
1 

 

           

                 ROMÂNIA 

             JUDEŢUL ALBA   

ORAŞUL OCNA MUREŞ 

                   PRIMAR 

             Nr. 218/17.12.2020 

          

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

       privind aprobarea majorării contribuției personale a asistaților/susținătorilor legali ai acestora de la 

suma de 1200 lei/lună la suma de 1500 lei/lună în cadrul  Unitatății Medico-Sociale Ocna Mureș 

 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă extraordinară cu 

convocare ,,de îndată’’ publică, la data de 07.01.2021, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare 

nr. 1/            , de către primarul oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 

   

      Având în vedere:  

- Solicitarea UMS Ocna Mureș nr.1989 din 14.12.2020 înregistrată la Primăria orașului Ocna 

Mureș sub nr. 18060/14.12.2020; 

 referatul de aprobare nr. 18162/15.12.2020 al Serviciului Public de Asistență Socială; 

 raportul de specialitate ___________ nr. ________/___________ al Direcției Economice;  

 avizele _____________ ale comisiilor de specialitate din Consiliul local Ocna Mureş;  

 art 8 din Hotărârea Guvernului României  nr. 412/2003 pentru aprobarea Normelor privind 

organizarea, funcționarea și finanțarea unităților de asistență medico-sociale;  

 Ordinul 914/26.07.2006 al Ministerului Sănătății pentru aprobarea normelor privind condițiile 

pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizațiilor sanitare de 

funcționare , actualizat;  

 Instrucșiunea nr 1/2003 a Ministerului Sănătății de aplicare a Normelor privind organizarea și 

funcționarea unităților de asistență medico-sociale aprobate prin H.G.R nr 412/2003; 

 Hotărârea Consiliului Local al orașului Ocna Mureș nr 79/2004 privind înființarea Unității 

Medico-Sociale Alba; 

 Hotărârea Consiliului Local al orașului Ocna Mureș nr.71/2011 prin care s-a suplimentat 

numărul de paturi la 30, în Unitatea Medico-Socială Ocna Mureș; 

 Avizul DSP Alba nr. 12046 din 27.10.2020 privind structura organizatorică prin creșterea 

numărului de paturi de la 30 la 52 de paturi;  

 prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 Hotărârea Consiliului Local alorașului Ocna Mureș nr.196/26.11.2020 privind aprobarea 

structurii organizatorice, prin creșterea numărului de paturi de la 30 la 52 de paturi a Unității 

Medico-Sociale Ocna Mureș; 

În temeiul art. 129, alin. (2) lit. a), art. 136,  art. 139, alin. (1)  şi art. 196, alin. (1) lit. a) 

din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

           Art. 1. (1) Începând cu luna ianuarie 2021, cuantumul contribuției personale datorată de către 

beneficiarii serviciilor (persoanele interesate) furnizate de către Unitatea Medico-Socială Ocna 

Mureș aflată în subordinea Consiliului local al orașului Ocna Mureș, se stabilește la suma de 1500 

lei/lunar.  
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             (2) Plata contribuției personale în cuantumul stabilit conform alin. (1) reprezintă 

obligație a beneficiarilor direcți (persoane internate) și/sau a susținătorilor legali ai acestora, după 

caz. 

 

Art. 2. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile stabilite de Legea nr. 544 din 02 

decembrie 2004 a contenciosului administrativ, actualizată. 

 

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul 

oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 

 

          
 

 

 

        Se comunică la: 

       - Instituţia Prefectului - judeţul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

       - Serviciul Public de Asistență Socială; 

       - Unitatea Medico-Socială Ocna Mureș. 

  - Se aduce la cunoștință publică prin afișare la avizierul Primăriei Orașului Ocna Mureș si pe site-ul 

instituției.  

 
Ocna Mureş,  17.12.2020 

 

 

 

 

                         INIŢIATOR,             AVIZAT, 

PRIMARUL ORAŞULUI OCNA MUREŞ,                  SECRETAR GENERAL 

                               SILVIU VINŢELER                                         SIMION NICUŞOR PANDOR 

 

 
 

Prezentul proiect de hotărâre: 

 a fost iniţiat în conformitate cu prevederile art. 136 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. gi) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ; 

 a fost avizat________________ în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ; 

 a fost transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu prevederile art. 136 

alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ Compartimentului 

______________________________________________________________ 

 a fost transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 125 alin. 1 lit. a şi lit. b, art. 136 

alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarea 

comisia de specialitate _____________________________________________ 

alte avize necesare ____________________________________________________________ 
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