JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN

PROCES-VERBAL
Încheiat azi, 04.02.2020, cu ocazia şedinţei extraordinare de îndată a Consiliului Local al
Municipiului Vulcan, întrunită în temeiul art. 134, alin. (4) și întocmit conform prevederilor art. 138,
alin. (13) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Ședinţa este legal constituită fiind prezenţi 16 consilieri din cei 19 consilieri în funcție .
La şedinţă participă d-l primar Gheorghe Ile, dl jurist Velea Gabriel, c.j Merișanu Ioana , dl
manager Spital Vulcan dl Popa Cristian și alți reprezentanți ai Spitalului , respectiv director economic,
director medical, jurist, reprezentanti sindicat, etc.și reprezentanți mass-media.
Dl secretar general Velea Gabriel face apelul nominal şi fiind prezenţi 16 consilieri din cei 19
consilieri locali, şedinţa se poate desfăşura în condiţiile legii. Lipsește dl Lung Cornel , dl Pop Vasile și
dna Cristina Iszak Cristina.
Ca urmare, deschide lucrările şedinţei, menţionând că prin Dispoziţia nr. 88/2020. a fost convocată
şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Vulcan.
Dl jurist Velea Gabriel dă cuvântul dlui Bălțatu George pentru a prelua conducerea şedinţei.
Dl consilier Bălțatu George dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta proiectul ordinii de zi.
Dl. Primar prezintă proiectul ordinii de zi:
1) PROPUNERE

