 

coborârea sicriului în mormânt, deschiderea și 

închiderea mormântului, exhumarea și reînhumarea; 

preluarea, așezarea  în nișa specială și predarea urnei.   

 

 

 

 

 



 Prestatorii de servicii funerare la data de 06.01.2020 

NR. 
CRT

. 

DENUMIREA FIRMEI / 
DENUMIREA OBIECTIVULUI  

ADRESA  

OBIECTIVULUI 

ACTIVITĂȚI PRESTATE            
(conform Legii nr. 102/2014 art. 21 privind cimitirele, 

crematoriile umane și serviciile funerare) 

1. S.C. FUNERARE LUIGI S.R.L. 

 

FUNERARE LUIGI S.R.L. 

localitatea Oradea,                  

str. Dr. Louis Pasteur nr. 121; 

 

Primirea comenzii, prezentare și vânzare articole 

funerare, transport funerar (paradă, recuperare 

cadavre și transport internațional), îngrijiri mortuare 

(îmbălsămare), așezarea pe catafalc și organizarea 

ceremoniei de ultim rămas bun, coborârea sicriului în 

mormânt, deschiderea și închiderea mormântului, 

exhumarea și reînhumarea; preluarea, așezarea  în nișa 

specială și predarea urnei.   

2. S.C. FUNERARE LUIGI S.R.L. 

 

FUNERARE LUIGI S.R.L.  

Punct de lucru 

localitatea Oradea,  

str. Uzinelor      nr. 4; 
transport funerar (paradă, recuperare cadavre și 

transport internațional), îngrijiri mortuare 

(îmbălsămare), așezarea pe catafalc și organizarea 

ceremoniei de ultim rămas bun, coborârea sicriului în 

mormânt, deschiderea și închiderea mormântului, 

exhumarea și reînhumarea; preluarea, așezarea  în nișa 

specială și predarea urnei, depozit articole funerare ;  

3. S.C. FUNERARĂ LA CAPĂTUL 

DRUMULUI S.R.L. 

 

FUNERARĂ LA CAPĂTUL 

DRUMULUI 

localitatea Oradea,  

str. Primăriei    nr. 62 ap. 1; 

 

Primirea comenzii, prezentare și vânzare articole 

funerare, transport funerar (paradă, recuperare 

cadavre și transport internațional), așezarea pe 

catafalc și organizarea ceremoniei de ultim rămas bun, 

coborârea sicriului în mormânt, deschiderea și 

închiderea mormântului, exhumarea și reînhumarea,; 

preluarea, așezarea  în nișa specială și predarea urnei.   

4. S.C. IN MEMORIAM S.R.L. 

 

IN MEMORIAM  

localitatea Oradea,                   

str. Dr. Louis Pasteur    nr. 69; 

Primirea comenzii, prezentare și vânzare articole 

funerare, transport funerar (paradă, recuperare 

cadavre și transport internațional), îngrijiri mortuare 

(îmbălsămare), așezarea pe catafalc și organizarea 

ceremoniei de ultim rămas bun, coborârea sicriului în 

mormânt, deschiderea și închiderea mormântului, 



exhumarea și reînhumarea,; preluarea, așezarea  în 

nișa specială și predarea urnei. 

5. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ 

BADEA SEBASTIAN PAVEL  

 

FUNERARII HIDIȘELU DE SUS 

localitatea Hidișelu de Sus,      nr. 

69; 

Primirea comenzii, prezentare și vânzare articole 

funerare, transport funerar (paradă, recuperare 

cadavre și transport internațional), așezarea pe 

catafalc și organizarea ceremoniei de ultim rămas bun, 

coborârea sicriului în mormânt, deschiderea și 

închiderea mormântului, exhumarea și reînhumarea,; 

preluarea, așezarea  în nișa specială și predarea urnei.   

6. S.C. POMPE FUNEBRE LUIGI S.R.L. 

 

POMPE FUNEBRE LUIGI S.R.L. 

localitatea Oradea,                    

str. Dr. Louis Pasteur nr. 121; 

Primirea comenzii, transport funerar (paradă, 

recuperare cadavre și transport internațional), îngrijiri 

mortuare (îmbălsămare), așezarea pe catafalc și 

organizarea ceremoniei de ultim rămas bun, coborârea 

sicriului în mormânt, deschiderea și închiderea 

mormântului, exhumarea și reînhumarea; preluarea, 

așezarea  în nișa specială și predarea urnei.   

