ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL PIETROASELE

PROCES-VERBAL

Incheiat astazi 12.11.2015, orele 08,30, privind informarea
comunei Pietroasele.

Consiliului Local al

Astazi, data de mai sus, prin Dispozitia nr.319/11.11.2015 a Primarului com.
Pietroasele, a fost convocata sedinta extraordinara a Consiliului Local al comunei
Pietroasele.
La lucrarile sedintei extraordinare au fost prezenti 12 consilieri locali, din totalul celor
13 consilieri din componenta Consiliului Local, lipsind nemotivat domnul Badulescu Mircea.
La sedinta participa, fara drept de vot doamna Matache Aurelia, secretar comuna.
De asemenea, mai participa, in calitate de invitati:
-d-nul Serban Ion, consilier primar;
-d-nul Zainescu Mateiu, delegat satesc.
-d-na Badea Adriana, consilier juridic;
In continuare, doamna Matache Aurelia, secretar comuna, solicita consilierilor sa propuna
pentru sedinta un presedinte prin hotarare conform art.47 din Legea 200/2015 .
Doamna Balaceanu Daniela il propune pe domnul Banica Ionel sa preia conducerea
lucrarilor sedintei.
Supusa la vot aceasta propunere a fost aprobata cu 12 voturi pentru.
Domnul consilier Banica Ionel, presedintele sedintei:
,,Buna ziua si bine ne-am reintalnit.Avand in vedere precedentul care s-a creat la
nivelul satului Saringa dau cuvantul domnului Primar pentru a va informa despre aceasta
problema stringenta.

Domnul Primar aduce la cunostinta consilierilor ca in satul Saringa medicul de familie
ce este proprietarul spatiului unde isi desfasoara activitatea a plecat in Anglia lasand
pacientii din comuna fara medic.
Doamna dr.Tudor a recurs la abordarea unor medici pentru a prelua pacientii astfel:
-

Prima varianta fost contactarea medicului Stoicescu care functioneaza pe raza
comunei Merei caruia i-a propus inchirierea spatiului pentru desfasurarea
activitatii medicale solicitandu-i o chirie lunara in suma de 2000 lei fara
utilitati.Aceasta varianta nu a fost finalizata.

-

A 2-a varianta a fost aceea in care doamnei dr.Tarpan ( medicul din comuna
Pietroasele) i s-a oferit acest spatiu, solicitandu-i o chirie lunara de 1800 lei.Nici
aceasta varianta nu a fost finalizata.

-

A 3-a varianta este aceea in care doamna dr.Tudor i-a propus unei doamne
dr.Filon care activeaza pe raza localitatii Canesti – judetul Buzau, sa preia spatiul
pentru desfasurarea activitatii medicale solicitandu-i o chirie lunara de 1500 lei,
fara utilitati.Aceasta varianta a fost acceptata de ambele parti, incheindu-se
contract de comodat preluand pacientii in nr. de 885, dar pentru o perioada
scurta de doar 2 luni, datorita chiriei mari, iar pacientii erau nemultumiti.

Fiind contactata de catre domnul Primar pentru a stabili o intalnire la Casa de
sanatate, doamna doctor Filon a refuzat a se intalni cu domnul Primar.
Ulterior, din discutiile purtate cu Casa de asigurari de sanatate Buzau, domnul Primar
a aflat ca toate retetele pe care aceasta doamna dr.le-a eliberat catre pacienti vor fi
imputate.
Avand in vedere cele intamplate domnul Primar a fost zilnic asaltat de pacientii
doamnei dr.Tudor verbal, scris cat si telefonic pentru a rezolva aceasta problema.
In urma celor sesizate pana acum domnul Primar informeaza consilierii ca s-a
deplasat de nenumarate ori la Casa de sanatate Buzau cat si la DSP pentru a gasi o
solutie cat mai rapida, fiind o problema ce nu suporta amanare(pacienti ce au nevoie
de retete lunare, vaccinuri pentru copii, decese, nasteri, consultatii).
In continuare, doamna Matache Aurelia, secretarul comunei Pietroasele
constientizeaza impactul major al situatiei create.Mentioneaza ca pentru a se lua o
hotarare privind atribuirea unui spatiu pentru desfasurarea activitatii medicale este
necesar a se lua aviz din partea Ministerului Educatiei, lucru ce s-a discutat si
confirmat si de serviciul juridic al Institutiei Prefectului.

