ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, 10 septembrie 2010, în şedinţa extraordinară a Consiliului judeţean
Vaslui, care are loc la ora 16,00

ORA 16,00
Domnul Vasile Mihalachi, preşedintele Consiliului judeţean Vaslui, deschide
lucrările şedinţei arătând că din numărul total de 33 de consilieri judeţeni în funcţie şi
preşedinte, participă la lucrări un număr de 22 de consilieri şi preşedinte, lipsind
doamnele Lazăr Alina Carmen şi Timofte Ana Gabriela, şi domnii Andrei Daniel,
Bichineţ Corneliu, Brănici Gigi, Gheţău Ionuţ Cristian, Popa Valeriu, Rogozea Aurelian,
Samson Adrian, Ştefănescu Constantin şi Toma Valeriu.
Declară deschise lucrările acesteia.
Participă la lucrările şedinţei domnul deputat Victor Cristea.
Ca invitaţi iau parte:
- doamna Vlada Mihaela, director coordonator interimar, Direcţia de sănătate
publică a judeţului Vaslui;
- domnul Popovici Victor, director coordonator adjunct financiar contabil,
Direcţia de sănătate publică a judeţului Vaslui;
- domnul Sorescu Neculai, manager interimar al Spitalului judeţean de urgenţă
Vaslui;
- directorii şi şefii compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al
consiliului judeţean;
- reprezentanţi ai presei şi ai posturilor locale de radio şi televiziune.
*
*

*

Domnul Vasile Mihalachi
Bună ziua şi bine v-am găsit. Astăzi avem onoarea de a participa la şedinţa
consiliului judeţean, domnul deputat Victor Cristea.

*
*

*

Domnul Vasile Mihalachi, preşedintele Consiliului judeţean Vaslui
Prezint plenului şedinţei Consiliului judeţean Vaslui, proiectul ordinii de zi,
proiect care a fost adus la cunoştinţă publică prin difuzarea pe site-ul consiliului
judeţean:
1. Proiect de hotărâre privind diminuarea sumelor defalcate din TVA pentru
echilibrarea bugetelor locale şi a sumelor pentru finanţarea cheltuielilor privind
drumurile judeţene şi comunale, repartizate pe unităţi administrativ-teritoriale ale
judeţului Vaslui, pe anul 2010;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării de către Consiliul judeţean
Vaslui a managementului asistenţei medicale al Spitalului judeţean de Urgenţă Vaslui;
3. Proiect de hotărâre privind mandatarea domnului Dumitru Buzatu,
vicepreşedinte al Consiliului judeţean Vaslui, în vederea semnării Actului adiţional
nr.1/2010 la Convenţia de finanţare încheiată între Ministerul Mediului şi Pădurilor şi
Consiliul judeţean Vaslui.
*
* *
Domnul Vasile Mihalachi
Dacă mai sunt alte propuneri în legătură cu proiectul ordinii de zi ?
Dacă nu sunt, supun votului proiectul ordinii de zi prezentat.
Cine este pentru ? 22 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu 22 voturi „pentru” proiectul ordinii de zi a fost aprobat.
*
*

*

Domnul Vasile Mihalachi
Vă aduc la cunoştinţă că, potrivit art.46 alin.(1) din Legea administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art.77 din
Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, nu pot lua parte la
deliberarea şi adoptarea hotărârilor, consilierii care au interes patrimonial în problema
supusă dezbaterii.
Dacă sunt asemenea situaţii, sunteţi obligaţi să anunţaţi înainte de începerea
dezbaterilor interesul patrimonial pe care-l aveţi în problema respectivă.
*
*

*
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Domnul Vasile Mihalachi
Ţinând cont că proiectele de hotărâri cuprinse pe ordinea de zi au fost
dezbătute în cadrul şedinţelor comisiilor de specialitate, vă propun ca acestea să nu mai
fie prezentate, cu excepţia rapoartelor comisiilor de specialitate.
- Supune votului propunerea.
Cine este pentru ? 22 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu 22 voturi „pentru”, a fost aprobată propunerea ca proiectele de hotărâri de
pe ordinea de zi să nu mai fie prezentate, trecându-se direct la discuţii.
*
Cât priveşte modalitatea de vot, vă propun să folosim, pentru adoptarea
proiectelor de hotărâri, votul deschis, prin ridicarea mâinii.
- Supune votului propunerea.
Cine este pentru ? 22 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
Cu 22 voturi „pentru” a fost aprobată propunerea de folosire a votului deschis
la adoptarea proiectelor de hotărâri.
*
Domnul Vasile Mihalachi
Precizez faptul că, pentru adoptarea proiectelor de hotărâri existente pe ordinea
de zi, este necesar votul majorităţii consilierilor prezenţi şi preşedinte.
*
*

