
              ROMÂNIA 

        JUDEŢUL ALBA 

    ORAŞUL OCNA MUREŞ 

      CONSILIUL  LOCAL  
 

 

HOTĂRÂREA NR._215 
privind exprimarea acordului de îndeplinire a obligaţiei de a fi asigurate, din bugetul oraşului Ocna 

Mureş, sumele necesare pentru cheltuielile de administrare şi funcţionare (inclusiv plata utilităţilor) în 

vederea funcţionării Centrului de sănătate multifuncţional care va fi înfiinţat ca unitate fără  

personalitate juridică, în structura Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba, pentru a se asigura un pachet 

de servicii medicale adaptat nevoilor oraşului Ocna Mureş    
 

 

        CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă extraordinară la 

data de 04.12.2013,  ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.1997 din 29.11.2013, de către 

primarul oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu Vinţeler. 

        Luând în dezbatere: solicitarea nr  nr.15560/03.12.2013 a Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Alba înregistrată la Primăria Ocna Mureş cu nr. 19621/03.12.2013, expunerea de motive 

nr.19626/03.12.2013 a primarului oraşului Ocna Mureş şi raportul de specialitate 

nr.19621/03.11.2013 al Serviciului buget-contabilitate, resurse umane coroborate cu art.858 şi urm. 

din Codul civil, Legea nr 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările ulterioare, 

art.1 şi art. 5
2
 din O.G. nr.70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes 

judeţean şi local, actualizată şi Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

        În temeiul prevederilor cuprinse la art.36, alin.(5), lit.a), alin.6) lit.a) pct. 3., art. 23 alin.(1),  

art. 45, art. 115 alin.(1) şi art.124 din Legea nr.215/23.04.2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările si completările ulterioare.  
 

H O T Ã R Ã Ş T E : 
 

        Art. 1: (1) Se exprimă acordul privind îndeplinirea obligaţiei de a fi asigurate, din bugetul 

oraşului Ocna Mureş, sumele necesare pentru cheltuielile de administrare şi funcţionare (inclusiv 

plata utilităţilor) în vederea funcţionării Centrului de sănătate multifuncţional care va fi înfiinţat ca 

unitate fără  personalitate juridică, în structura Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba, pentru a se 

asigura un pachet de servicii medicale adaptat nevoilor oraşului Ocna Mureş.    
 

       (2) Prezenta hotărâre se înaintează Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba în vederea obţinerii 

avizului Ministerului Sănătăţii în condiţiile prevăzute de Legea nr 95/2006 şi O.G. nr.70/2002; 

 

       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; 

            - Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba 

            - Serviciului buget-contabilitate, resurse umane;. 

            - Serviciului pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în construcţii, spaţiu locativ; 
                     

Ocna Mureş, 04.12.2013 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                               CONTRASEMNEAZĂ 

PROF. MARELE ADRIAN  CRISTIAN                                                SECRETAR ORAŞ 

                                                                                                           JR. FLORINEL  NICOARĂ 
 

 

 
 

 

 
 

PSN/PSN; EXPL.7; ANEXE.0;                      NOTĂ:  Consilieri în funcţie: 17;  Prezenţi:___ ; Voturi “pentru”:____;  