Dupa cele prezentate de doamna secretar, domnul Primar informeaza consilierii ca
pentru a solicita aviz de la Ministerul Educatiei necesita foarte mult timp existand si
riscul de a nu-l primi favorabil( acestia nu vin la fata locului si nu cunosc situatia in
teren).
Avand in vedere procedurile de durata cat si impactul negativ asupra nerezolvarii
acestei situatii intr-un termen cat mai scurt domnul primar solicita sprijin si
intelegere din partea consilierilor sa-si dea acordul pentru a finaliza varianta
propusa.Daca cabinetul medical de la Saringa era al Primariei se renova si acesta cum
s-a procedat si cu cabinetul medical de la Pietroasele.
In continuare domnul Primar a prezentat dosarul de pe rolul instantelor de judecata,
unde s-au parcurs toate caile de atac ( atat la Buzau cat si la Curtea de Apel Ploiesti) ce face
obiectul privind solicitarea in vederea cumpararii spatiului medical de catre doamna dr.
Tudor Nicoleta, conform Ordonantei nr.68/2008 privind vanzarea spatiilor proprietate
privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale cu destinatia de cabinete
medicale, aceasta din urma obtinand sentinta judecatoreasca definitiva pentru cumparare.
Pe data de 11.11.2015 domnul Primar si domnul viceprimar s-au deplasat la locatia
din incinta Gradinitei din satul Saringa impreuna cu doamna dr. Scantei din cadrul
Directiei de Sanatate Publica pentru a vedea spatiul - fosta sala de mese , unde se
intentioneaza a se desfasura activitatea medicala.
In urma celor verificate de catre doamna dr. Scantei, aceasta a facut urmatoarele
obiectiuni: pentru ca spatiul sa devina functional va trebui sa se faca o intrare
separata a pacientilor, recompartimentarea spatiului respectiv in 3 compartimente
prin pereti despartitori, pardoseala in cabinet sa fie prevazuta cu linoleum,
modificarea pozitionarii caloriferelor, folosirea grupului sanitar separat.
Doamna secretar considera ca ar fi bine ca domnii consilieri sa-si spuna punctul de
vedere.
Domnul consilier Anghelache Cornel:
“Am inteles pozitia domnului Primar cat si a domnului viceprimar, situatia este grava,
dar din punctul meu de vedere sunt de parere ca o investitie cu aceleasi costuri s-ar
putea realiza in cladirea fostei Primarii Saringa.”
Domnul Primar il informeaza ca acea cladire este cu bulina rosie si ca nu-si asuma
acest risc, costurile ar fi mult prea ridicate fata de costurile de la Dispensarul
Pietroasele.
Domnul viceprimar spune ca nici expertiza tehnica nu-ti da voie sa faci asa ceva,
acolo nu e nici macar centura de siguranta.

Domnul consilier Vilcu e de parere ca daca doamna dr.Tudor ar vinde spatiul ar fi
bines sa-l cumparam inapoi.
Domnul Primar spune ca se vehiculeaza ca doamna dr.Tudor ar fi cerut suma de 2
miliarde pentru vanzarea acestui spatiu.
Domnul consilier Tescan Neculai Miron:
“Domnilor consilieri cel mai bine la momentul de acum as zice sa ne linistim un pic;
din ceea ce aud in aceasta sedinta consider ca ar fi bine sa cautam ca aceasta solutie
sa fie una de compromis( 1 - 2 ani ) si cu timpul sa facem ceea ce trebuie ca actul
medical sa se desfasoare corespunzator.Sa fim de acord sa se amenajeze acest spatiu
fiind stringent iar pe viitor sa fie o solutie.
Domnii consilieri sunt de acord cu propunerea domnului Tescan.
Domnul viceprimar considera ca daca se gaseste o intelegere din partea unui medic,
cu ajutorul programelor pe fonduri europene poate va fi o rezolvare.
Doamna consilier Balaceanu sustine cele precizate de catre domnul consilier Tescan si
considera ca este in beneficiul cetatenilor sa se rezolve aceasta problema delicata cat
mai urgent posibil.
Domnul consilier Croitoru:
“Avand in vedere urgenta momentului si fiind un spatiu excedentar iar cheltuielile
nefiind prea mari sunt de acord cu aceasta propunere”.
Domnul Primar arata in cuvantul sau ca acest spatiu se intentioneaza sa se preia sub
forma de incredintare directa, nu in baza unei licitatii publice.
In consecinta consilierii sunt de acord cu propunerea facuta de domnul Tescan in
sensul ca Primaria sa ia toate masurile necesare pentru ca activitatea medicala sa se
desfasoare in spatiul din incinta Gradinitei Saringa pe o perioada determinata pana
cand se vor gasi si alte variante, una din ele propusa de domnul Tescan fiind aceea de
a lua legatura cu doamna dr.Tudor pentru ca Primaria sa redevina proprietar.
In incheiere, domnul Banica Ionel, declara inchise lucrarile sedintei.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal, in 2 (doua) exemplare, spre
cele legale.
PRESEDINTELE SEDINTEI,
Consilier , Banica Ionel

SECRETARUL COMUNEI,
Matache Aurelia

