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   JUDEŢUL HUNEDOARA 

   CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN 

 

 

PROCES-VERBAL 

 

          Încheiat azi, 09.01.2020, cu ocazia şedinţei de îndată a  Consiliului Local  al  Municipiului Vulcan, 

întrunită în temeiul art. 134 alin. (4)  din O.U.G   nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

          Ședinţa este legal constituită fiind prezenţi  17 consilieri din cei 19 consilieri în funcție .  

          La şedinţă  participă d-l primar  Gheorghe Ile, dl jr. Velea Gabriel, c.j Merișanu Ioana, dl manager 

al Spitalului municipal Vulcan, reprezentanți ai spitalului , cetățeni și reprezentanți mass-media. 

          Dl  secretar general Velea Gabriel face apelul nominal şi fiind prezenţi 17 consilieri din cei 19 

consilieri locali,  şedinţa se poate desfăşura în condiţiile legii.Au lipsit dl Șchiopu Ioan Dorel și dl Tilea 

Ion  . 

       Ca urmare, deschide lucrările şedinţei, menţionând că prin Covocatorul nr. 11746/06.01.2020  a 

fost convocată şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Vulcan.   

           Dl secretar general Velea Gabriel dă cuvântul dlui  Bălțatu George pentru a prelua conducerea 

şedinţei. 

           Dl consilier  Bălțatu George dă cuvântul domnului viceprimar pentru a prezenta motivul 

convocării acestei ședințe. 

           Dl viceprimar Merișanu Cristian spune că această ședință a fost convocată ca urmare a problemelor 

semnalate în presă cu privire la situația Spitalului Municipal Vulcan Propune o discuție serioasă, la 

obiect, pentru a fi înlăturate speculațiile care se aud în oraș: cum  s-ar urmări fie închiderea lui, fie 

transformarea spitalului într-unul de cronici sau că ar urma să fie desființate unele compartimente, fie  

transformarea unor  secții în secții private sau restructurare .  Spune că se dorește  funcționarea spitalului.  

           Dl manager Popa Cătălin expune situația spitalului și motivele neacreditării. A propus ca soluție, în 

vederea obținerii acreditării, desființarea secției Obstetrică-Ginecologie  care trebuie să aibă neapărat să 

funcționeze alături de una ATI.și să se facă spitalizare de zi. Și-a argumentat acest demers prin aceea că 

„avem 18 nașteri pe an”, față de 300 în 1995, declinul nașterilor începând, conform spuselor domniei sale, 

în 2007. Pentru ATI trebuie să fie cel puțin patru medici pe linia de gardă, în afară de aspectele legate de 

circuite. Spune că  a depus cererea de acreditare numai la finalul anului, deoarece a considerat că dacă 

depune cererea mai devreme atunci ar fi fost găsiți în aceeași situație, pentru că nu a fost timp să 

remedieze probleme semnalate în Raportul ANSCM.Prezintă și o situație financiară. 

             Dl viceprimar  Cristian Merișanu i-a reproșat  dlui manager  vizavi de faptul că spitalul nu a fost 

acreditat și că trebuia să se ocupe încă din 2015. La acuzațiile care i se aduc că dânsul nu s-a implicat, 

dorește să informeze că nu a știut nimic, dl manager mergea numai la dl primar. 

             Domnul doctor Cătălin Popa  a adus argumentul că „14 din 158 de spitale care nu au intrat în faza 

de evaluare sunt neacreditate”. După eșuarea acreditării în aprilie 2018, despre care s-a auzit un an mai 

târziu, conducerea spitalului a intenționat să trimită Ministerului Sănătății un memoriu. De asemenea , 

pana în luna martie au fost anumiți indicatori, și apoi ”au fost schimbate regulile jocului din timpul 

jocului”. 

            Dl consilier George Bălțatu spune că acest memoriu este citit degeaba din moment ce nu are 

consecințe juridice, fiindcă ceea ce rămâne în picioare este numai raportul evaluatorilor. 

            Dl manager Popa Cătălin este de acord cu această afirmație,  spune că din anul 2015 în fiecare an 

se dădea câte o ordonanță pentru spitalele aflate în proces  de acreditare și care permiteau acestora ca în 

lipsa acreditării să încheie contracte cu CAS.  
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             Dl consilier George Bălțatu îl întreabă pe dl manager dacă fără cele 2 obiective,  bazin de apă și 

stația de epurare, se putea obține punctajul peste 50%, punctaj cu care puteam obține acreditarea. 

