
ROMÂNIA 

  

JUDEŢUL BACǍU 
ORAŞUL TÎRGU OCNA 

CONSILIUL LOCAL 

 

 
H O T Ă R Â R E 

 

privind aprobarea înfiinţării, organizării , funcţionării si administrarii directe a instituţiei 
publice de interes local ”Centrul  ,, Balnear  Parc Măgura Tîrgu Ocna”, ca serviciu public, cu 

personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al oraşului Tîrgu Ocna 

Consiliul Local al oraşului Tîrgu Ocna având în vedere: 

-  Prevederile art.36, alin.2, lit..„a" şi lit.”c”, alin.3 lit. ,,b", alin.6, lit.a pct.3   din legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală; 

-    Ordonanta nr.71 / 2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a 
domeniului public si privat de interes local ; 

-   Potrivit Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale; 

- Ordonanţa Guvernului nr.124/1998, privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, 
republicată; 

- Ordonanţa Guvernului nr.109/2000 privind staţiunile balneare, climatice şi balneoclimatice şi 
asistenţa medicală balneară şi de recuperare; 

- Ordonanţa Guvernului nr.58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în 
România  

- Legea  nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea nr.1714/2008 pentru aprobarea contractului cadru privind condiţiile acordării asistenţei 
medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru   anul 2009; 

Analizând Raportul de Specialitate nr. 2027 din data de 06.03.2006 întocmit de către Serviciul 
Juridic, Administraţie Publică Locală, prin care se propune Consiliului Local al oraşului Tîrgu Ocna 
aprobarea înfiinţării, organizării şi funcţionării instituţiei publice de interes local  „Centrul Medico –Balnear 
de Tratament  şi de Recuperare Parc Măgura Tîrgu Ocna”,

- 

 ca serviciu public, cu personalitate juridică, în 
subordinea Consiliului Local al oraşului Tîrgu Ocna; 

- 
Expunerea de motive a Primarului oraşului Tîrgu Ocna inregistrata cu nr. 2028 din 06.03.2009; 

Raportul de avizare al Comisiei juridice, pentru administratie publica inregistrat  cu nr. 2196 din  

11.03.2009 

 
 În temeiul art. 45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1. Se aprobă înfiinţarea, organizarea functionarea si administrarea directa a instituţiei publice de 
interes local „Centrul Balnear Parc Măgura Tîrgu Ocna”, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului 
Local al oraşului Tîrgu Ocna, conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, prevăzut în Anexa 1 la 
prezenta hotărîre. 

 .Art.2 Sediul instituţie publice – „Centrul Balnear Parc Măgura Tîrgu Ocna”,

 

 este în Tîrgu Ocna , 
Parc Măgura nr.1, jud.Bacău. 

Art.3. Instituţia publică de interes local „Centrul  Balnear Parc Măgura Tîrgu Ocna”,  va funcţiona 
începând cu data de ……………… 2009. 



 
Art.4 

• 

In termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri vor fi elaborate şi 
supuse aprobării: 

bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiei publice de interes local „Centrul 

• 
Balnear Parc Măgura Tîrgu Ocna”; 

organigrama si statul de functii ; 
Art.5 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul oraşului Tîrgu Ocna, 

Serviciul Buget Contabilitate, Birou Managementul Proiectelor şi Serviciul Juridic, Administraţie Publică 
Locală  

       PRESEDINTA DE SEDINTA 

                          
 Art 6. Hotărârea va fi comunicată Instituţiei Prefectului Judeţului Bacău, Direcţiei de sănătate 
Publică Bacău,  C.A.S . Bacau Primarului oraşului Tîrgu Ocna,  Serviciilor şi compartimentelor vizate. 

                           Consilier FERCHIU CONSTANTIN 
 
               
 
 
             CONTRASEMNEAZA 
SECRETARUL ORASULUI TG. OCNA 

                                                                                      Cons. Juridic Mihaela Luminita ROSET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hotararea nr.31 
din 12 martie 2009 
- Adoptata cu 16 voturi din 16 consilieri prezenti 
 