*

Domnul Vasile Mihalachi
I. La punctul unu de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
diminuarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi a
sumelor pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale,
repartizate pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui, pe anul 2010.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1.Puf Vasile, preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze, programe de
dezvoltare economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană, şi;
2.Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină,
administraţie publică locală şi coordonarea consiliilor locale,
pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
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Domnul Vasile Puf
Comisia pentru strategii, prognoze, programe de dezvoltare economicosocială, buget-finanţe şi integrare europeană, acordă aviz favorabil, deşi cu strângere de
inimă.
Doamna Eugenia Şteimberg
Comisia juridică şi de disciplină, administraţie publică locală şi coordonarea
consiliilor locale, acordă, de asemenea, aviz favorabil proiectului de hotărâre. Deşi
diminuarea acestor fonduri nu este normală, trebuie să respectăm legea.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Eu vă spun cu certitudine că vor fi primării care-şi vor închide
uşile. Îl rog pe domnul Nistor să prezinte proiectul de hotărâre!
Domnul Ioan Nistor
Acest proiect de hotărâre are ca obiect diminuarea sumelor defalcate din
T.V.A., repartizate pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui, pe anul 2010.
Propunerea de diminuare are la bază prevederile Ordonanţei Guvernului nr.18/2010 cu
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010. Conform anexei nr.6 din această
ordonanţă, în judeţul Vaslui s-au diminuat alocările de la bugetul de stat, astfel:
- sumele defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale cu suma
totală de 17.642,0 mii lei, din care 12.879,0 mii lei pentru comune, oraşe şi
municipii;
- sumele defalcate din T.V.A. pentru finanţarea cheltuielilor privind
drumurile judeţene şi comunale cu suma de 1.393,0 mii lei.
Proiectul de hotărâre a avut la bază drept criteriu, reducerea proporţională cu
sumele alocate iniţial, pe fiecare unitate administrativ-teritorială în parte. Procentul de
diminuare care s-a aplicat la totalul sumelor de echilibrare pe judeţul Vaslui, este de
24,91%, iar la sumele defalcate din T.V.A. pentru finanţarea cheltuielilor privind
drumurile judeţene şi comunale, procentul este de 9,14%. A fost o socoteală pur
aritmetică, fără să se ţină seama de urmări. Din această cauză, un număr de trei comune
din judeţul nostru (Munteni de Jos, Oşeşti şi Puşcaşi) au ajuns la prevedere bugetară
negativă. Eu nu am mai văzut aşa ceva; cei de la minister ne-au informat că nu sunt
singurele cazuri din ţară. Pe lângă acestea, la alte 9 comune, sumele rămase pe trimestrul
IV se situează sub limita a 50,0 mii lei, în timp ce alte 42 de comune mai au bani care le
permită funcţionarea doar pentru o lună din trimestrul IV. Un număr de 26 de comune ar
putea funcţiona până la sfârşitul anului, cu condiţia sistării tuturor celelalte cheltuieli.
Sumele care trebuie diminuate pot fi reduse pe trimestrul IV. Finanţele publice
diminuează sumele repartizate de ei cu 6.516,0 mii lei, iar Consiliul judeţean cu 6.363,0
mii lei. După cum vedeţi, sumele diminuate sunt împărţite între cei doi factori în mod
egal. Se aplică prevederile art.33, alin.(4), lit.f) din Legea finanţelor publice locale.
Domnul Vasile Mihalachi
Dacă sunt întrebări?
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Domnul Dumitru Marin
Ce grad de afectare are asupra drumului de la Creţeşti - Murgeni? Drumul este
