ROMÂNIA
JDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.182
privind aprobarea casării instalaţiei RX-diagnostic, cu un post grafie, tip ELTEX 400, seria
489/1 și instalaţie fixă de RX-diagnostic dentar, cu un post grafie, tip DENTIX 2, seria
76/1976/1994, proprietate a UAT Orașul Ocna Mureș
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la
data de 31.10.2017 ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.756 din 25.10.2017 de către
primarul oraşului Ocna Mureş, Vinteler Silviu;
Având în vedere:, nota de fundamentare nr 13478 din 05.09.2017 și raportul nr 13986 din
15.09.2017 ale Direcției Economice coroborate cu adresa transmisă Primăriei Oraş Ocna Mureş
nr. 8325/28.08.2017 de către Direcţia de Sănătate Publică Alba, autorizaţia pentru desfăşurarea de
activităţi în domeniul nuclear nr. FM 1592/2017 prin care UAT Oraşul Ocna Mureş este autorizat
să deţină instalaţii radiologice; procesul verbal nr.0830-02/30 august 2017 încheiat între PHM
ComServ S.R.L, reprezentantul Primăriei Oraş Ocna Mureş şi reprezentantul X-Ray Digital SRL
cu ocazia distrugerii ansamblului tub cupolă fabricat în 1976 compus din cupola f.s. şi tub Rx f.s
montat pe echipamentul DENTIX 2 cu seria. 076/1976 aflat în proprietatea UAT Oraşul Ocna
Mureş, procesul verbal nr.0830-03/30 august 2017 încheiat între PHM ComServ S.R.L,
reprezentantul Primăriei Oraş Ocna Mureş şi reprezentantul X-Ray Digital SRL cu ocazia
distrugerii ansamblului tub cupolă fabricat în 1978 compus din cupola tip Statorix 240-90, seria
16200 şi tub Rx tip, M 641, seria 78134 montat pe echipamentul ELTEX 400 cu seria 489/1978
aflat în proprietatea UAT Oraşul Ocna Mureş, avizele favorabile ale comisiiilor de specialitate ale
Consiliului local al orașului Ocna Mureș, dispoziţiile cuprinse în Legea nr 111/1996 privind
reglementarea, autorizarea și controlul actrivităților nucleare, republicată;
În temeiul : art. 36 alin. (6) lit.a) pct. 3, art.45 şi art 115 alin.(1) lit. b) din Legea nr.215
din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, actualizată;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aprobă casarea instalaţiei RX-diagnostic, cu un post grafie, tip ELTEX 400, seria
489/1978, proprietate a UAT Oraşul Ocna Mureş cu următoarea componenţă:
-Pupitru de comandă, tip Eltex 400 seria 489;
-Generator de înaltă tensiune, tip Eltex 400 seria 489;
-Cupolă, tip Statorix 240-90, seria 16200;
-Tub RX, tip M 641, seria 78134;
-Masă orizontală pentru pacient, tip MO, seria 489;
-Stativ vertical pentru radiografii pulmonare, tip SV1, seria 490;
-Coloană port-tub, f.s.
Parametrii instalaţie:
-Tensiune maximă în tubul RX: 125 kV;
-Intensitatea maximă a curentului în tubul RX: 400 mA.
Producător: Electrotehnica-România.
Loc de deţinere: Fosta Policlinică a Spitalului Orăşenesc Ocna Mureş, parter.
Art.2: Se aprobă casarea instalaţiei fixă de RX-diagnostic dentar, cu un post grafie, tip DENTIX
2, seria 76/1976/1994, , proprietate a UAT Oraşul Ocna Mureş, cu următoarea componenţă:
-Post commandă, f.s.;
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-Ansamblu tub-cupolă tip ND, f.s.;
-Stativ tip Dentix, seria 076;
-con localizator, f.s.
Parametrii instalaţie:
-Tensiune maximă în tubul RX: 50 kV.
-Intensitatea maximă a curentului în tubul RX: 5 mA.
Producător: Automatica-România.
Loc de deţinere: Fosta Policlinică a Spitalului Orăşenesc Ocna Mureş, etaj 1.
.
Art.3: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul
oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
Se comunică la:
- Instituţia Prefectului- judetul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Direcția eonomică;
- DSP Alba.
Ocna Mureş, 31.10.2017

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
NICOARĂ MARCELA ELENA

RED/DACT:T.O.M
EX:5; ANEXE:0;

AVIZEAZĂ,
SECRETAR ORAȘ
PANDOR NICUȘOR

Nota: consilieri in functie:17; prezenti: 16 ; voturi ,,pentru”: 16 ; voturi ,,contra”: 0 ; abţineri:0.
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