CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 01.04.2011 la lucrările şedinţei, de îndată, a Consiliului Judeţean, la care participă:
CONSILIERII JUDEŢENI:
CĂLINOIU ION
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ANGHELOIU RADU ADRIAN
RÂBU VASILE
BARBULEA VALERICĂ
BĂLAN VASILE
BĂLOI TUDOR
BOLDOR-FLITAN CORNELIU
COJOCARU ELENA
CRĂCIUNESCU ION
DASCĂLU DUMITRU
DRĂGOI ALECU
FLORESCU CIPRIAN ADRIAN
GRIVEI GHEORGHE
MAREŞ DUMITRU
MIHAI CONSTANTIN
MILOSTEANU GHEORGHE.
ORZAN GHEORGHE
PAVEL NELU
PĂSĂRIN OVIDIU DRAGOŞ
POPA VALENTIN
POPESCU CORNELIU
RETEZEANU CONSTANTIN
ŞARAPATIN ELVIRA
TEODORESCU ION CLAUDIU
TROTEA TIBERU
VULPE ION

Au lipsit următorii consilieri judeţeni; DIACONESCU PUIU, GÂRJOABĂ CORNELIU, MAIOREANU ANDREI
PETRIŞOR, MANŢOG IONEL, MITESCU GHEORGHE, MOŢA IUSTIN şi RĂDUCU ION.
Participă potrivit legii, doamna Zoica Zamfirescu, secretar al judeţului Gorj.
Invitaţi:
Marcău Costel- director executiv, Direcţia Juridică, Administraţie Publică Locală şi Transport Public Judeţean;
Neaţă Gheorghe- manager, Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu
Boeriu Mariu Constantin- director, Direcţia de Sănătate Publică Gorj
Bobaru Constantin- primar, Bumbeşti-Jiu
Grofu Despina- consilier, compartiment Comunicare;
Reprezentanţi ai mass-mediei locale.

