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           R O M Â N I A 

          JUDETUL ALBA 

    ORASUL OCNA MURES 

      CONSILIUL LOCAL               

 

 

HOTĂRÂREA NR.42  
privind prelungirea valabilităţii Contractului nr.996/13.02.2014 de asigurare a unor cheltuieli 

încheiat între Consiliul local al oraşului Ocna Mureş şi Direcţia de Sănătate Publică Alba 

 

 

        CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ,întrunit în şedinţă ordinară  la data de 

26.02.2015,  ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.333/19.02.2015, de către primarul 

oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 

        Având în vedere:  solicitarea – Act adiţional nr.1 a Direcţiei de Sănătate Publică Alba 

înregistrată la Primăria oraşului Ocna Mureş cu nr. 2637/26.02.2015, raportul de specialitate nr. 

2677/26.02.2015 al Direcţiei Economice din cadrul  aparatului de specialitate al primarului 

orasului Ocna Mures şi avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Ocna 

Mureş, coroborate cu dispoziţiile cuprinse în OUGR nr 162/2008 cu modificările şi completările 

ulterioare şi Legea nr 273/2006 cu modificările şi completările ulterioare;  

        În temeiul art.36 alin 2 litera e) şi 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. Termenul de valabilitate al Contractului nr.996/13.02.2014 pentru asigurarea unor 

cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentişti, asistenţilor 

medicali şi a cheltuielilor pentru medicamente şi materiale sanitare pentru baremul de dotare din 

cabinetele de medicină generală şi dentară din unităţile sanitare de învăţământ,  încheiat între 

Consiliul local al oraşului Ocna Mureş şi Direcţia de Sănătate Publică Alba se prelungeşte până  în 

data de 28 februarie 2015, inclusiv. 

 

         Art. 2.  -  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri inclusiv cu semnarea 

actului adiţionale la contractul în cauză se împuterniceşte primarul oraşului Ocna Mures, Vinteler 

Silviu.  

 

       Se comunică la:  

       - Institutia Prefectului- judetul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

       - Direcţia economică ; 

       - Direcţia de Sănătate Publică Alba 

 

Ocna Mureş, 26.02.2015 
              

     PRŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         CONTRASEMNEAZĂ, 

    PROF JURJ CLAUDIA DACIANA                                                  SECRETAR ORAŞ 

                                                                                            JR. FLORINEL  NICOARĂ 

 

 

 

 
 

PSN/PSN; EXPL.3; ANEXE.0;     NOTĂ:      Consilieri în funcţie: 17;  Prezenţi: 17; Voturi “pentru”:17.  

 


