
19 
 

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

 
HOTĂRÂREA NR 89 

           
            CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data 
de 31 mai 2011, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.861 din 24.05.2011, de către 
primarul oraşului Ocna Mureş,prof. Dragut Augustin Iosif; 
           Luând în dezbatere “Proiectul de hotărâre privind preluarea  in administrarea directa a 
Consiliului local al orasului Ocna Mures, din administrarea directa a Spitalului orasenesc Ocna 
Mures, a tuturor bunurilor imobile constructii si terenul aferent acestora in suprafata de 8864 mp, 
situate in orasul Ocna Mures, strada Axente Sever, nr 43 A, judetul Alba, inscrise in CF nr. 3528-
Ocna Mures, avand nr. top. 2092, respectiv SPITALUL SI POLICLINICA ORASULUI OCNA 
MURES, cabina pentru portari, statia de oxigen, statia de pompe, garajele precum si centrala termica 
pendinte de acestea. preluarea intregului inventar al SPITALULUI ORASENESC OCNA MURES 
de catre Consiliul local al orasului Ocna Mures, conform procesului-verbal incheiat de catre comisia 
de inventariere a patrimoniului spitalului, constituita prin dispozitia primarului orasului Ocna Mures 
nr. 775 din 04. aprilie 2011, -inregistrat sub nr 6883 din 30 mai 2011, avand la baza dosarul de 
inventar al spitalului pe anul 2010, care contine un numar de 309 file cat si situatia centralizatoare a 
bunurilor materiale, actualizata la data de 31 martie 2011 si care a fost depusa de catre conducerea 
spitalului cu adresa de inaintare inregistrata la noi sub nr. 6618 din 23 mai 2011, delegarea Unitatea 
Medico-Sociala Ocna Mures in vederea preluarii si achitarii facturilor pentru utilitati referitor 
intreaga cladire a spitalului orasenesc Ocna Mures cu obligatia de a recupera contravaloarea 
consumurilor ce se vor ocaziona de la ceilalti utilizatori, aprobarea  platii facturilor restante pentru 
sectia de recuperare a spitalului orasenesc Ocna Mures de catre Consiliul local al orasului Ocna 
Mures incepand cu data de 01 aprilie 2011.  

            Văzând referatul şi raportul nr. 6992/31.05.2011 al biroului pentru urbanism, tehnic, 
investiţii, disciplina in constructii, spatiu locativ si referatul nr 7003/31.05.2011 al Serviciului  buget-
contabilitate, resurse umane, informatizare; 
           Având în vedere: articolele nr 36 alin. 2 litera c si articolul 36 alin, 6 litera a, p-ctul 3 din   
Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicata in anul 2007; 
           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: - Se aproba preluarea in administrarea directa a Consiliului local al orasului Ocna 
Mures, din administrarea directa a Spitalului orasenesc Ocna Mures, a tuturor bunurilor imobile 
constructii si terenul aferent acestora in suprafata de 8864 mp, situate in orasul Ocna Mures, strada 
Axente Sever, nr 43 A, judetul Alba, inscrise in CF nr. 3528-Ocna Mures, avand nr. top. 2092, 
respectiv SPITALUL SI POLICLINICA ORASULUI OCNA MURES, cabina pentru portari, statia 
de oxigen, statia de pompe, garajele precum si centrala termica pendinte de acestea.    

               Art.2:   - Se aproba preluarea intregului inventar al SPITALULUI ORASENESC OCNA 
MURES de catre Consiliul local al orasului Ocna Mures, conform procesului-verbal incheiat de catre 
comisia de inventariere a patrimoniului spitalului, constitutia prin dispozitia primarului orasului 
Ocna Mures nr. 775 din 04. aprilie 2011, -inregistrat sub nr 6883 din 30 mai 2011, avand la baza 
dosarul de inventar al spitalului pe anul 2010, care contine un numar de 309 file cat si situatia 
centralizatoare a bunurilor materiale, actualizata la data de 31 martie 2011 si care a fost depusa de 
catre conducerea spitalului cu adresa de inaintare inregistrata la noi sub nr. 6618 din 23 mai 2011.   
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               Art.3:  – Se aproba plata facturilor restante pentru sectia de recuperare a spitalului 
orasenesc Ocna Mures de catre Consiliul local al orasului Ocna Mures incepand cu data de 01 aprilie 
2011.  

 

             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; 
       - Biroul pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina in constructii, spatiu locativ; 

       - Serviciul buget-contabilitate, resurse umane, informatizare. 

Ocna Mureş, 31 mai 2011 
 
       PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                            CONTRASEMNEAZA,  
ING. MAN FLORIN AUGUSTIN                                              SECRETAR ORAS OCNA MURES 
                                                                                                                   JUR. FLORIN NICOARA 
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