aproape terminat. În legătură cu bugetul negativ, ţin să vă spun că este pentru prima dată
în cinci mandate de consilier, când sunt nevoit să votez aşa ceva. Sper să fie şi ultima
dată.
Domnul Vasile Mihalachi
Drumul de la Creţeşti este drum judeţean şi se face cu proiect, cu bani de la
Uniunea Europeană. Diminuarea de astăzi nu are nici o influenţă asupra drumului
respectiv.
Domnul Dumitru Buzatu
Stimaţi colegi, votul de astăzi este pur formal. Am putea respinge proiectul de
hotărâre, dar finanţele publice au operat oricum reducerile respective. Recomandarea de
a funcţiona cu buget negativ este discutabilă. Eu am făcut mai multe propuneri pentru
actualul Guvern: salariaţii să vină la muncă fără să fie plătiţi, eventual să plătească o
taxă forfetară că vin la muncă. Noi nu putem să-i sprijinim legal pe cei care se află în
această situaţie. Acele comune vor trebui îndrumate să se adreseze Ministerului
Finanţelor Publice, pentru a se găsi resursele minimale pentru a-şi putea desfăşura
activitatea până la sfârşitul anului; nu văd altă soluţie. Este o situaţie dificilă, de aceea va
trebui să facem apel la autorităţile centrale, pentru că există posibilitatea ca unele
primării să mai aibă bani pentru o lună, cel mult două, şi să ajungă în Noiembrie Decembrie să nu-şi poată plăti datoriile. Va trebui să facem apel la Guvern pentru a da
un ajutor minimal pentru a se asigura bani. E şi sarcina noastră să intervenim, pentru că
fiecare dintre locuitorii comunelor ne-a votat şi pe noi.
Domnul Vasile Mihalachi
Vă rog, domnule Croitoru!
Domnul Gheorghe Croitoru
Eu voi vota împotriva acestui proiect de hotărâre, dar nu înainte de a vă
propune o modificare în titlul proiectului de hotărâre: expresia „echilibrarea bugetelor”
să fie modificată în „dezechilibrarea bugetelor”, şi în loc de „finanţarea drumurilor
judeţene şi comunale” să introducem „nefinanţarea drumurilor judeţene şi comunale”.
Aşadar, voi vota împotrivă. Este pentru prima dată când solidarizez cu PD-L care
boicotează această şedinţă prin neprezentare, cu o singură excepţie.
Domnul Vasile Mihalachi
Eu nu cred că ei sunt împotrivă, ci le e ruşine să voteze neghiobiile
guvernanţilor. Dacă mai sunt întrebări? Dacă nu sunt, trecem la adoptarea proiectului de
hotărâre.
Supun votului proiectul de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru? 21 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? 1 vot „împotrivă”: Croitoru Gheorghe
Abţineri? Nu sunt.
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Cu majoritate de voturi a fost adoptat articolul 1 de către consilierii judeţeni
prezenţi şi preşedinte.
*
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru? 21 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? 1 vot „împotrivă”: Croitoru Gheorghe
Abţineri? Nu sunt.
Cu majoritate de voturi a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni
prezenţi şi preşedinte.
*
- Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru? 21 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? 1 vot „împotrivă”: Croitoru Gheorghe
Abţineri? Nu sunt.
Cu majoritate de voturi a fost adoptat articolul 3 de către consilierii judeţeni
prezenţi şi preşedinte.
*
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru? 21 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? 1 vot „împotrivă”: Croitoru Gheorghe
Abţineri? Nu sunt.
Cu majoritate de voturi a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni
prezenţi şi preşedinte.
*
* *
Domnul Vasile Mihalachi
Sunt comune care au datorii de sute de milioane, pentru că au încheiat
contracte la începutul anului şi acum nu au bani să le plătească. Şi mă aştept şi la
consiliul judeţean la fel. Ne aflăm în situaţia unor drumuri începute şi nu ştiu de unde o
să le plătim.
*
*

