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R O M Â N I A 
         JUDEŢUL ALBA 
  ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 
      CONSILIUL  LOCAL  
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.110 
 
 
            CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data 
de 30.06.2011, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.932/23.06.2011, de către primarul 
oraşului Ocna Mureş. 
 
          Luând în dezbatere: Proiectul de hotărâre pentru revocarea Hotărârii nr.76 a Consiliului local 
al oraşului Ocna Mureş privind “aprobarea acordului de preluare a unitatii sanitare Spitalul 
orasenesc Ocna Mures de catre S.C  Hospital Clinic Dr. Filip S.R.L Bucuresti, reprezentata prin 
domnul profesor doctor Filip Constantin Titian precum si aprobarea incheierii unui contract de 
parteneriat intre Consiliul local al orasului Ocna Mures si S.C Hospital  Clinic  Dr. Filip S.R.L 
Bucuresti, reprezentata prin domnul profesor doctor Filip Constantin Titian, avand ca obiect 
furnizarea de servicii medicale, pentru organizarea si conducerea de asistenta medicala, 
spitaliceasca si asistenta paraclinica de ambulatoriu, pentru locuitorii arondati orasului Ocna 
Mures, servicii furnizate si realizate de acesta societate, care la randul ei are Contract cu Casa 
Nationala de Asigurari de Sanatate.”, hotărâre adoptată în şedinţa din 31.05.2011 şi încetarea 
valabilităţii actelor subsecvente încheiate în vederea punerii în executare a acestei hotărâri, proiect 
iniţiat şi înaintat spre aprobare de către primarul oraşului Ocna Mureş, prof. Augustin Drăguţ; 
 
          Văzând: adresa nr.8220/1/G/SJ/27.06.2011 a Instituţiei Prefectului – judeţul Alba, 
înregistrată la Primăria oraşului Ocna Mureş cu nr.8188/30.06.2011 – procedura prealabilă 
prin care se solicită reanalizarea, în vederea revocării, a Hotărârii nr.76/31.05.2011, 
referatul nr.8197/30.06.2011 al Serviciului administraţia publică locală, secretariat, juridic, 
relaţia cu societatea civilă şi raportul nr.8199/30.06.2011 al compartimentului  juridic;  
 
         Având în vedere - dispozitiile cuprinse la art.36, art. 120 şi art.124 din Legea 
nr.215/23.04.2001 privind administratia publică locală, republicată in anul 2007, cu 
modificările ulterioare,  coroborata cu art.12 şi art.15 din Legea nr.213/1998, art.1 alin.(2) 
din O.G. nr.70/2002, cu modificările ulterioare, art.2 din H.G. nr.866/2002, art.174, alin.(3) 
din Legea nr.95/2006, cu modificările ulterioare, Legea nr.340/2004 privind prefectul şi 
instituţia prefectului, cu modificările ulterioare, 
 
         În temeiul dispoziţiilor art.45 din Legea nr. 215/23.04.2001 - legea administratiei publice 
locale, republicată; 
 

H O T Ã R Ã S T E : 
 

         Art.1: - Se revocă Hotărârea nr.76 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş privind 
“aprobarea acordului de preluare a unitatii sanitare Spitalul orasenesc Ocna Mures de catre S.C  
Hospital Clinic Dr. Filip S.R.L Bucuresti, reprezentata prin domnul profesor doctor Filip Constantin 
Titian precum si aprobarea incheierii unui contract de parteneriat intre Consiliul local al orasului 
Ocna Mures si  S.C Hospital  Clinic  Dr. Filip S.R.L Bucuresti, reprezentata prin domnul profesor 
doctor Filip Constantin Titian, avand ca obiect furnizarea de servicii medicale, pentru organizarea 
si conducerea de asistenta medicala, spitaliceasca si asistenta paraclinica de ambulatoriu, pentru 
locuitorii arondati orasului Ocna Mures, servicii furnizate si realizate de acesta socieatate, care la 
randul ei are Contract cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.” adoptată în şedinţa ordinară 
din data de 31.05.2011. 
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          Art. 2: - Contractul de asociere în participaţiune din data de 01.06.2011, Contractul de 
comodat din data de 02.06.2011 şi Procesul verbal de predare-primire din data de 29.06.2011 care 
constituie anexă la Contractul de comodat încheiat la data  02.06.2011 - toate încheiate de către 
Primarul oraşului Ocna Mureş, în numele şi pe seama Consiliului local al oraşului Ocna Mureş, pe de 
o parte,  cu S.C. “HOSPITAL CLINIC DR FILIP” S.R.L, pe de altă parte, în vederea aducerii la 
îndeplinire a Hotărârii nr.76/31.05.2011, îşi încetează valabilitatea.  
 
          Art.3: - Împotriva prezentei hotărâri persoanele interesate pot formula şi depune plângere în 
termenul şi condiţiile stabilite prin Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările 
ulterioare.   
 
          Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se împuterniceste  Primarul orasului Ocna 
Mures. 
 

Se comunică la: 
 Instituţia Prefectului -  Judeţul Alba; 
 Primarul oraşului Ocna Mureş; 
 Viceprimarul oraşului Ocna Mureş; 
 Serviciul administrarea domeniului public şi privat al oraşului; 
 Compartimentul pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în construcţii, spaţiu 

locativ; 
 S.C. “HOSPITAL CLINIC DR FILIP” S.R.L. din Bucuresti; 
 Unitatea Medico-Socială Ocna Mureş; 

           

Ocna Mureş, 30.06.2011 
 

        PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                    CONTRASEMNEAZA, 
        ING. MAN FLORIN AUGUSTIN                                                  SECRETAR ORAŞ 

                                                                                                JR. FLORINEL  NICOARĂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PSN/PSN 
EX:8;ANEXE:0;                           NOTA:Consilieri in functie:17; Prezenti:16; Voturi ,,pentru”:16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