PRIVIND

MODIFICAREA

ȘI

REORGANIZAREA

STRUCTURII

ORGANIZATORICE A SPITALULUI MUNICIPAL VULCAN.
manager SMV dr . Popa Cătălin

Supus la vot, proiectul ordinii de zi este aprobat cu unanimitate de voturi.
Dl consilier Bălțatu George dă cuvântul dlui manager SMV dr . Popa Cătălin pentru a prezenta
punctul de pe ordinea de zi.
Dl manager Popa Cătălin prezintă propunerea privind modificarea și reorganizarea structurii
organizatorice a Spitalului Municipal Vulcan: ori va face un compartiment ATI care să-i servească Secției
de Obstetrică-Ginecologie,ori se va renunța la forma de spitalizare continuă în această secție și se merge
doar pe spitalizare de zi. Spune că înființarea unei secții ATI este ceva de durată , costisitoare, cca 13 mil
vechi, trebuie 4 medici pe ATI și 6 paturi.
Dl viceprimar Merișanu Cristian spune că vrea să lămurească 2 lucruri și anume că se vorbește
despre două lucruri diferite privind reorganizarea spitalului și situația contractului cu CNAS. Întreabă
dacă prelungirea contractului la C.N.A.S are vreo legătură cu această reorganizare.
Dl manager spune că nu are. De la 1 aprilie din punct de vedere legal vom avea contract cu CNAS,
deoarece spitalul este în curs de acreditare.
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Dl viceprimar Merișanu Cristian spune că a solicitat să se vină cu mai multe variante de salvare a
spitalului.
Dl manager Popa spune că totul se învârte în jurul secției de obestretică -ginecologie , nu poate să
vină cu alte propuneri.
Dl viceprimar Merișanu Cristian îl întreabă dacă i-a prezentat dlui Cepoi și o variantă de înființare a
secției de ATI și ce a spus acesta.
Dl manager Popa Cristian a spus că acesta a afirmat că în principiu nu are nimic împotrivă pentru
înființarea unei secții de ATI, dar pentru a obține acreditarea trebuie desființată secția de obstreticăginecologie și înființarea unei secții de ATI în timp rezonabil este inprobabil să se rezolve acest lucru.
Dl viceprimar Merișanu Cristian spune că avem 18 nașteri la spitalul din Vulcan, dar au fost născuți
226 de copii, consideră că cel puțin 100 -150 de mame ar fi venit să nască la Vulcan, dacă aveau toate
condițiile
Dl consilier Bălțatu George spunea că se astepta să fie prezentat un atașament cu privire la motivele
pentru care un ATI nu este fezabil la nivelul spitalului muncipal Vulcan . Îl întreabă pe dl manager de ce
există obligația a 6 paturi ATI, spune că a prezentat o fundamentare pentru spitale categoria a doua.
Dl manager Popa Cristian explică cum a fundamentat.
Dl consilier George Bălțatu spune că în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 500/2009 există
posibilitatea amenajării unui ATI cu un nr. de paturi între 4 și 6, nu obligă nr. de 6 paturi.
Dl manager Popa îi spune că dânsul are interpretarea lui.
Dl consilier George Bălțatu consideră că acest ordin este Biblia înființării unui ATI. În ceea ce
privește personalul medical, sunt spitale care funcționează cu un medic ATI, ex. Brad , Orăștie și chiar fără
medic, au contract de gărzi cu medici specialiști ATI.
Dl manager Popa îi spune că aceste spitale nu au trecut în ciclul II de acreditare.
Dna juristă a spitalului Berechet Laura explică și dânsa prevederi din art. 20 din Ordinul nr. 500.
Dl manager Popa Cătălin spune că în intervalul de timp pe care îl avem pentru acreditare , nu avem
timpul să realizăm acest obiectiv.
Dl. consilier George Bălțatu solicită lămuriri cu privire la cheltuielile de personal .
Dl. manager spune că o parte din cheltuieli este suportată de Ministerul sanătății și parțial de spital.
Dl. consilier George Bălțatu se arată nemulțumit de faptul că prin aceste măsuri spitalul va ajunge
un spital neclasificat si se puteau lua măsuri din timp pentru a se evita această situație. Spune că la spital am
avut urolog, orl, medici chirurgie generală care au plecat pentru că nu au putut profesa. Îl întreabă pe
dl manager câte posturi de rezident a scos la concurs de când este manager.
Dl. manager Popa spune că nu crede că este benefic pentru spital să fie o rampă de lansare.
Dl viceprimar spune că a dl primar a afirmat de multe ori că spitalul merge cum ați stabilit , de boli
cronice.
Dl primar spune că nu a afirmat așa ceva , secretarul de stat a spus să oprim temporar activitatea
secției pentru a primi acreditarea.
Dna Angela Stoica se arată sceptică că după ce închidem secția o perioadă de timp aceasta se va
redeschide.Spune că sunt fel și fel de discuții că va fi un parteneriat public privat cu spitalul , mai multe
variante.
Dl manager Popa infirmă aceste zvonuri , privind privatizarea spitalului.
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Dl consilier Govor Florin este de părere că situația nu este atât de urgentă privind reorganizarea,
spune că ține de noi să inființăm o secție de ATI, întreabă dacă oprirea temporară a secției va produce
declasificarea spitalului și dacă vrem ATI de ce este atâta grabă cu reorganizarea.
Dl Popa Cătălin spune că din cauza termenului pe care îl va da ANSCM.
Dl consilier Govor Florin întreabă dacă locurile de muncă se vor distribui, ce grad va avea spitalul și
dacă vor scădea salariile.
Dl manager Popa spune că salariile vor fi in funcție de contract, dacă se va obține o contractare bună
atunci veniturile se mențin. În funcție de clasificare veniturile vor scădea „De la 4 la 5 cu 10 la sută, de la 5 la 6
cu încă 10 la sută, iar de la 4 la 6 scad cu 20 la sută”.

Dl consilier George Bălțatu întreabă care este excedentul pe anul trecut.
Dl manager Popa spune că 1480 mii lei.
Dl Feszner Florin este de părere că bani și timp au fost pentru a se putea redresa acest spital și îi
reproșează dlui manager că nu a informat la timp cu probleme cu care se confruntă. Spune că în anul 2018
spitalul a avut un excedent de 1mil 800 mii lei vechi și cu suma aceasta s-ar fi putut acoperi costurile
amenajării unui compaRtiment ATI.
Dl consilier Barbu Pompiliu și dl consilier Anghel Dănut arată că sunt pentru înființarea unei secții
ATI.
Dl consilier Șchiopu Ioan Dorel pledează pentru înființarea unei secții ATI, și consideră că dacă
închidem secții , nu vom mai putea să le redeschidem.
Dna Stoica Angela întreabă în cât timp se va realiza secția de ATI.
Dl Popa Cătălin spune că în jur de 2 ani.
Dl consilier Bălțatu George spune că din păcate Consiliul Local nu poate face nimic , deoarece
modificarea de structură se face de către Primar prin dispoziție, și recomandă ca spitalul să nu fie
transformat într-un spital de cronici.

Dl consilier Bălțatu George declară închisă şedinţa de consiliu.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier Bălțatu George

SECRETAR GENERAL
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