            Dl manager Popa Cătălin  răspunde afirmativ. 

            Dna consilier Stoica Angela spune că am avut membri în  consiliul de adminsitrație și care nu au 

informat nimic cu privire la situația din spital. Întreabă cine sunt membrii. 

            Dl manager Popa Cătălin  spune cine sunt membrii consiliului de administrație. 

            Dna consilier Stoica Angela este de părere că are impresia că acești membrii nu s-au implicat în 

rezolvarea problemelor spitalului și dacă se ajunge la desființare, va  sesiza organele de drept. 

            Dl manager Popa Cătălin spune că permanent a adus la cunoștința dlui primar . 

            Dl consilier Lung Nelucu spune că CA funcționează în baza unor reguli, are anumite atribuții 

stabilite prin lege; dorește să reamintească faptul că dumnealui a fost cel care s-a opus achiziționării de 

către spital a unui autoturism Duster și a recomandat, și în consiliul de administrație, și în ședința de 

consiliu local, ca banii care ar fi urmat să fie dați pe mașină să meargă la realizarea rezervorului de apă și 

a mini-stației de epurare. Fapt care, în acel moment, a făcut ca el să fie privit chiorâș de către colegii din 

CA. Ca atare, dumnealui nu-și reproșează modul în care a prestat în consiliul de administrație, ci doar 

faptul că, nu a spus în ședința de consiliu local din noiembrie. 

           Dl consilier Govor Florin întreabă de ce nu s-a făcut acreditarea în 2016, după expirarea celei din 

intervalul de timp 2011-2015.Întreabă ce s-a făcut cu excedentul din anii trecuți. 

           Dna consilier Bărbiță Eugenia  este de părere că nu a fost comunicare între spital și consiliul local 

și suntem puși în fața unui fapt împlinit. Întreabă cum pot ajuta pentru a nu dispărea vreo secție. 

           Dl Barbu Pompiliu arată că nu este de acord cu închiderea spitalului, consideră că trebuie găsite 

soluții, și înființarea unei secții de ATI ar rezolva multe dintre problemele cu care se confruntă spitalul. 

           Dl manager Popa Cătălin spune că  pentru o secție de ATI este de nevoie de cel puțin 4 medici, și o 

secție de ATI presupune multă cheltuială . 

           Dl consilier Feszner Florin și dl consilier George Bălțatu ridică problema faptului că Comitetul 

director al spitalului primește stimulente financiare în valoare de 6000 de lei brut pentru o performanță 

care nu au dovedit-o până în prezent. 

           Dl consilier Feszner Florin cere demisia dlui manager Popa Cătălin. 

          Dna consilier Iszak Cristina face apel la găsirea unei soluții de a salva spitalul și secția de pediatrie, 

deoarece sunt mulți părinți care nu își permit să ducă copiii în spitale din alte localități. 

           Dl consilier Anghel Dănuț este de părere că dl manager va găsi soluții pentru funcționarea 

spitalului. 

           Dl  viceprimar Merișanu Cristian  este de părere interesul  general este să se asigure servicii 

medicale în oraș, nu să se facă economii. 

           Dna Veronica Suciu  arată că angajații îl susțin pe dl manager. 

           Dna Darcy Ingrid, spune că vorbește în calitate de cetățean , dânsa se aștepta să se găsească soluții. 

            Dl Dan Marinescu face apel la faptul că trebuie găsite soluții și împreună cu dl Anghel Dănuț o va 

contacta pe dna Carmen Hărău pentru a vedea dacă putem fi ajutați să salvăm spitalul. 

           Dl Valas fost director medical și dna doctor Kiss,  iau cuvântul. 

            Dl primar spune că dânsul nu știa exact ce conține acest raport, știa de de bazinul de apă și stația 

de epurare,  dar părerea sa  este că mulți dintre indicatori nu au fost realizați decât neglijența unora.  

             În urma discuțiilor a rămas să se analizeze problema și se va mai organiza o ședință de consiliu 

pentru a se hotărî cu privire la soarta spitalului. 

 

            Dl consilier  Bălțatu George declară închisă şedinţa de consiliu. 

 

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                          SECRETAR GENERAL 

                Consilier    Bălțatu George                                                                      Velea Gabriel 
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