ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 128
privind aprobarea unor acte necesare organizării şi funcţionării Unităţii Medico-Sociale aflate
în subordinea Consiliul local al oraşului Ocna Mureş
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de
30.06.2014, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.519/24.06.2014 emisă de către primarul
oraşului Ocna Mureş, jr Vinteler Silviu;
Având în vedere Adresa nr. 977/24.06.2014 a Unităţii Medico-Sociale Ocna Mureş, înregistrată
la Primăria Ocna Mureş cu nr. 8471/24.06.2014, referatul de specialitate nr.8609/26.06.2014 al
Serviciului Public de Asistenţă Socială Ocna Mureş şi avizele comisiilor de specialitate ale
consiliului local, coroborate cu H.G.R. nr.412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea,
funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-socială, actualizată, Legea nr.197/2012
privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare şi
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 197/2012 aprobate prin H.G.R. nr.118/2014,
În temeiul art.36 alin. 3, lit.b), alin.6, lit.a) punctul 2, art.45, p-ctul. 1 si art. 115 alin.(1) lit.b) din
Legea nr.215/23.04.2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1: (1) Se aprobă următoarele acte necesare organizării şi funcţionării în bune condiţii a
Unităţii Medico – Sociale Ocna Mureş (UMS) – instituţie publică specializată, cu personalitate
juridică proprie, aflată în subordinea Consiliului local al oraşului Ocna Mureş, după cum urmează:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al UMS– anexa 1;
Organigrama şi Statul de Funcţii ale UMS – anexele 2 şi 3;
Regulamentul Intern al UMS – anexa 4;
Charta beneficiarilor de servicii medico-sociale asistaţi în UMS – anexa 5;
Codul Etic al personalului din UMS – anexa 6;
Manualul de Proceduri – anexa 7;

(2) Anexele 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2: Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se imputerniceste primarul orasului
Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu şi directorul Unităţii Medico-Sociale Ocna Mureş..
Se comunica la:
- Institutia Prefectului- judetul Alba;
- Primarul orasului Ocna Mures;
- Unitatea Medico – Socială Ocna Mureş;

- Serviciul Public de Asistenţă Socială Ocna Mureş;
Ocna Mures, 30.06.2014
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
PROF. HOREA HERŢEG

PSN/PSN.Ex.6.Anexe:7.

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR ORAS
JR. FLORINEL NICOARĂ

Notă: consilieri în funcţie:17; prezenţi:14: voturi pentru:14;