7. 
S.C. IMPACT NOVA S.R.L.  

 

SERVICII FUNERARE LA CAPELA 

 

localitatea Oradea,                  

str. Alexandru Cazaban nr. 13 

bl. R47; 

Primirea comenzii, transport funerar (paradă, 

recuperare cadavre și transport internațional), așezarea 

pe catafalc și organizarea ceremoniei de ultim rămas 

bun, coborârea sicriului în mormânt, deschiderea și 

închiderea mormântului, exhumarea și reînhumarea; 

preluarea, așezarea  în nișa specială și predarea urnei.   

8. S.C. GHERDAN ANA S.R.L.  

 

SERVICII FUNERARE ULTIMUL 

DRUM  

Punct de lucru 

localitatea Oradea,                  

str. Republicii nr. 75; 

Primirea comenzii, transport funerar (paradă, 

recuperare cadavre și transport internațional), așezarea 

pe catafalc și organizarea ceremoniei de ultim rămas 

bun, coborârea sicriului în mormânt, deschiderea și 

închiderea mormântului, exhumarea și reînhumarea; 

preluarea, așezarea  în nișa specială și predarea urnei.   

9. SERVICII FUNERARE DOZSA localitatea Sânmartin, 

Bulevardul Felix nr. 47; 

Primirea comenzii, transport funerar (paradă), îngrijiri 

mortuare (îmbălsămare), așezarea pe catafalc și 

organizarea ceremoniei de ultim rămas bun, coborârea 

sicriului în mormânt, deschiderea și închiderea 



mormântului, exhumarea și reînhumarea; preluarea, 

așezarea  în nișa specială și predarea urnei.   

10. 
S.C. IMPACT NOVA S.R.L.  

 

SERVICII FUNERARE LA CAPELA 

 

localitatea Ciumeghiu nr. 286; Primirea comenzii, transport funerar (paradă, 

recuperare cadavre și transport internațional), așezarea 

pe catafalc și organizarea ceremoniei de ultim rămas 

bun, coborârea sicriului în mormânt, deschiderea și 

închiderea mormântului, exhumarea și reînhumarea; 

preluarea, așezarea  în nișa specială și predarea urnei.   

11. S.C. ANASTASIS S.R.L. 

 

SERVICII FUNERARE ANASTASIS  

Punct de lucru 

Localitatea Aleșd,  

str. Bobâlna   nr. 21; 
Primirea comenzii, transport funerar (paradă, 

recuperare cadavre și transport internațional), 

pregătirea pentru înmormântare (îmbălsămare 

mobilă), așezarea pe catafalc și organizarea 

ceremoniei de ultim rămas bun, coborârea sicriului în 

mormânt, deschiderea și închiderea mormântului, 

exhumarea și reînhumarea; preluarea, așezarea  în nișa 

specială și predarea urnei.   

12. S.C. ALOSEB SERVICE S.R.L. 

 

SERVICII FUNERARE ALOSEB 

SERVICE 

Localitatea Beiuș,  

str. Horea     nr. 76; 
Primirea comenzii, transport funerar (paradă, 

recuperare cadavre și transport internațional), așezarea 

pe catafalc și organizarea ceremoniei de ultim rămas 

bun, coborârea sicriului în mormânt, deschiderea și 

închiderea mormântului, exhumarea și reînhumarea;   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Prestatorii de servicii funerare la data de 17.12.2019 

NR. 

CRT. 
DENUMIREA 

OBIECTIVULUI  

ADRESA  ACTIVITĂȚI PRESTATE            
(conform Legii nr. 102/2014 art. 21 privind cimitirele, 

crematoriile umane și serviciile funerare) 

1. FUNERARE LUIGI S.R.L. localitatea Oradea, str. Dr. Louis Pasteur 

nr. 121; 

 

Primirea comenzii, prezentare și vânzare 

articole funerare, transport funerar (paradă, 

recuperare cadavre și transport internațional), 

îngrijiri mortuare (îmbălsămare), așezarea pe 

catafalc și organizarea ceremoniei de ultim 

rămas bun, coborârea sicriului în mormânt, 

deschiderea și închiderea mormântului, 

exhumarea și reînhumarea; preluarea, 

așezarea  în nișa specială și predarea urnei.   