1

Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean sunt deschise de către domnul Ion Călinoiu, preşedinte, care
precizează că, în conformitate cu Dispoziţia nr.237/ 2011, a fost convocat Consiliul Judeţean în şedinţă, de îndată,
cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Consiliul Judeţean
Gorj şi Consiliul local Bumbeşti-Jiu, în vederea organizării şi exercitării serviciului public de sănătate
prin preluarea spitalului Orăşenesc Bumbeşti-Jiu ca Secţie externă a Spitalului Judeţean de Urgenţă
Târgu-Jiu.
Se întreabă dacă sunt şi alte probleme pentru ordinea de zi. Nefiind alte probleme, ordinea de zi se supune la vot în
forma prezentată.
În urma votului, consiliul judeţean a fost de acord în unanimitate cu ordinea de zi propusă.
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Consiliul Judeţean Gorj
şi Consiliul local Bumbeşti-Jiu, în vederea organizării şi exercitării serviciului public de sănătate prin
preluarea spitalului Orăşenesc Bumbeşti-Jiu ca Secţie externă a Spitalului Judeţean de Urgenţă
Târgu-Jiu.
Se prezintă Expunerea de motive la proiectul de hotărâre;
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcţia juridică, administraţie publică locală şi transport
public judeţean.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală –favorabil.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, cultură, sănătate şi protecţie socială;
Discuţii
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- acest lucru s-a făcut ca urmare a măsurilor întreprinse de Guvern odată cu
descentralizarea instituţiilor şi acesta este doar primul pas.
Urmează ca la nivel naţional şi local lucrurile să inte pe făgaşul normal, să meargă într-o direcţie bună, încât
să existe condiţii pentru cei care îşi desfăşoară activitatea în spitale, îmbunătăţirea asistenţei de sănătate publică,
prevenirea îmbolnăvirilor şi creşterea calităţii vieţii.
Acum urmează faza următoare prin comasarea acestor spitale.
Asistenţa de sănătate publică este garantată de către stat, ca surse fiind bugetul de stat, bugetele locale,
bugetul de asigurări sociale de sănătate sau alte surse, potrivit legii.
La nivelul judeţului Gorj, propunerile Ministerului Sănătăţii pentru asigurarea sănătăţii au fost reprofilarea a 3
spitale.
Cu ajutorul autorităţilor publice locale s-au rezolvat 2 spitale, Dobriţa şi Rovinari, iar acum se vine cu
propunerea pentru Bumbeşti-Jiu, încheierea acordului de cooperare între Consiliul Judeţean Gorj şi Consiliul local
Bumbeşti-Jiu, în vederea organizării şi funcţionării serviciului public de sănătate prin preluarea spitalului Bumbeşti-Jiu
ca secţie externă a Spitalului Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu.
Ceea ce se realizează acum nu este avantajos nici pentru judeţul Gorj, întrucât spitalele din judeţul Gorj sunt
bine dimensionate în vederea deservirii populaţiei pentru menţinerea stării de sănătate în toate zonele judeţului.
Aceste spitale sunt amplasate pe zone ale judeţului pentru a asigura sănătatea la aproximativ 30 mii de
locuitori şi la toate au fost executate lucrări de reabilitare şi modernizare.
De asemenea, s-a investit şi în aparatura medicală.
Dacă ne referim la Spitalul Bumbeşti-Jiu, trebuie să ţinem seama de Defileul Jiului, un traseu destul de
solicitat, mereu supus riscurilor, acolo fiind şi o industrie specifică, cu mari riscuri, încă de la construirea ei.
Pot spune că la acest spital şi serviciile sunt de calitate corespunzătoare, spitalul fiind asigurat cu cadre de
specialitate.
Consiliul local Bumbeşti-Jiu, Primăria şi Spitalul Bumbeşti-Jiu au depus la Ministerul Sănătăţii un memoriu,
pentru a nu fi închis şi reprofilat, dar până acum nu s-a primit nici un răspuns.
Aseară, se pare, a fost făcută lista la Guvern, cu unităţile ce se vor reprofila.
Cu 1 aprilie 2011, acest spital nu mai poate funcţiona, Casa de sănătate Gorj nu le mai asigură finanţarea.
Ceea ce s-a întâmplat la nivelul judeţului nostru s-a întâmplat şi la nivelul altor judeţe.
Este de datoria noastră să menţinem la Bumbeşti-Jiu destinaţia locaţiei de acolo pentru organizarea şi
funcţionarea unui serviciu de sănătate, în folosul cetăţenilor.
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Iniţiativa Consiliului local Bumbeşti-Jiu de a ne solicita asocierea prin preluarea spitalului Bumbeşti-Jiu ca
secţie externă a Spitalului Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu este binevenită şi, de aceea, s-a recurs la iniţierea proiectului
de hotărâre.
Dacă dumneavoastră aveţi observaţii?
Domnul Mihai Constantin, consilier judeţean- dacă şi Spitalul orăşenesc Rovinari beneficiază de acelaşi
lucru.
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- spitalul de la Rovinari nu este în aceeaşi situaţie.
Domnul Bobaru Constantin, primar Bumbeşti-Jiu- mulţumesc domnului preşedinte şi domnilor consilieri
judeţeni de a face acest efort deosebit şi de a ne da o mână de ajutor, încât să se menţină spitalul de la Bumbeşti-Jiu
ca secţie externă a Spitalului Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu.
A fost iniţiativa Guvernului de a reprofila un număr de spitale din judeţul Gorj şi alte judeţe din ţară.
Această iniţiativă de reformă va continua prin actele normative ce se vor da.
Prin Ordin al ministrului s-a mers mai departe cu cadrul legislativ, astfel că s-au nominalizat pentru fiecare
judeţ spitalele ce se vor reprofila.
S-a ţinut seama de numărul de paturi din fiecare judeţ.
În şedinţa de consiliu local a oraşului Bumbeşti-Jiu s-a aprobat Hotărârea privind aprobarea încheierii
Acordului de cooperare între Consiliul local Bumbeşti-Jiu şi Consiliul Judeţean Gorj, în vederea organizării şi
exercitării serviciului public de sănătate prin preluarea spitalului Orăşenesc Bumbeşti-Jiu ca Secţie externă a
Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu.
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- în treaba aceasta a fost consultat şi directorul Spitalului Judeţean de
Urgenţă Tg-Jiu, toţi şefii de secţii care au fost de acord cu acest lucru, încât să se lucreze în continuare în condiţii de
eficienţă.
Se prezintă proiectul de hotărâre.
Se prezintă art.1al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (26
voturi).
Se prezintă art.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (26
voturi).
Se prezintă art.3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (26
voturi).
Se prezintă art.4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (26
voturi).
Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate (26 voturi).

Drept pentru care, s-a încheiat prezentul proces- verbal.

PREŞEDINTE,
Ion Călinoiu

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Zoica Zamfirescu
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