ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 33
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă de indata la data de
23.03.2011, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.740 din 23.03.2011 de către primarul
oraşului Ocna Mureş,prof. Dragut Augustin Iosif;
Luând în dezbatere “Proiectul de hotărâre privind aplicarea, la nivelul oraşului Ocna Mureş, a
prevederilor H.G. nr.212/09.03.2011 pentru aprobarea Programului de interes naţional “Dezvoltarea
reţelei naţionale de cămine pentru persoane vârstnice”, iniţiat şi înaintat spre aprobare de către primarul
oraşului Ocna Mureş, prof. Dragut Augustin Iosif;
Văzând:- referatul nr.4169/23-03.2011 al Serviciului public de asistenţă socială din subordinea
Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din care rezultă faptul că, în zona administrativ-teritorială
deservită de Spitalul orăşenesc Ocna Mureş asistenţa socială a persoanelor vârstnice este asigurată prin
mai multe forme de protecţie (Unitatea medico-socială Ocna Mureş în parteneriat cu Consiliul local Ocna
Mureş– 44 de beneficiari, Aşezământul Sfântul Mucenic Ciprian , prin programul de îngrijire la
domiciliu– 42 de beneficiari, Centrul de persoane vârstnice “Sf. Maria” de la Mănăstirea Dumbrava – 50
de benficiari, Serviciul public de asistenţă socială Ocna Mureş precum şi asistenţa socială acordată de
autorităţile din celelalte unităţi administrativ-teritoriale arondate Spitalului orăşenesc Ocna Mureş,
sprijinul acordat copiilor şi persoanelor vârstnice acordat prin Centrul de îngrijire “Sf. Filofteia” – 30 de
beneficiari persoane vârstnice din comuna Hopârta, satul Silivaş, proiectul pentru înfiinţarea Centrului
pentru copii şi vârstnici “Sf. Serafim de Sarov” din cadrul Bisericii ortodoxe din oraşul Ocna Mureş, satul
Războieni Cetate şi proiectul în derulare pentru înfiinţarea unui Centru pentru îngrijire a persoanelor
vârstnice în comuna Fărău, judeţul Alba, sprijinul acordat persoanelor vârstnice din zona Ocna Mureş de
către Biserica “Bunul Samaritean” – 30 beneficiari, etc.), situaţia Spitalului orăşenesc Ocna Mureş,
prezentată de această unitate sanitară prin adresa înregistrată la Primăria oraşului Ocna Mureş din care
rezultă că nu se impun măsuri de reorganizare a unităţii sanitare în cauză prin transformarea în Cămin
pentru persoane vârstnice, precum şi expunerea de expunerea de motive a Primarului oraşului Ocna
Mureş ;
Având în vedere dispoziţiile cuprinse în Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia
publică locală, republicată in anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare coroborată cu Legea
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, H.G.
nr.212/09.03.2011 pentru aprobarea Programului de interes naţional “Dezvoltarea reţelei naţionale de
cămine pentru persoane vârstnice”, Legea nr. 17/2000 privind asistenţa personală a persoanelor vârstnice,
republicată, cu modificările ulterioare, H.G. nr.23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru
serviciile sociale si Ordinul nr. 1156/17.03.2011 al Ministrului Muncii, familiei şi protecţiei sociale;
În temeiul art.45 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: - Propune preluarea Spitalului orăşenesc Ocna Mureş ca secţie externă a Spitalului judeţean
de urgenţă Alba, aflat în administrarea Consiliului judeţean Alba.
Art. 2: - Se aprobă înfiinţarea, în condiţiile prevăzute de H.G. nr.212/09.03.2011, a Căminului
pentru persoane vârstnice Ocna Mureş, în locaţia situată în oraşul Ocna Mureş, strada Mihai Viteazul,
nr.55, judeţul Alba, în care fiinţează la această dată Secţia de recuperare medicală a Spitalului orăşenesc

Ocna Mureş, prin reorganizarea acestei secţii care va fi mutată în cadrul spitalului, cu condiţia aplicării
articolului 1 al prezentei hotărâri.
Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv cu semnarea protocolului de
predare-primire a Spitalului orăşenesc Ocna Mureş în administrarea Consiliului judeţean Alba se
împuterniceşte primarul oraşului Ocna Mureş, prof. Drăgut Augustin Iosif;
Se comunică la:
- Institutia Prefectului- judeţul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Consiliul judeţean Alba;
- Se aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Primăriei oraşului Ocna Mureş, mass-media
locală şi judeţeană;

Ocna Mureş , la 23.03.2011
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Consilieri în funcţie: 17; Prezenţi: 10; Voturi “pentru”: 10;