2. FUNERARE LUIGI S.R.L. 

Punct de lucru 

localitatea Oradea, str. Uzinelor nr. 4; transport funerar (paradă, recuperare cadavre 

și transport internațional), îngrijiri mortuare 

(îmbălsămare), așezarea pe catafalc și 

organizarea ceremoniei de ultim rămas bun, 

coborârea sicriului în mormânt, deschiderea și 

închiderea mormântului, exhumarea și 

reînhumarea; preluarea, așezarea  în nișa 

specială și predarea urnei, depozit articole 

funerare ;  

3. FUNERARĂ LA CAPĂTUL 

DRUMULUI S.R.L. 
localitatea Oradea, str. Primăriei    nr. 62 

ap. 1; 

 

Primirea comenzii, prezentare și vânzare 

articole funerare, transport funerar (paradă, 

recuperare cadavre și transport internațional), 

așezarea pe catafalc și organizarea ceremoniei 

de ultim rămas bun, coborârea sicriului în 

mormânt, deschiderea și închiderea 



mormântului, exhumarea și reînhumarea,; 

preluarea, așezarea  în nișa specială și 

predarea urnei.   

4. IN MEMORIAM S.R.L. localitatea Oradea, str. Dr. Louis Pasteur    

nr. 69; 

Primirea comenzii, prezentare și vânzare 

articole funerare, transport funerar (paradă, 

recuperare cadavre și transport internațional), 

îngrijiri mortuare (îmbălsămare), așezarea pe 

catafalc și organizarea ceremoniei de ultim 

rămas bun, coborârea sicriului în mormânt, 

deschiderea și închiderea mormântului, 

exhumarea și reînhumarea,; preluarea, 

așezarea  în nișa specială și predarea urnei. 

5. FUNERARII HIDIȘELU DE 

SUS 

localitatea Hidișelu de Sus, nr. 69; Primirea comenzii, prezentare și vânzare 

articole funerare, transport funerar (paradă, 

recuperare cadavre și transport internațional), 

așezarea pe catafalc și organizarea ceremoniei 

de ultim rămas bun, coborârea sicriului în 

mormânt, deschiderea și închiderea 

mormântului, exhumarea și reînhumarea,; 

preluarea, așezarea  în nișa specială și 

predarea urnei.   

6. POMPE FUNEBRE LUIGI 

S.R.L. 

localitatea Oradea, str. Dr. Louis Pasteur 

nr. 121; 

Primirea comenzii, transport funerar (paradă, 

recuperare cadavre și transport internațional), 

îngrijiri mortuare (îmbălsămare), așezarea pe 

catafalc și organizarea ceremoniei de ultim 

rămas bun, coborârea sicriului în mormânt, 

deschiderea și închiderea mormântului, 

exhumarea și reînhumarea; preluarea, 

așezarea  în nișa specială și predarea urnei.   



7. LA CAPELA localitatea Oradea, str. Alexandru 

Cazaban nr. 13 bl. R47; 

Primirea comenzii, transport funerar (paradă, 

recuperare cadavre și transport internațional), 

așezarea pe catafalc și organizarea ceremoniei 

de ultim rămas bun, coborârea sicriului în 

mormânt, deschiderea și închiderea 

mormântului, exhumarea și reînhumarea; 

preluarea, așezarea  în nișa specială și 

predarea urnei.   

8. SERVICII FUNERARE 

ULTIMUL DRUM  

localitatea Oradea, str. Republicii nr. 75; Primirea comenzii, transport funerar (paradă, 

recuperare cadavre și transport internațional), 

așezarea pe catafalc și organizarea ceremoniei 

de ultim rămas bun, coborârea sicriului în 

mormânt, deschiderea și închiderea 

mormântului, exhumarea și reînhumarea; 

preluarea, așezarea  în nișa specială și 

predarea urnei.   

9. SERVICII FUNERARE 

DOZSA 

localitatea Sânmartin, Bulevardul Felix 

nr. 47; 

Primirea comenzii, transport funerar (paradă), 

îngrijiri mortuare (îmbălsămare), așezarea pe 

catafalc și organizarea ceremoniei de ultim 

rămas bun, coborârea sicriului în mormânt, 

deschiderea și închiderea mormântului, 

exhumarea și reînhumarea; preluarea, 

așezarea  în nișa specială și predarea urnei.   

