ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 58
privind schimbarea locaţiei Centrului de permanenţă Ocna Mureş, începând cu data de 1 mai 2013,
din spaţiile situate în Ocna Mureş, strada Mihai Viteazul nr. 55, jud. Alba, în spaţiile proprietate
publică a oraşului Ocna Mureş, situate la adresa din Ocna Mureş, strada Axente Sever, nr.43A, jud.
Alba - în clădirea în care a funcţionat Spitalul orăşenesc Ocna Mureş identificate conform anexei, în
vederea reducerii cheltuielilor de întreţinere a acestui centru

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă extraordinară la
data de 09.04.2013, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.334 din 03.04.2013, de către
primarul oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu Vinţeler.
Având în vedere: referatul şi raportul nr.5866/05.04.2013 ale Serviciului pentru urbanism,
tehnic, investiţii, disciplina în construcţii,spaţiu locativ coroborate cu Legea 95/2006 privind
reforma in domeniul sănătăţii cu modificările si completările ulterioare, Legea nr.263/2004 privind
asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, cu modificările şi
completările ulterioare, Ordinul comun al Ministrului Sănătăţii Publice nr.1024/2008 şi al
Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr.495/2008, Hotărârile nr. 48/01.04.2011 şi nr.
74/17.05.2011 ale 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.36 alin. (6) lit.a) pct. 3., art.124, art. 45 şi art. 115 alin.(1) lit.b) din Legea
nr.215/23.04.2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 : (1) Se aprobă schimbarea locaţiei Centrului de permanenţă Ocna Mureş, începând cu
data de 1 mai 2013, din spaţiile situate în Ocna Mureş, strada Mihai Viteazul nr. 55, jud. Alba, în
spaţiile proprietate publică a oraşului Ocna Mureş, situate la adresa din Ocna Mureş, strada Axente
Sever, nr.43A, jud. Alba - în clădirea în care a funcţionat Spitalul orăşenesc Ocna Mureş identificate
conform anexei, în vederea reducerii cheltuielilor de întreţinere a acestui centru.
(2) Contractul de comodat încheiat între Oraşul Ocna Mureş şi Centrul de permanenţă Ocna
Mureş se modifică cu privire la locaţie, celelate clauze rămânând în vigoare.
Art.2 : Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv cu semnarea
actului adiţional se împuterniceşte primarul oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu Vinţeler.
Se comunică la:
- Institutia Prefectului- judetul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Directia de Sănătate Publică Alba;
- Centrul de permanenţă Ocna Mureş;
- Serviciului pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în construcţii,spaţiu locativ în
vederea încheierii actului adiţional la Contractul de comodat;
Ocna Mureş, 09.04.2013
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
ING. VASILE STĂNESCU
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NOTĂ:

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR ORAŞ
JR. FLORINEL NICOARĂ

Consilieri în funcţie: 17; Prezenţi:15 ; Voturi “pentru”:15;
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