ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
PRIMAR
Nr. 9/22.01.2021
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul Hotărârii nr. 158/24.09.2020
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară, la data
de ______________, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. ______/__________, de către
primarul oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler.
Având în vedere:
 referatul de aprobare nr. 886/22.01.2021 comun al Direcției juridice și al Serviciului impozite
și taxe locale, din care rezultă necesitatea îndreptării erorii materiale strecurate în cuprinsul
Hotărârii nr. 158/24.09.2020;
 Cererile înregistrate sub nr. 17700/08.12.2020, respectiv sub nr. 17701/07.12.2020 la
Primăria Orașului Ocna Mureș ale d-nei dr. Suciu Monica-Ioana;
 raportul de specialitate comun ______________ nr. ______/______________ al Direcției
juridice și al Serviciului impozite și taxe locale;
 avizele ______________ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orașului Ocna
Mureș;
 Contractul de concesiune nr. 14987/07.10.2020;
 Dispozițiile art. 871-873 Cod Civil- privind dreptul de concesiune;
 Art. 1, alin. 3, lit. b) O.G. 124/1998- privind organizarea și funcționarea cabinetelor
medicale, republicată (cabinete medicale grupate);
 Legea nr. 400/2002- pentru modificarea și completarea O.G. nr. 124/1998;
 Legea 95/2006- privind reforma în domeniul sănătății.
 Legea 571/2003- privind Codul Fiscal;
 OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul art. 129, alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a), art. 136, art. 139, alin. (3), lit. g) art. 196,
alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă rectificarea datelor privind identificarea cesionarului din art. 1 si art. 3 ale
Hotărârii Consiliului local al orașului Ocna Mureș, în sensul că expresia „d-na dr. Suciu MonicaIoana – viitor concesionar” se va înlocui cu expresia „Dr. Suciu Monica-Ioana cu specializarea
Medic Primar Medicină de Familie, cu domiciulul fiscal în com. Unirea, str. Mureșului, nr. 595, cod
poștal 517785, în calitate de medic primar medicină de familie, având Certificatul de membru al
Colegiului Medicilor din România nr. 22525 din data de 10.01.2018, având C.U.I.M. 2791485307, și
având CIF 20829196 atribuit în data de 01.01.2007.
Art. 2. Hotărârea poate fi atacată în condițiile stabilite de Legea nr. 554/2004 a
contenciosului administrativ, actualizată.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se împuterniceşte primarul
oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler.

1

(pagina 2 a proiectului de hotărâre nr. 9/22.01.2021)







Se comunică la:
Instituţia Prefectului - judeţul Alba;
Primarul oraşului Ocna Mureş;
Biroul urbanism, tehnic, investiții, construcții;
Serviciul ITL;
D-na dr. Suciu Monica-Ioana – Cluj Napoca, str. Alexandru Vaida Voievod, nr. 66, ap. 24,
jud. Cluj
Ocna Mureş, 22.01.2021

INIŢIATOR,
PRIMARUL ORAŞULUI OCNA MUREŞ,
SILVIU VINȚELER

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL
SIMION NICUȘOR PANDOR

Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 136 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. g) 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 și 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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