 

 

 

 

 

 

 



 Prestatorii de servicii funerare la data de 30.09.2019 

NR. 

CRT. 
DENUMIREA 

OBIECTIVULUI  

ADRESA  ACTIVITĂȚI PRESTATE            
(conform Legii nr. 102/2014 art. 21 privind cimitirele, 

crematoriile umane și serviciile funerare) 

1. FUNERARE LUIGI S.R.L. localitatea Oradea, str. Dr. Louis Pasteur 

nr. 121; 

 

Primirea comenzii, prezentare și vânzare 

articole funerare, transport funerar (paradă, 

recuperare cadavre și transport internațional), 

îngrijiri mortuare (îmbălsămare), așezarea pe 

catafalc și organizarea ceremoniei de ultim 

rămas bun, coborârea sicriului în mormânt, 

deschiderea și închiderea mormântului, 

exhumarea și reînhumarea; preluarea, 

așezarea  în nișa specială și predarea urnei.   

2. FUNERARE LUIGI S.R.L. 

Punct de lucru 

localitatea Oradea, str. Uzinelor nr. 4; transport funerar (paradă, recuperare cadavre 

și transport internațional), îngrijiri mortuare 

(îmbălsămare), așezarea pe catafalc și 

organizarea ceremoniei de ultim rămas bun, 

coborârea sicriului în mormânt, deschiderea și 

închiderea mormântului, exhumarea și 

reînhumarea; preluarea, așezarea  în nișa 

specială și predarea urnei, depozit articole 

funerare ;  

3. FUNERARĂ LA CAPĂTUL 

DRUMULUI S.R.L. 
localitatea Oradea, str. Primăriei    nr. 62 

ap. 1; 

 

Primirea comenzii, prezentare și vânzare 

articole funerare, transport funerar (paradă, 

recuperare cadavre și transport internațional), 

așezarea pe catafalc și organizarea ceremoniei 

de ultim rămas bun, coborârea sicriului în 

mormânt, deschiderea și închiderea 

mormântului, exhumarea și reînhumarea,; 



preluarea, așezarea  în nișa specială și 

predarea urnei.   

4. IN MEMORIAM S.R.L. localitatea Oradea, str. Dr. Louis Pasteur    

nr. 69; 

Primirea comenzii, prezentare și vânzare 

articole funerare, transport funerar (paradă, 

recuperare cadavre și transport internațional), 

îngrijiri mortuare (îmbălsămare), așezarea pe 

catafalc și organizarea ceremoniei de ultim 

rămas bun, coborârea sicriului în mormânt, 

deschiderea și închiderea mormântului, 

exhumarea și reînhumarea,; preluarea, 

așezarea  în nișa specială și predarea urnei.   

5. FUNERARII HIDIȘELU DE 

SUS 

localitatea Hidișelu de Sus, nr. 69; Primirea comenzii, prezentare și vânzare 

articole funerare, transport funerar (paradă, 

recuperare cadavre și transport internațional), 

așezarea pe catafalc și organizarea ceremoniei 

de ultim rămas bun, coborârea sicriului în 

mormânt, deschiderea și închiderea 

mormântului, exhumarea și reînhumarea,; 

preluarea, așezarea  în nișa specială și 

predarea urnei.   

6. POMPE FUNEBRE LUIGI 

S.R.L. 

localitatea Oradea, str. Dr. Louis Pasteur 

nr. 121; 

Primirea comenzii, transport funerar (paradă, 

recuperare cadavre și transport internațional), 

îngrijiri mortuare (îmbălsămare), așezarea pe 

catafalc și organizarea ceremoniei de ultim 

rămas bun, coborârea sicriului în mormânt, 

deschiderea și închiderea mormântului, 

exhumarea și reînhumarea; preluarea, 

așezarea  în nișa specială și predarea urnei.   

 

 



 Prestatorii de servicii funerare la data de 28.08.2019 

NR. 

