JUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAS COVASNA
COVASNA

P R O C E S - V E R B A L n r. 8 /2011
Incheiat astazi 01 iunie 2011 orele 14, 00 cu ocazia SEDINTEI
„EXTRAORDINARE” a Consiliului local oras Covasna.
Sunt prezenti 13 consilieri, lipsesc domnii consilieri locali Ceangă ;
Lungu ; Molnar şi Tordai Cecilia
Participă la sedinta domnul Primar - Lorincz Zsigmond, personalul
care a intocmit rapoarte de specialitate , din partea Spitalului Orăşenesc
Covasna d-l Szabo Albert şi d-na Tronar Erzsebet
Se propune ca preşedinte de şedinţă – pe domnul Cseh Bela
Se supune la vot .
Se votează în unanimitate de voturi – 13 voturi pentru
Se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 81 / 2011
privind desemnarea preşedintelui de şedinţă

Consilierii au fost convocati in SEDINŢA EXTRAORDINARĂ prin
Dispozitia Primarului nr. 332 /2011 care a fost adusă la cunostinta
locuitorilor prin afisare la sediul propriu şi pe site-ul Primăriei.
Domnul Presedinte de şedinta prezintă ORDINEA DE ZI a
sedinţei aşa cum a fost propusă prin Dispoziţia Primarului nr. 332/2011,
după cum urmează :
1.
Proiect de hotărâre privind desemnarea primarului
oraşului Covasna să semneze protocolul de predare a managementului
asistenţei medicale al Spitalului orăşenesc Covasna către Spitalul de
Cardiologie “Dr. Benedek Géza “

Se supune la vot ordinea de zi .
Se votează în unanimitate Ordinea de zi .
Se trece la discutarea punctului 1 din ordinea de zi - Proiect de
hotărâre privind desemnarea primarului oraşului Covasna să semneze
protocolul de predare a managementului asistenţei medicale al
Spitalului orăşenesc Covasna către Spitalul de Cardiologie “Dr.
Benedek Géza “

Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care :
Domnul Viceprimar Thiesz - prezintă raportul de specialitate
Comisia juridică
Comisia pentru sănătate
Comisia de buget,finanţe
Doamna Secretar

- Aviz favorabil
– Aviz favorabil
– Aviz favorabil
- Aviz favorabil

În conformitate cu prevederile art. 117 lit. “a” din Legea
215/2001 – legea administraţiei publice locale, se avizează favorabil
proiectul de hotărâre având în vedere că:
- în conformitate cu prevederile art. 3 din HG nr. 489/11 mai
2011 privind reorganizarea unor unităţi sanitare publice din judeţul
Covasna, patrimoniul Spitalului orăşenesc, desfiinţat şi reorganizat ca
secţie exterioară, fără personalitate juridică, în cadrul Spitalului de
Cardiologie Covasna, se preia de către Spitalul de Cardiologie pe bază de
protocol de predare – primire încheiat între părţile interesate, în termen de
15 zile de la data intrării în vigoare a HG nr. 489/2011 (până în 4 iunie).
Protocolul de predare – primire este format din 5 anexe şi
respectă forma prevăzută prin protocolul – cadru publicat în MOf. 389/11
iunie 2010, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 910/2010, astfel:
Anexa 1 – cuprinde totalitatea bunurilor de natura activelor
fixe, obiectelor de inventar, materialelor cuprinse în evidenţa contabilă a
instituţiei şi inventariate conform normelor legale;
Anexa 2 – se referă la structura personalului pe categorii
profesionale, veniturile nete şi brute realizate;

