ROMÂNIA
Judeţul Alba
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 71
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 suplimentarea numărului de paturi a
Unitatii Medico-Sociale Ocna Mureş; transmiterea, în folosinţa gratuită a Unităţii Medico-Sociale
Ocna Mureş a unor spaţii din incinta Spitalului orăşenesc Ocna Mureş, în vederea desfăşurării, în
bune condiţii, a activităţii acestei unităţi , proiect iniţiat şi înaintat spre aprobare de către primarul
oraşului Ocna Mureş, prof. Dragut Augustin Iosif;
Vazand:- adresa nr 337/27.04.2011 a Unitatii Medico-Sociala Ocna Mures inregistrata la
Primaria orasului Ocna Mures sub nr 5608 din 28.04.2011 ;
Având în vedere dispoziţiile cuprinse la art.124 din 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, H.G nr
345/2011 pentru aprobarea pentru anul 2011 a Raportului Comisiei de selectie a unitatilor sanitare cu
paturi care nu pot incheia contracte cu casele de asigurari de sanatate, precum si a listei acestor
unitatii sanitare, Ordinul M.S nr 232/2011 privind aprobarea conditiilor privind redistribuirea
personalului de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din cadrul unitatilor sanitare propuse a
fi reorganizate in camine pentru persoane varstnice;
În temeiul art.45 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aprobă suplimentarea cu 30, a numărului de paturi a Unitatii Medico-Sociale din
Ocna Mureş.
Art.2: Pentru asigurarea desfăşurării în bune condiţii a activităţii Unitatii Medico-Sociale din
Ocna Mureş, se aprobă transmiterea, în folosinţa gratuită a acestei unităţi, pe o perioadă de 15 ani, a
unor spaţii din clădirea Spitalului orăşenesc Ocna Mureş, după cum urmează:






Toate spaţiile situate la etajul al treilea al clădirii;
Blocul alimentar amplasat la subsolul cladirii
Spalatoria amplasată la subsolul cladirii;
Spatiile in care a functionat morga, situate în subsolul clădirii;
Spaţiul în care a funcţionat atelierul electromecanic, amplasat la subsolul cladirii;

Art.3: Se aproba modificarea şi completarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Unităţii
Medico-Sociale Ocna Mureş, conform anexelor nr. 1 şi 2 – parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 4: Consiliul local al oraşului Ocna Mureş îşi rezervă dreptul de a retrage dreptul de
folosinţă gratuită acordat Unităţii Medico-Sociale din Ocna Mureş asupra spaţiilor identificate la art.
2 din prezenta, în cazul în care spaţiile în cauză ar fi necesare bunei funcţionări a Spitalului orăşenesc
Ocna Mureş, indiferent de forma de organizare sau reorganizare a acestuia (unitate medicală de sine
stătătoare, secţie externă a altei unităţi medicale, cămin pentru persoane vârstnice, etc.).
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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;
- Se aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Primăriei oraşului Ocna Mureş şi massmedia locală.
Ocna Mureş, 28 aprilie 2011
PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER,
AUREL PĂŞTINĂ

PSN/PSN
EX:7;ANEXE:2;

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR ORAS
JR. FLORINEL NICOARA

NOTA:Consilieri in functie:17; Prezenti:17; Voturi ,,pentru”:16 .
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