
5 
 

 

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

 
 

HOTĂRÂREA  NR. 70 
 
 
          CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinara  la data de 
28.04.2011, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.801/14.04.2011, de către primarul 
oraşului Ocna Mureş; 
           Luând în dezbatere Proiectul de hotărâre privind majorarea, incepand cu data de 01.05.2011, 
a contributiei personale de intretinere datorata de catre persoanele asistate in Unitatea Medico-
Sociala Ocna Mures de la  690 lei/luna la 850 lei/luna, proiect iniţiat şi înaintat spre aprobare de către 
primarul oraşului Ocna Mureş, prof. Dragut Augustin Iosif; 
           Vazand: adresa nr 336/27.04.2011 a Unitatii Medico-Sociala Ocna Mures inregistrata la 
Primaria orasului Ocna Mures sub nr 5607 din 28.04.2011 ; 
           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, 
coroborata cu  H.G nr 412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, functionarea si 
finantarea unitatilor de asistenta medico-sociala, cu modificarile si completarile ulterioare si H.G nr 
459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate in unitatile medico-
sociale si a unor normative privind personalul din unitatile de asistenta medico-sociala si personalul 
care desfasoara activitati de asistenta medicala comunitara, cu modificarile  si completarile 
ulterioare; 
           În temeiul art.45, p-ctul 1 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică 
locală; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 Articol unic: Se aproba majorarea, începând cu data de 01.05.2011, a contributiei personale 
de intretinere datorată de catre persoanele asistate in Unitatea Medico-Socială Ocna Mures, de la 
suma de 690 lei/lună la suma de 850 lei/lună. 
 

Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul oraşului 
Ocna Mureş, prof. Dragut Augustin Iosif;  

 
          Se comunică la:  
       -    Institutia Prefectului- judeţul Alba; 

- Primarul oraşului Ocna Mureş; 
- Unitatea Medico-Sociala Ocna Mures 

Ocna Mureş, 28 aprilie  2011 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                              CONTRASEMNEAZA 
     CONSILIER,                                                                                       SECRETAR ORAS 

    AUREL PĂŞTINĂ                                                                          JR. FLORINEL NICOARA 
 

 
 
 

PSN/PSN 
EX:7;ANEXE:0;                           NOTA:Consilieri in functie:17; Prezenti:17; Voturi ,,pentru”:17 . 
 
 

 
 
 




