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              R O M Â N I A 

             JUDEŢUL ALBA 

      ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

          CONSILIUL  LOCAL 

 

 

HOTĂRÂREA  NR. 38 

privind clarificarea situației juridice a unor spații din clădirea Policlinicii și disponibilizarea  

acestora în vederea funcționării Centrului Fix de Permanență Ocna Mureș 

 

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

28.02.2018, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 166/22.02.2018, de către primarul 

oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 

         Având în vedere:  referatul nr.2579/26.02.2018 întocmit de către Biroul  pentru urbanism, 

tehnic, investiţii, disciplina în construcţii, raportul de specialitate comun nr.2961/28.02.2018 al 

Biroului pentru urbanism și Serviciul ITL și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale 

Consiliului local al oraşului Ocna Mureş, coroborate cu dispoziţiile cuprinse în art.858 și următoarele 

din Codul civil privind proprietatea publică, Legea nr.213/1998 privind regimul proprietății publice, 

Legea nr. 263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de 

permanență, actualizată,  Legea nr 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, actualizată, 

Ordinul comun nr. 1024/2008 al ministrului Sănătății Publice și al ministrului Internelor și Reformei 

Administrative privind aprobarea  Normelor cu privire la asigurarea continuității asistenței medicale 

primare prin centrele de permanență, HCLOM nr. 48/01.04.2011, HCLOM nr.58/09.04.2013, 

Dispozițiile nr. 141/04.04.2011 și respectiv nr. 303/03.05.2011 ale directorului DSP Alba, Convenția 

de asociere nr. 531/28.04.2011 și Contractul de comodat nr. 6585/20.05.2011 și HCLOM nr. 

207/29.11.2017 privind prelungirea contractului de comodat nr. 6585/20.05.2011 în vederea  

funcționării Centrului Fix de Permanență Ocna Mureș, prevederile cuprinse la cap.VIII, pct.8.1. lit.a) 

din Contractul de concesiune nr.16717/17.10.2016 încheiat cu SC X RAY DIGITAL SRL și 

respectiv prevederile cuprinse la art.9, pct.9.1. lit.c) din Contractul de concesiune nr.1637/06.02.2014 

încheiat cu concesionarii solidari SC MEDISOL SRL și Cabinet medical individual Cojocaru P. Igor 

din care rezultă modalitatea de încetare a contractului prin denunțare unilaterală de către proprietarul 

concedent atunci când interesul național sau local o impune,  

          În temeiul art.36 alin (6)  litera a), punctul 3,  art.45, alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 

nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, actualizată, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

          Art. 1. Se aprobă modificarea suprafeței spațiului care face obiectul Contractului de 

concesiune nr.16717/17.10.2016 încheiat între Orașul Ocna Mureș - concedent și SC X RAY 

DIGITAL SRL – concesionar, de la suprafața inițială de 70,oo m.p. la suprafața de 38,oo m.p. prin 

preluarea spațiului format din două camere în suprafață totală de 32,oo m.p. – care a făcut parte din 

obiectul inițial al contractului, în condițiile prevăzute la cap.VIII, pct.8.1. lit.a) din contract, valoarea 

concesiunii reducându-se proporțional cu suprafața spațiului rămas în folosința concesionarului, 

începând cu data de 10.03.2018.  
           

         Art. 2. Se aprobă denunțarea unilaterală a Contractului de concesiune nr.1637/06.02.2014 

încheiat între Orașul Ocna Mureș - concedent și concesionarii solidari SC MEDISOL SRL și Cabinet 

medical individual Cojocaru P. Igor, având ca obiect spațiul-cabinet medical nr.3 în suprafață de 

18,5o m.p., începând cu data de 10.03.2018, în condițiile art.9, pct.9.1 lit.c) din contract – denunțare 

unilaterală de către Concedent, în cazul în care interesul național sau local o impune. 
 

         Art. 3. (1) Spațiul nou în suprafață totală de 50,5o m.p format din încăperile de 32,oo m.p. 

preluate conform art. 1 și din spațiul-cabinet medical nr.3 în suprafață de 18,5o m.p. preluat conform 

art. 2 se disponibilizează în vederea funcționării  Centrului Fix de Permanență Ocna Mureș.  
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        (2) Funcționarea în noua locație a Centrului Fix de Permanență Ocna Mureș se va realiza numai 

după obținerea avizelor, acordurilor și a celorlalte aprobări necesare conform legislației specifice. 
           

         Art. 4. Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanța competent, respectiv Tribunalul Alba, în 

termenul și condițiile stabilite prin Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată.  

 

         Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv cu: încheierea  

actului adițional la Contractul de concesiune nr.16717/17.10.2016 încheiat între Orașul Ocna Mureș - 

concedent și SC X RAY DIGITAL SRL se împuterniceşte domnul primar al oraşului Ocna Mures, 

Vinţeler Silviu.  

 

            Se comunică la:  

       - Institutia Prefectului- judetul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

       -  Biroul  urbanism, tehnic, investiţii, construcţii ; 

        -  DSP Alba și Centrul de Permanență Ocna Mureș;    

       - SC X RAY DIGITAL SRL – Sebeș, str. Lucian Blaga, nr.27, jud. Alba; 

       -  SC MEDISOL SRL – mun. Alba Iulia, str. Arieşul, nr.66, bl.256, ap.3, jud. Alba 

       -  Cabinet medical individual Cojocaru P. Igor- Ocna Mureş, str. Digului, bl.3AB-72-ANL, sc.A, 

ap.5, jud. Alba,                                              

                                                   

Ocna Mureş, 28.02. 2018 

 

PREȘEDINTE  DE  ȘEDINȚĂ,                                             AVIZEAZĂ, SECRETAR ORAȘ 

MARELE ADRIAN CRISTIAN                                                   PANDOR  NICUȘOR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehnored.N.F.O. ex.8;anexe:0; Notă: consilieri in functie:17;  prezenti:15 ; voturi pentru:15; voturi contra:-  abțineri:-    . 
 


