ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MURES
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR 80
privind revocarea HCLOM nr. 56/09.04.2013 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş
„privind propunerea de desfiinţare a unităţii sanitare publice cu paturi Spitalul orăşenesc Ocna
Mureş în vederea înfiinţării unui centru de sănătate multifuncţional”.
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă extraordinară
la data de 17.05.2013, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.400/13.05.2013, de către
primarul oraşului Ocna Mureş.
Luând în dezbatere: Adresa nr. 28214/14.05.2013 a Ministerului Sănătăţii transmisă
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice privind unele observaţii referitoare la
reformularea Proiectului de Hotărâre de Guvern pentru reglementarea situaţiei Spitalului orăşenesc
Ocna Mureş şi raportul de specialitate nr 7976/16.05.2013 al Serviciului pentru urbanism, tehnic,
investiţii, disciplina în construcţii, spaţiu locativ coroborate cu H.G.R nr 345/2011 privind
aprobarea pentru anul 2011 a Raportului comisiei de selecţie a unităţilor sanitare cu paturi care
nu pot încheia contracte cu Casele de Asigurări de Sănătate, precum si a listei acestor unităţi
sanitare, art. 174 alin. (3) din Legea nr 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu
modificările ulterioare şi art. 52 din O.G. nr.70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare
publice de interes judeţean şi local, actualizată;
În temeiul prevederilor cuprinse la art.36, alin.(6), lit.a) pct. 3., art. 45 şi art. 115 alin.(1) lit.b)
şi art.123 alin.(1) şi (2) din Legea nr.215/23.04.2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările si completările ulterioare,
HOTÃRÃŞTE:
Art. 1: Se revocă Hotărârea nr. 56/09.04.2013 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş
„privind propunerea de desfiinţare a unităţii sanitare publice cu paturi Spitalul orăşenesc Ocna
Mureş în vederea înfiinţării unui centru de sănătate multifuncţional”.
Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se împuterniceşte Primarul oraşului
Ocna Mureş, dl. jr. Silviu Vinţeler.
Se comunică :
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba;
- Primarului oraşului Ocna Mureş;
- Serviciului administraţia publică locală, secretariat, juridic si relaţia cu societatea civilă;
- Serviciului buget-contabilitate, resurse umane;.
- Serviciului pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în construcţii, spaţiu locativ;
- Se aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Primăriei oraşului Ocna Mureş;
Ocna Mures, 17.05.2013
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
ING. STĂNESCU VASILE
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CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR ORAŞ
JR.NICOARĂ FLORIN
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