CRT. 
DENUMIREA 

OBIECTIVULUI  

ADRESA  ACTIVITĂȚI PRESTATE            
(conform Legii nr. 102/2014 art. 21 privind cimitirele, 

crematoriile umane și serviciile funerare) 

1. FUNERARE LUIGI S.R.L. localitatea Oradea, str. Dr. Louis Pasteur 

nr. 121; 

 

Primirea comenzii, prezentare și vânzare 

articole funerare, transport funerar (paradă, 

recuperare cadavre și transport internațional), 

îngrijiri mortuare (îmbălsămare), așezarea pe 

catafalc și organizarea ceremoniei de ultim 

rămas bun, coborârea sicriului în mormânt, 

deschiderea și închiderea mormântului, 

exhumarea și reînhumarea; preluarea, 

așezarea  în nișa specială și predarea urnei.   

2. FUNERARE LUIGI S.R.L. 

Punct de lucru 

localitatea Oradea, str. Uzinelor nr. 4; transport funerar (paradă, recuperare cadavre 

și transport internațional), îngrijiri mortuare 

(îmbălsămare), așezarea pe catafalc și 

organizarea ceremoniei de ultim rămas bun, 

coborârea sicriului în mormânt, deschiderea și 

închiderea mormântului, exhumarea și 

reînhumarea; preluarea, așezarea  în nișa 

specială și predarea urnei, depozit articole 

funerare ;  

3. FUNERARĂ LA CAPĂTUL 

DRUMULUI S.R.L. 
localitatea Oradea, str. Primăriei    nr. 62 

ap. 1; 

 

Primirea comenzii, prezentare și vânzare 

articole funerare, transport funerar (paradă, 

recuperare cadavre și transport internațional), 

așezarea pe catafalc și organizarea ceremoniei 

de ultim rămas bun, coborârea sicriului în 

mormânt, deschiderea și închiderea 

mormântului, exhumarea și reînhumarea,; 



preluarea, așezarea  în nișa specială și 

predarea urnei.   

 

4. IN MEMORIAM S.R.L. localitatea Oradea, str. Dr. Louis Pasteur    

nr. 69; 

Primirea comenzii, prezentare și vânzare 

articole funerare, transport funerar (paradă, 

recuperare cadavre și transport internațional), 

îngrijiri mortuare (îmbălsămare), așezarea pe 

catafalc și organizarea ceremoniei de ultim 

rămas bun, coborârea sicriului în mormânt, 

deschiderea și închiderea mormântului, 

exhumarea și reînhumarea,; preluarea, 

așezarea  în nișa specială și predarea urnei.   

5. FUNERARII HIDIȘELU DE 

SUS 

localitatea Hidișelu de Sus, nr. 69; Primirea comenzii, prezentare și vânzare 

articole funerare, transport funerar (paradă, 

recuperare cadavre și transport internațional), 

așezarea pe catafalc și organizarea ceremoniei 

de ultim rămas bun, coborârea sicriului în 

mormânt, deschiderea și închiderea 

mormântului, exhumarea și reînhumarea,; 

preluarea, așezarea  în nișa specială și 

predarea urnei.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Prestatorii de servicii funerare la data de 29.03.2019 

NR. 

CRT. 
DENUMIRE  ADRESA  ACTIVITĂȚI PRESTATE      

(conform Legii privind cimitirele, crematoriile 

umane și serviciile funerare nr. 102/2014 art. 21) 

1 FUNERARE LUIGI S.R.L. localitatea Oradea, str. Doctor Louis 

Pasteur nr. 121; 

 

Primirea comenzii, transport funerar 

(paradă, recuperare cadavre și 

transport internațional), pregătirea pt. 

înmormântare, așezarea pe catafalc și 

organizarea ceremoniei de ultim 

rămas bun, coborârea sicriului în 

mormânt, deschiderea și închiderea 

mormântului, exhumarea și 

reînhumarea,; preluarea, așezarea  în 

nișa specială și predarea urnei.   

2 FUNERARĂ LA CAPĂTUL 

DRUMULUI S.R.L. 
localitatea Oradea, str. Primăriei    nr. 

62 ap. 1; 

 

Primirea comenzii, transport funerar 

(paradă, recuperare cadavre și 

transport internațional), așezarea pe 

catafalc și organizarea ceremoniei de 

ultim rămas bun, coborârea sicriului în 

mormânt, deschiderea și închiderea 

mormântului, exhumarea și 

reînhumarea,; preluarea, așezarea  în 

nișa specială și predarea urnei.   
 