Anexa 3 – se referă la personalul angajat al structurii din cadrul
Spitalului orăşenesc pentru care cheltuielile de personal se asigură din
fonduri de la bugetul de stat;
Anexa 4 – prevederi bugetare, venituri şi cheltuieli rămase
pentru perioada 1 iunie - 31 decembrie 2011, rezultate din bugetul
aprobat şi rectificat pe anul 2011;
Anexa 5 – drepturi şi obligaţii financiare rezultate din
activitatea Spitalului.
Anexele au fost completate de către Spitalul orăşenesc.
Imobilul, clădire şi teren aferent Spitalului orăşenesc Covasna
rămân în proprietatea publică a oraşului, ele se transmit în administrarea
Spitalului de Cardilologie, conform prevederilor Legii nr. 213/1998
privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia.
Întrucât managementul asistenţei medicale al Spitalului
orăşenesc se transmite de la Consiliul local al oraşului Covasna la
Ministerul Sănătăţii ca efect al HG nr. 489/2011 şi având în vedere că
activitatea de asistenţă medicală se predă de către Spitalul orăşenesc şi
se preia de către Spitalul de Cardiologie, este necesar să se adopte o
hotărâre de consiliu prin care conţinutul protocolului să fie însuşit de către
Consiliul local prin desemnarea primarului să semneze predarea, alături
de directorul şi contabilul şef al Spitalului orăşenesc.
Se trece la discuţii :
Domnul Primar – dacă cei de la spital vor să spună ceva , să le dăm
cuvântul
Domnul Szabo – deocamdată nu prea avem ce să spunem , nu ştim ce o să
fie în continuare
Domnul Csikos – ce o să se întâmple cu datoriile către furnizori ale
spitalului
Domnul Kadar – în protocol la anexa 1 să se stabilească exact toate
datoriile
Doamna Tronar – o să apare separat pe facturi , pe furnizori
Domnul Ferencz – în limba maghiară – nu am sprijinit nici în şedinţa
anterioară şi nu o să sprijin nici acum

Domnul Primar – data vitoare o să angajăm un traducător , dacă se vorbeşte
în limba maghiară să fie tradus în sincron
Domnul Enea – cine vrea să vorbească pe ungureşte , să aducă trducător ,
pe banii lui , nu pe ai primăriei !
Domnul Primar – lege permite ca şedinţele să se desfăşoară în ambele
limbi – noi trebuie să respectăm legea !
Domnul Kadar – D-l Ferenc poate are vreo altă soluţie concretă , referitoare
la Spital , că doar de asta vorbim acum !
Domnul Ferencz – nu , nu am !
Domnul Cseh – dacă legea permite , trebuie să respectăm , dar acum să
vorbim de spital !
Domnul Enea – noi nu avem un traducător
Domnul Căşunean – eu vă spun de pe acum , că tot ce o să fie prezentat de
acum încolo în limba maghiară o să votez împotrivă ,
Domnul Primar – să discutăm de spital !
Dom,nul Domahazi – d-l Szabo zice că nu ştie ce se va întâmpla , noi la o
şedinţă anterioară am stabilit , am votat , avem încredere în ce s-a spus
atunci , că o să fie bine , asta este soluţia cea mai bună
Domnul Enea – această soluţie este ca o gură de oxigen – dar se putea găsi
şi o soluţie mai bună , trebuia să luptăm ca spitalul să nu-şi piardă
personalitatea juridică- eu nu văd unde este economia , dacă toţi angajaţii
rămân , şi e bine că rămân , mai aducem medici , mai cresc cheltuielile , nu
văd ecomonia . Poate peste un timp ne trezim că spitalul este o povară
pentru spitalul mamă, şi atunci există riscul să scape de el , şi Covasna
rămâne fără spital.
Domnul Gyero – noi nu prea avem altă alternativă , decât această soliţie –
nu putem să schimbăm legile , mai avem anumite competenţe – dacă ne
opuneam , puteam să facem grevă , să ne legăm cu lanţuri de uşa spitalului ,
dacă nu acceptam această soluţie , tot se închidea spitalul. !
Domnul Enea – trebuia făcut mai mult lobby la Ministerul Sănătăţii , ca
spitalul să rămână cu personalitate juridică !
Domnul Primar – noi de doi ani tot spunem că o să fie probleme la spital ,
am rugat şi colegii şi pe Dvs. , cine are cunoştinţe să aducă medici , dar
numeni nu a putut să aducă până acum nici un medic ! D-l Dr. Enea – lucreţi
în domeniu – de ce nu aţi adus măcar un medic ?
aţi văzut că în toată ţara a fost circ cu spitalele , la noi a fost linişte din
fericire , am salvat spitalul , şi imediat cum s-au închis spitale în altă parte
aţi văzut că au venit medici şi la noi .
Domnul Gyero – chiar acest pas a fost rezultatul lobbyului UDMR

