ROMÂNIA
Judeţul Alba
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR. 74
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă de indata la data
de 17.05.2011, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.858/17.05.2011, de către primarul
oraşului Ocna Mureş, prof. Dragut Augustin Iosif;
Luând în dezbatere “Proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de
comodat între oraşul Ocna Mureş şi Centrul de permanenţă Ocna Mureş, conform anexei-parte
integrantă a prezentei hotărâri, proiect iniţiat de către primarul oraşului Ocna Mureş;
Vazand: adresa Centrului de Permanenţă Ocna Mureş inregistrata la Primăria oraşului Ocna
Mureş cu nr. 6380/17.05.2011 şi referatul şi raportul nr.6403/17.05.2011 ale compartimentului
pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în construcţii,spaţiu locativ;
Având în vedere Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală,
republicata in anul 2007, cu modificările si completarile ulterioare, coroborată cu Legea 95/2006
privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr.263/2004,
cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul comun al Ministrului Sănătăţii Publice
nr.1024/2008 şi al Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr.495/2008, Hotărârea nr.
48/01.04.2011 a Consiliului local al oraşului Ocna Mures, Dispoziţiile nr. 141/04.04.2011 şi nr.
303/03.05.2011 ale Directorului executiv al Direcţiei de Sănătate Publică Alba;
În temeiul art.45, din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală;
HOTĂRĂŞTE:
Articol unic : (1) Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită, către Centrul de permanenţă
Ocna Mureş, pe o perioadă de 5 ani, a spaţiilor proprietate publică a oraşului Ocna Mureş, împreună
cu dotările aferente acestora, în care a funcţionat camera de gardă a Spitalului orăşenesc Ocna
Mureş, în vederea desfăşurării activităţii acestui centru.
(2) Se aprobă încheierea contractului de comodat între Oraşul Ocna Mureş şi Centrul de
permanenţă Ocna Mureş, conform anexei-parte integrantă a prezentei hotărâri.
Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul oraşului
Ocna Mureş, prof. Dragut Augustin Iosif.
Se comunică la:
- Institutia Prefectului- judetul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Directia de Sănătate Publica Alba;
- Centrul de permanenţă Ocna Mures;
Ocna Mureş , 17.05.2011.PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER,
AUREL PĂŞTINĂ

PSN/PSN
EX:7;ANEXE:1;

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR ORAS
JR. FLORINEL NICOARA

NOTA:Consilieri in functie:17; Prezenti:12; Voturi ,,pentru”:12 .
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