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

HOTARAREA NR. 44 
 

           CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data 
de 29 martie 2012, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.321/22.03.2012 de către 
primarul oraşului Ocna Mureş,prof. Dragut Augustin Iosif; 
          Luând în dezbatere Proiectul de hotărâre privind reglementarea situatiei consumului de 
energie electrica pentru cladirea in care a functionat Spitalul orasenesc Ocna Mures, proiect iniţiat şi 
înaintat spre aprobare de către primarul oraşului Ocna Mureş; 
         Văzând – referatul  nr. 3745/28.03.2012 întocmit de către Serviciul de administrare a 
domeniului public si privat al orasului Ocna Mures si raportul nr 3739 din 28.03.2012 al serviciului 
Buget-contabilitate, resurse umane, informatizare;  
        Având în vedere Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, 
republicata in anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare; 
         În temeiul art.45  din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
           Art. 1: Aprobă plata din bugetul Orasului Ocna Mures pe anul 2012, a sumei totale de 
33.588,67 lei conform facturii 10/23.02.2012 care reprezinta consumul de energie electrica la 
obiectivul fostul spital Orasenesc Ocna Mures (inclusiv Policlinica) pe perioada 01.04.2011- 
08.02.2012, cu conditia recuperarii sumelor de la consumatorii faptici care au functionat in  aceasta 
perioada in spatiile din spital, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 
 

    Art.2: Aproba incheierea contractului de furnizare de energie electica pentru imobilele cladire 
spital si policlinica situate in Ocna Mures, strada Axente  Sever , nr.43A , judetul Alba incepand cu 
data de 01.03.2012, intre CONSILIUL LOCAL OCNA MURES si  Furnizorul de energie electrica 
SC ELECTRICA FURNIZARE SA . 

 

          Art.3: Incepand cu 01.03.2012, plata facturii de energie electrica consummată la obiectivul 
prevazut la Art. 2  se face din bugetul orasului Ocna Mures , cu recuperarea ulterioara a sumelor de 
la fiecare consumator care utilizeaza spatiile din spital  si care au obligatia ca in termen de cel mult 
30 zile de la ocuparea spatiului sa monteze un contor propriu de energie electrica – contor de 
scadere. 
 

          Art.4: Incepand cu data de 01.03.2012 consumul de energie electrica aferent spatiilor de 
folosinta comuna din cadrul spitalului (holuri, sali de asteptare, bai, cai de acces si altele asemenea) 
va fi repartizat utilizatorilor de spatii din spital proportional cu suprafata detinuta de acestia. 
 

          Art.5: Recuperarea sumelor de la utilizatorii spatiilor din spital se va face in termen de 
maxim 10 zile de la emiterea facturii de scadere de catre Orasul Ocna Mures. 
 

            Art.6: In termen de maxim 30 zile de la adoptarea prezentei hotarari, toti detinatorii de spatii 
din spital au obligatia constituirii in favoarea Primariei Ocna Mures  a unei garantii de 300 lei. 
 

          Art.7: Împotriva prezentei hotărâri persoana interesată se poate adresa instanţei de 
contencios administrativ competente în termenul şi condiţiile prevăzute în Legea nr.554/2004 a 
contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 
 



 
                 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; 
              - Biroul pentru urbanism, tehnic, investiţii disciplina în construcţii.  
              - Serviciul de administrare a domeniului public si privat al orasului Ocna Mures pentru 
asigurarea aplicării prevederilor din prezenta hotărâre cu privire la recuperarea sumelor aferente 
utilizatorilor de spaţii din spital  ; 
              - Serviciul venituri ale bugetului local, taxe şi impozite locale  pentru asigurarea încasării 
garanţiei prevăzute la art. 6; 
              - Serviciul buget contabilitate, resurse umane, informatizare; 
                   

Ocna Mureş, 29.03.2012 
 

          PREŞEDINTE DE  ŞEDINŢĂ,                                                         
CONTRASEMNEAZA, 
                         CONSILIER                                                                         SECRETAR ORAS 

               ING. IOAN POPA                                                           JR. FLORINEL  NICOARĂ 
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EX:7;ANEXE:1;                           NOTA:Consilieri in functie:17; Prezenti:16; Voturi ,,pentru”:15. 
 
 
 
 
 
 
 


