ROMÂNIA
JUDETUL ALBA
ORASUL OCNA MURES
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 122
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de
29.07.2011, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.959/22.07.2011, de către primarul
oraşului Ocna Mureş.
Luând în dezbatere: Proiectul de hotărâre privind propunerea de desfiintare a unitatii sanitare
Spitalul orasenesc Ocna Mures cu sediul in Ocna Mures, str. Axente Sever, nr.43A, iniţiat de către
domnul primar al oraşului Ocna Mureş, prof. Augustin Drăguţ;.
Văzând: referatul si raportul nr.8479/07.07.2011 ale Serviciului administratia publica
locala, secretariat, juridic, protocol si relatia cu societatea civila;
Având în vedere dispozitiile cuprinse în Legea nr.215/23.04.2001 privind administratia
publică locală, republicată in anul 2007, cu modificările ulterioare, coroborata cu H.G.R nr 345/2011
privind 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 unitati
sanitare si Legea nr 95/2006, cu modificările ulterioare .
În temeiul dispoziţiilor art.45 din Legea nr. 215/23.04.2001 - legea administratiei publice
locale, republicată;
HOTÃRÃSTE:
Articol unic: (1) Se propune desfiintarea unitatii sanitare cu paturi Spitalul orasenesc Ocna
Mures cu sediul in Ocna Mures, str. Axente Sever, nr.43A, judeţul Alba.
(2) Prezenta hotarare se inainteaza Institutiei Prefectului-judetul Alba in vederea initierii
procedurilor de desfiintare a unitatii sanitare Spitalul orasenesc Ocna Mures in conditiile prevazute
de art.174 din Legea nr 95/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se împuterniceste Primarul orasului Ocna Mures.
Se comunică :
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba;
- Primarului oraşului Ocna Mureş;
- Serviciului administratia publica locala, secretariat, juridic si relatia cu societatea civila;
- Serviciul buget-contabilitate, resurse umane, informatizare.
- Arhitectului şef al oraşului Ocna Mureş;
- Serviciul venituri ale bugetului local, impozite şi taxe locale;
- Se aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Primăriei oraşului Ocna Mureş;
Ocna Mureş, 29.07.2011
PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER,
ING. FLORIN AUGUSTIN MAN
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CONTRASEMNEAZA
SECRETAR ORAS
JR. FLORINEL NICOARA

NOTA:Consilieri in functie:17; Prezenti:13; Voturi ,,pentru”: 10;
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