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R O M Â N I A 
  Judeţul Alba 
  ORAŞUL  OCNA  MURE 
   CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.11 
  

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă 
ordinara  la data de 31.01.2011, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.27 din 
25.01.2011,de către primarul oraşului Ocna Mureş, prof. Dragut Augustin Iosif; 
                Luând în dezbatere “Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotararii nr 
132 din 25.11.2010 a Consiliului local al orasului Ocna Mures, iniţiat şi înaintat spre 
aprobare de către primarul oraşului Ocna Mureş, prof. Dragut Augustin Iosif; 
                Vazand: adresa nr 17126/G/SJ/2010 a Institutiei Prefectului- judetul Alba 
inregistrat la Primaria orasului Ocna Mures sub nr 261 din 10.01.2011  
     Având în vedere dispozitiile prevazute  in Legea nr. 95/2006 privind reforma 
in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, H.G nr 529/2010 
pentru aprobarea mentinerii managementului asistentei medicale la autoritatile 
administratiei publice locale care au desfasurat faze-pilot, precum si a listei unitatilor 
sanitare cu paturi pentru care se mentine managementul asistentei medicale, 
coroborata cu Legea nr 215/2001 , republicata  cu modificarile si completarile 
ulterioare,  
 
              În temeiul art.45, p-ctul.1 din Legea nr 215/2001, privind administratia 
publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

                 
                Art.unic: - Se modifica anexa nr 3 la   Hotararea nr 132 din 25.11.2010 a 
Consiliului local al orasului Ocna Mures si anume REGULAMENTUL DE 
ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A Spitalului orasenesc Ocna Mures astfel: 
-La capitolul II punctul 1 ,,Consiliul de administratie”,  punctul ,,g) managerul 
institutiei” - se abroga; 
-la capitolul  II punctul 3 ,,Managerul”, litera ,,E” in domeniul managemenmtului 
administrativ”,  subpunctul 15 ,,propune spre aprobare autoritatii de sanatate publica 
judetene un inlocuitor pentru perioadele cand nu este prezent in spital” –se abroga   
              Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte 
primarul oraşului Ocna Mureş, prof. Dragut Augustin Iosif;        
     
              Se comunică la: 
 
               - Prefectura judeţului Alba; 
                -Primarul oraşului Ocna Mureş; 
                -Serviciul buget-contabilitate,resurse umane, informatizare din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului oraşului Ocna Mureş; 
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                 -Consiliul de Administratie al Spitalului orasenesc Ocna Mures 
 

Ocna Mures, la 31.01.2011 
 
 PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                   CONTRASEMNEAZA,  
JUR. POPA FLORIN                                             SECRETARUL OR. OCNA MURES 
                                                                                             JUR. FLORINEL NICOARA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

REDACTAT,  
EC TIUCA ORIAN MIHAELA 
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