
        
 ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL LOCAL  
                       

                                               HOTĂRÂREA  NR. 194 
privind clarificarea și reglementarea unor aspecte de ordin locativ în ce privește  

funcționarea Centrului Fix de Permanență Ocna Mureș 
 

     CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară publică, la 
data de 25.10.2018, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 547/19.10.2018, de 
către primarul oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 
      Având în vedere, expunerea de motive nr. 15100/23.10.2018 a primarului orașului 
Ocna Mureș- Vințeler Silviu, din care rezultă necesitatea funcționării Centrului de 
Permanență în clădirea Policlinicii Orașului Ocna Mureș,  raportul de specialitate favorabil nr. 
15258/25.10.2018 al Arhitectului Șef- Compartimentul organizarea și amenajarea teritoriului 
și protecția mediului, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 
local Ocna Mureș, coroborate cu dispoziţiile cuprinse în art.858 și următoarele din Codul civil 
privind proprietatea publică, actualizată,  Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate 
publică, 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, 
actualizată, Ordinul Ministrului Internelor și Reformei Administrative nr. 495/2008, Hotărârea  
Consiliului local al orașului Ocna Mureș nr. 48/01.04.2011, Hotărârea  Consiliului local al 
orașului Ocna Mureș 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 Hotărârea  Consiliului local al orașului Ocna 
Mureș nr. 207/29.11.2017 privind prelungirea contractului de comodat nr. 6585/20.05.2011 
în vederea  funcționării Centrului Fix de Permanență Ocna Mureș, Hotărârea nr. 38 din 
28.08.2018 a Consiliului local al orașului Ocna Mureș, Hotărârea Consiliului Local al orașului 
Ocna Mureș nr. 122/28.06.2018  
      În temeiul art.36, alin (6), lit a) punctul 3, art.45 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.  Revocarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Ocna Mureș nr. 122 din 
28.06.2018 privind modificarea art. 3 (1) din cuprinsul Hotărârii Consiliului Local al orașului 
Ocna Mureș nr. 38 din 28.02.2018 și aprobarea spațiilor în vederea funcționării Centrului Fix 
de Permanență Ocna Mureș.  
 
   Art. 2.  Rezilierea (încetarea) contractului de concesiune nr. 10324/31.07.2014 încheiat 
cu concesionarul Cabinet Medical Gheghea Dumitru, având ca obiect – cabinet medical nr. 
12-, în suprafață de 16,27 mp., urmare a incidenței dispozițiilor art. 9, alin. 9.1, lit. c) din 
contract, anume necesitarea realizării unui obiectiv de interes public local.   
 
   Art. 3.(1).  Modificarea contractului de concesiune nr. 1639/06.02.2014 încheiat cu 
concesionarul- Cabinet medical individual dr. Cruceriu Aristică, în sensul modificării 
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obiectului acestuia, urmând ca în cuprinsul art. 2, alin. 2.1 din contractul de concesiune 
spațiul  proprietate publică a orașului Ocna Mureș identificat ca fiind – cabinet medical nr. 1, 
în suprafață de 16,27 mp., să fie înlocuit cu spațiul- cabinet medical nr.3, în suprafață de 
18,50 mp., aflat în incinta Policlinicii Orașului Ocna Mureș, urmând ca și valoarea redevenței 
să se majoreze proporțional cu noua suprafață a spațiului, de la 1.170,12 lei/an la 
1.331,28 lei/an.  
       (2). Spațiul preluat, de 16,27 mp va fi pus la dispoziție pentru Centru Fix de 
Permanență Ocna Mureș. 
   Art. 4. Relocarea Centrului Fix de Permanență Ocna Mureș într-un nou spațiu aflat în 
Policlinica Orașului Ocna Mureș, care urmează a fi compus din:  

- Spațiul de 32,17 mp. aflat la parter, cu destinație- Cameră Serviciu  Permanență  
- Spațiul de. 16,27 mp., aflat la parter ( cabinet medical nr. 1),  preluat conform 

art.3.(1) 
- Spațiul de 16,27 mp., aflat la parter ( cabinet medical nr. 12),  preluat conform art.2. 

     
   Art. 5. Spațiile arătate la art. 4 urmează a fi amenajate în mod corespunzător desfășurării 
activității Centrului Fix de Permanență Ocna Mureș, conform avizelor, cerințelor și normelor 
DSP.  
     
  Art. 6. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile stabilite de Legea nr. 554/2004  a 
contenciosului administrativ, actualizată.       
    
  Art. 7. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte 
primarul oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 
        
             Se comunică la: 
       - Institutia Prefectului- judeţul Alba; 
       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 
       - Arhitect Șef-Compartimentul organizarea și amenajarea teritoriului  și protecția 
mediului      ii; 
       - D.S.P Alba, cu sediul în Alba Iulia, B-dul Revoluției 1989, nr.23, cod poștal 510300;  
       - Centrul de Permanență Ocna Mureș, cu sediul în Ocna Mureș, str. Axente Sever, nr.43 
 
                                                  

Ocna Mureş, 25.10.2018 
 
 
 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                 SECRETAR ORAȘ, 
   DAN CIPRIAN TECAR                                                                     NICUȘOR PANDOR  
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