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           R O M Â N I A 
             Judeţul Alba 
  ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 
        CONSILIUL LOCAL 
 

HOTARAREA NR. 75 
 
       CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă de indata  la data de 
17.05.2011, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.858/17.05.2011, de către primarul 
oraşului Ocna Mureş, prof. Dragut Augustin Iosif; 
      Luând în dezbatere Proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea articolului nr 2 al 
Hotararii nr 71 a Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de 28.04 2011,proiect iniţiat şi 
înaintat spre aprobare de către primarul oraşului Ocna Mureş; 
       Vazand:- referatul si raportul nr.6368/17.05.2011 ale serviciului administratia publica locala, 
secretariat, juridic, protocol si relatia cu societatea civila; 
       Având în vedere Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborata cu  H.G nr 412/2003 pentru 
aprobarea Normelor privind organizarea, functionarea si finantarea unitatilor de asistenta medico-
sociala, cu modificarile si completarile ulterioare si H.G nr 459/2010 pentru aprobarea standardului 
de cost/an pentru servicii acordate in unitatile medico-sociale si a unor normative privind personalul 
din unitatile de asistenta medico-sociala si personalul care desfasoara activitati de asistenta medicala 
comunitara cu modificarile  si completarile ulterioare; 
      În temeiul art.45b din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
      Articol unic: Articol nr 2 al Hotararii nr 71 a Consiliului local al orasului Ocna Mures din data 
de 28.04 2011 se modifică şi se completează, urmând a avea urmatorul cuprins:  
 

        “Art.2: - Pentru asigurarea desfasurarii in bune conditii a activitatii Unitatii Medico-Sociale 
din Ocna Mures, se aproba transmiterea, in folosinta gratuita a acestei unitati, pe o perioada de 
15 ani a unor spatii si a dotarilor din aceste spatii din cladirea Spitalului orasenesc Ocna Mures , 
dupa cum urmeaza: 

- toate spatiile si dotarile din aceste spatii situate la etajul al treilea al cladirii; 
- blocul alimentar si dotarile din acesta amplasate la subsolul cladirii; 
- spalatoria si dotarile din aceasta amplasata la subsolul cladirii; 
- spatiile si dotarile din acestea in care a functionat morga, situate la subsolul cladirii; 
- spatiile si dotarile din acestea in care a functionat atelierul electromecanic, amplasat in 

subsolul cladirii.” 
 

Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul oraşului 
Ocna Mureş, prof. Dragut Augustin Iosif;  

 
          Se comunică la:  
        -    Institutia Prefectului- judeţul Alba; 

- Primarul oraşului Ocna Mureş; 
- Unitatea Medico-Sociala Ocna Mures 

                    
Ocna Mureş , 17.05.2011.- 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                              CONTRASEMNEAZA 
     CONSILIER,                                                                                       SECRETAR ORAS 

    AUREL PĂŞTINĂ                                                                          JR. FLORINEL NICOARA 
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