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          R O M Â N I A 
            Judeţul Alba 
  ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 
          Consiliul local  
 

 
 HOTARAREA NR 48 

 
 
           CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă de indata  la data 
de 01.04.2011, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.774/01.04.2011, de către primarul 
oraşului Ocna Mureş, prof. Dragut Augustin Iosif; 
      Luând în dezbatere “Proiectul de hotărâre privind darea acordului prealabil in vederea 
infiintarii Centrului  Fix de Permanenta Ocna Mures, pentru asigurarea continuitatii asistentei 
medicale primare, incepand cu data de 01 aprilie 2011;  
 Vazand:  
 - adresa nr. 1446 din 01.04.2011 a Directiei de Sanatate Publica Alba inregistrata la noi sub 
nr.4527/01.04.2011; 
 -  Hotararea Consiliului local nr. 74 din 08.07.2010 prin care s-a aprobat preluarea  
managementului asistentei medicale ce se acorda in Spitalul orasenesc Ocna Mures in conformitate 
cu prevederile art. 2 alin. 2 din HG 529/2010; 
            - faptul ca  la aceasta data se pune acut problema continuitatii actului medical in orasul Ocna 
Mures si ca autoritatile publice locale au obligatia morala si legala de a asigura protectia sanatatii 
publice 

Având în vedere dispoziţiile cuprinse în Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind 
administraţia publică locală, republicata in anul 2007, cu modificările si completarile  ulterioare, 
coroborata cu Legea  95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile 
ulterioare, Legea 263/2004 privind asigurarea continuitatii asistentei medicale primare si Ordinul 
comun al MSP si Ministerului Internelor si Reformei administrative nr. 1024/496/2008 pentru 
aprobarea normelor metodologice cu privire la asigurarea continuitatii asistentei medicale primare 
din centrele de permanenta; 
         În temeiul art.45, p-ctul.1 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică 
locală; 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 
          Art.1:  Consiliul local al orasului Ocna Mures isi da acordul prealabil in vederea infiintarii 
Centrului Fix de Permanenta Ocna Mures, pentru asigurarea continuitatii asistentei medicale primare, 
incepand cu data de 01.aprilie 2011, acesta urmand a functiona in actuala locatie a Spitalului 
orasenesc Ocna Mures, respectiv in incinta camerei de garda, situat in Ocna Mures, strada Axente 
Sever, nr 43 A, judetul Alba, apartinand domeniului public al localitatii si avand autorizatia de 
functionare nr 745/2010, -in conditiile prevazute de Legea nr 263 din 16.04.2004 privind asigurarea 
continuitatii asistentei medicale primare prin Centrele de Permanenta, cu modificarile si completarile 
ulterioare.  
  Art.2 : - Consiliul local al orasului Ocna Mures isi asuma indeplinirea atributiilor legale 
privind functionarea Centrului de Permanenta Ocna Mures. 
 Art.3 : Se imputerniceste Primarul orasului Ocna Mures pentru a semna actele necesare in 
vederea infiintarii Centrului de Permanenta Ocna Mures.    
  Art.4: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul 
oraşului Ocna Mureş, prof. Dragut Augustin Iosif;  
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 Art.6: Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 10 voturi favorabile valabil 
exprimate. 
       Se comunică la:  
       - Institutia Prefectului- judetul Alba; 
       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 
       - Directia de Sanatate publica Alba; 
       - Secretarul oarsului Ocna Mures; 
       - Spitalul orasenesc  Ocna Mures 
          
Ocna Mureş  , 01.04.2011.- 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
JUR. IOAN MIRCEA LEAHU 

 
 
 
 

 
CONTRASEMNEAZA, 

SECRETARUL ORASULUI OCNA MURES 
JR. FLORIN NICOARA 

 
 
 

 
 
 
 

 R E D A C T A T, 
EC. TIUCA ORIAN MIHAELA 
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