PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 28.05.2020,
Cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului local al Municipiului
Drăgăşani, din data de 28.05.2020, convocate, în baza Dispoziţiei nr.301 emise
de Primarul Municipiului Drăgăşani în data de 22.05.2020.
La şedinţă participă, un număr de 13 consilieri locali, din totalul de 19
consilieri în funcţie, lipsă fiind domnii consilieri: Bucurei-Lazăr Vasile, Nedelcu
Sorin Gabriel, Pleșoianu Costică, Spiridon Marian, Lungoci Ștefan Liviu și
Elisavescu Ion.
Procesul verbal al şedinţei din data de 11.05.2020 este aprobat cu
unanimitate de voturi.
Ordinea de zi, cu completarea propusă de domnul primar, este aprobată,
cu unanimitate de voturi, astfel:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului spitalului municipal iniţiator: Primarul mun. Drăgăşani;
2. Proiect de hotărâre privind închirierea unui spațiu cu destinația de
cabinet medical/ activități conexe actului medical - iniţiator: Primarul mun.
Drăgăşani.
Punctul 1.
Se prezintă proiectul de hotărâre însoţit de raportul compartimentului de
resort, avizul de legalitate al secretarului şi avizele comisiilor de specialitate.
Doamnele Talpalariu Gabriela-Alina și Trușcă Felicia-Gabriela,
managerul și respectiv directorul financiar al Spitalului Municipal prezintă care
sunt modificările supuse aprobării consiliului local, cu precizarea că cheltuielile
cu materialele sanitare au depășit cu mult sumele primite de CNASS.
Dl. consilier, Florea Marian: De ce stau oamenii în curtea spitaluluiu?
Dna manager: Pe perioada stării de urgență au fost suspendate
consultațiile în ambulatoriu. Acestea se fac acum doar pe bază de programare.
Deși procedura este afișată pe site și la poarta spilalului oamenii nu înțeleg.
Cortul este pentru triaj.
Dna consilier, Constantin Floarea: Există medic chirurg sâmbăta și
duminica în spital?
Dna manager: Avem linie de gardă pe chirurgie-ortopedie, nu linie de
gardă ATI, pentru acest motiv pacienții sunt trimiși la Rm. Vâlcea.
Nu mai sunt discuții.
Se supune la vot proiectul de hotărâre şi, cu 13 voturi „pentru”, se
adoptă H.C.L. nr.42/2020.

Punctul 2.
Se prezintă proiectul de hotărâre însoţit de raportul compartimentului de
resort, avizul de legalitate al secretarului şi avizele comisiilor de specialitate.
Dl. Anghel Emilian, reprezentatul firmei care solicită închirierea spațiului,
face precizarea că se dorește amplasarea unui aparat RMN în acest spațiu.
Dl. consilier, Zăuleț Adrian: Veți avea și contract cu CNASS?
Dl. Anghel Emilian: Ne dorim, dar pentru asta vom avea nevoie de un
medic specialist angajat cu minimum 6 ore/zi.
Dl. consilier, Pavelescu Alin-Viorel: Ce profesie aveți, domnule Anghel?
Dl. Anghel Emilian: Sunt medic militar generalist.
Dl. consilier, Pavelescu Alin-Viorel: Ați văzut ce modificări trebuie făcute
în spațiul respectiv. Eu trimit lunar, în medie, 6 pacienți la RMN, la Rm.
Vâlcea. Să nu faceți rabat de la calitate!
Dl. consilier, Bolocan Mihail, apreciază ca fiind extrem de utilă aducerea
unui aparat RMN în localitate, mai ales în condițiile în care se va putea încheia
și un contract cu CNASS.
Nu mai sunt discuții.
Se supune la vot proiectul de hotărâre şi, cu 13 voturi „pentru”, se
adoptă H.C.L. nr.43/2020.
Nemaifiind alte discuţii, domnul preşedinte declară şedinţa consiliului
local închisă.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.
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