Domnul Polhac – noi respectăm o legislaţie care este făcut de nişte oameni
incompetenţi – dar chiar să dăm un buchet de flori la UDMR , că a distrus
întregul sistem de sănătate, nu ar fi trebuit să se ajungă în această situaţie –
au desfiinţat spitale , au dat afară medici ! – asta nu trebuia să se întâmple
niciodată !!! Sunt oameni care nu mai au unde să se trateze , dar facem
centre pe la Bruxelles , - dar de spitale nu avem bani !!!!
Domnul Primar – eu zic că dacă facem o scară de la 1 la 10 , spitalul nostru
o să primească nota 8 , pe această scară
Domnul Enea – trebuia să rămâne personalitate juridică , dacă se schimbă
conjunctura politică şi dacă Cardiologia n-o să poată să-i mai susţină ,
riscăm să rămânem fără Spitalul Orăşenesc.
Domnul Kopacz – primim cu mult drag buchetul de flori , chiar transmitem
d-lui Ministru al Sănătăţii - d-l Primar a făcut lobby să ajutaţi să aducem
medici , de ce nu v-aţi gândit atunci , acum este prea târziu !
Domnul Domahazi – să avem încredere în Primar, când s-a ţinut şedinţa
unde a fost prezentă şi D-na Directoare de la Cardiologie am pus întrebări ,
dar ea nu a putut răspunde , ne rămâne numai să avem încredere în Primar !
Iniţial a fost vorba că se ia numai în administrare , acum se ia de tot !!
Domnul Enea – da , acum desemnăm pe Primar , dar era soluţie şi mai bună
dacă spitalul nu pierdea personalitatea juridică ! Eu asta spun acum , că dacă
se întâmplă ceva mai târziu să nu spuneţi că acum toţi am fost de acord.
Doamna Secretar – la acordarea avizului favorabil credeam că protocolul o
să fie gata până la şedinţă , dar văd că nu aţi terminat , nu aţi prezentat – dăm
un mandate în alb primarului să semneze protocolul
Domnul Polhac – este lagal să votăm ceva în alb ?
Doamna Tronar – la data de 1 a lunii nu se putea încheia partea contabilă
cu datorii , pentru că şi pe data de 2 – 3 poate să mai vină facturi emise in
luna mai , şi trebuie să includem şi pe acestea . Luni o să fie gata totul !
Domnul Kadar - nu este prima dată când aprobăm un protocol cadru
Doamna Secretar – aceasta nu este un protocol cadru , protocolul cadru este
aprobat de Minister
Domnul Gyero – numai să nu apară date modificate
Doamna Tronar – toate conturile sunt închise

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 3 (trei )
articole , aşa cum a fost iniţiat de Primar ,
Art.1 12 voturi pentru
1 vot împotrivă - d-l Ferencz

Art. 2 12 voturi pentru
1 vot împotrivă - d-l Ferencz
Art.3 12 voturi pentru
1 vot împotrivă – d-l Ferencz

cele 3 articole au fost aprobate cu 12 voturi „ pentru „ 1 vot împotrivă
În ansamblu : 12 voturi „ pentru „ – 1 vot împotrivă
După care se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 82/ 2011
privind desemnarea primarului oraşului Covasna să semneze protocolul
de predare a managementului asistenţei medicale al Spitalului orăşenesc
Covasna către Spitalul de Cardiologie “Dr. Benedek Géza “

Domnul Primar - d-lor Consilieri – mulţumesc pentru toţi care aţi votat –
este un bine pentru toţi locuitorii oraşului , şi satele arondate , este un pas
important – recunosc că a fost ideea mea personală - eu am propus D-lui
Ministru Cseke acest pas cu comas area spitalului – angajaţii rămân , o să
aibă salarii mai mari , deservirea bolnavilor o să fie mult mai bună , mai vin
medici . Clădirea spitalului este bună , luni mai vine un doctor pediatru , - în
concluzie ce aţi votat acum este un lucru foarte bun !!! Să ştiţi că EU sunt
răspunzător pentru acest spital şi în viitor !!!
Domnul Enea – există un risc , că dacă nu vrea Cardiologia să mai ţină
spitalul , dacă o să-i fie o povară o să scape de el.
Domnul Primar – ştiţi foarte bine , cât de mari au fost interesele spitalelor
din Tg. Secuiesc şi Sft. Gheorghe , ca acest spital din Covasna să se închidă .
Eu sunt mândru că am reuşit !!!!

Nefiind alte discutii domnul Preşedinta de şedintă Cseh Bela ,
multumeşte pentru prezenţă si incheie sedinta la orele 14,15.

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
CSEH BÉLA

SECRETAR,
ENEA VASILICA

