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       R O M Â N I A 
      JUDEŢUL ALBA 
 ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 
     CONSILIUL LOCAL                           

 
 HOTĂRÂREA  NR. 15  

privind majorarea contribuției personale de întreținere datorată de către persoanele asistate 
în Unitatea Medico-Socială Ocna Mureș de la 850 lei/lună în prezent, la 1200 lei/lună, 

incepând cu luna februarie 2017 
             
           CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară  la 
data de 31.01.2017 ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.40/20.01.2017, de către 
primarul oraşului Ocna Mureş, Vinteler Silviu, 
             Având în vedere: Referatul și raportul de specialitate nr.  1691 din 31.01.2017 ale SPAS 
din cadrul Primărieie orașului Ocna Mureș, adresa nr. 261 din 25.01.2017 înregistrată la Primăria 
orașului Ocna Mureș  sub nr. 1263 din 26.01.2017 și Nota de fundamentare nr.314 din 30.01.2017 
înregistrată la Primăria orașului Ocna Mureș  sub nr. 1669 din 31.01.2017 ale Unității Medico-
Sociale Ocna Mureș  coroborate cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului 
local al orașului Ocna Mureș și  prevederile cuprinse în H.G.R  932/2016 pentru modificarea 
H.G.R nr 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unitățile 
medico-sociale, și a unor normative privind personalul din unitățile de asistență medico-socială și 
personalul care desfășoară activități de asistență  medicală comunitară,  H.G.R nr 412/2003 pentru 
aprobarea Normelor privind organizarea, funcționarea și finanțarea unităților de asistență medico-
socială cu modificările şi completările ulterioare, 
            În temeiul  art 36 alin. 6, p-ctul 7,  art. 45  şi art.115, alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/23.04. 
2001 privind administraţia publică locală, republicată,cu modificările şi completările ulterioare;  

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

     
     Art.1: Se aprobă majorarea contribuției personale de întreținere datorată de către persoanele 
asistate în Unitatea Medico-Socială Ocna Mureș de la 850 lei/lună în prezent, la 1200 lei/lună, 
incepâmd cu luna februarie 2017. 
     Art. 2:  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul 
oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu.  
        
        Se comunică la:  
       - Institutia Prefectului- judetul Alba; 
       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 
       - Serviciu Public de Asistență Socială 
       - Unitatea Medico-Socială Ocna Mureș, cu sediul în Ocna Mureș, str.Axente Sever, nr.43A, 
etaj IV, jud. Alba . 
                                                          Ocna Mureş, 31.01.2017 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                 AVIZEAZĂ, 
MIHĂIESCU RADU CIPRIAN                                                                          SECRETAR ORAȘ 
                                                                                                                            PANDOR NICUȘOR                                                                                                    
    
                                                                                                                                                                 
 
 
 

RED/DACT:T.O.M. 
EXP:5; ANEXE:0;         Nota: consilieri in functie:17; prezenţi:15; voturi ,,pentru”:14; voturi ,,contra”:0 ; abţineri;1                
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