*
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Domnul Vasile Mihalachi
II. La punctul doi de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
aprobarea preluării de către Consiliul judeţean Vaslui a managementului asistenţei
medicale al Spitalului judeţean de Urgenţă Vaslui.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1.Tiron Cristina-Mihaela, preşedintele comisiei pentru protecţia socială,
protecţie copii, învăţământ, sănătate şi familie, cultură, culte şi sport;
2.Puf Vasile, preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze, programe de
dezvoltare economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană, şi;
3.Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină,
administraţie publică locală şi coordonarea consiliilor locale,
pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
- Preşedinţii celor trei comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor cu
aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Îl rog pe domnul Gheorghe Stoica să ne prezinte acest proiect de hotărâre.
Domnul Gheorghe Stoica
După cum bine se cunoaşte, acest proiect de hotărâre a mai fost o dată pe
ordinea de zi, dar a fost amânat. Problema era aceea a nealocării fondurilor băneşti
necesare pentru plata datoriilor. Prin rectificare s-au asigurat fonduri, iar la această dată
datoriile sunt plătite în marea lor majoritate. Domnul Sorescu ne poate da mai multe
detalii.
Domnul Neculai Sorescu
Domnule Preşedinte, stimaţi consilieri, dacă acum o lună, Spitalul judeţean de
Urgenţă Vaslui înregistra datorii de 87 mld. lei, acum mai are doar 40 mld. lei. Sumele
pe care noi le facem în cursul lunii se facturează luna următoare. La sfârşitul anului vom
avea datoriile pe lunile noiembrie şi decembrie. Sumele restante pe care le-am avut la 30
iunie 2010 au fost achitate. Azi a fost ultima zi de plată şi s-au achitat. Această sumă
este peste valoarea contractului cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Vaslui.
Domnul Vasile Mihalachi
Poate ne spuneţi dumneavoastră ceva noutăţi.
Domnul Neculai Sorescu
Legat de ce?
Domnul Vasile Mihalachi
Despre preluare.
Domnul Vasile Mihalachi
Părerile sunt împărţite. O parte din finanţare şi modernizarea spitalului este
asigurată de consiliul judeţean.
Domnul Dumitru Marin
Am vrut să votez împotriva acestui proiect de hotărâre, dar doamna doctor
Tiron m-a convins să nu votez împotrivă. Aţi externalizat vreun serviciu?
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Domnul Neculai Sorescu
Da. Serviciul de pază.
Domnul Dumitru Marin
Nu vă îngrijorează datoriile? Aveţi posibilitatea să vă majoraţi fondurile din
venituri proprii?
Domnul Neculai Sorescu
Acoperim 3-4% din bugetul spitalului din venituri proprii, aproximativ 16 mld.
lei.
Domnul Ilie Ţîru
Am citit cu atenţie proiectul de hotărâre şi ţin să vă spun că am tot respectul
pentru preluarea acestui obiectiv. Trebuie să dăm o şansă Spitalului judeţean Vaslui, iar
populaţia judeţului să fie mulţumită de noi şi să ne felicite, mai ales că mulţi ne-au
acuzat că nu vrem să preluăm spitalul. Eu voi vota pentru preluarea spitalului.
Domnul Vasile Mihalachi
Dacă mai sunt întrebări?
Domnul George Adrian Iacomi
Dacă tot votăm pentru preluarea Spitalului judeţean de Urgenţă Vaslui, aş vrea
să ne promită că nu vor mai fi gândaci în spital. Am fost zilele trecute la un spital în
judeţ să externez pe cineva, şi m-am speriat de câţi gândaci am văzut.
Domnul Vasile Mihalachi
Cu şobolanii stau bine. Domnule Sorescu, dacă mai aveţi ceva de adăugat!
Domnul Neculai Sorescu
Datoriile reprezentând 86 mld. lei, reprezintă 40 mld. lei cheltuieli curente, şi
40 mld. lei servicii medicale, peste cele contractate cu Casa Judeţeană de Asigurări de
Sănătate Vaslui.
Domnul Vasile Mihalachi
Dacă reprezentantul Direcţiei de Sănătate Publică Vaslui are ceva să ne spună?
Doamna Mihaela Vlada
Dorim să preluaţi această unitate sanitară şi dorim să aibă aceeaşi adresabilitate
şi pe viitor. Este nevoie ca oamenii să se adreseze mai mult Spitalului judeţean pentru
creşterea veniturilor, şi nu la alte unităţi extrajudeţene. De asemenea, avem nevoie de cât
mai mulţi specialişti.
Domnul Alin Florian Juverdeanu
Asta presupune şi prestarea unor servicii mai de calitate.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă mai sunt întrebări?! Dacă nu sunt, trecem la adoptarea
proiectului de hotărâre.
Supun votului proiectul de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru? 21 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? 1 vot „împotrivă”: Marin Dumitru
Abţineri? Nu sunt.
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Cu majoritate de voturi a fost adoptat articolul 1 de către consilierii judeţeni
prezenţi şi preşedinte.
*
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru? 21 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? 1 vot „împotrivă”: Marin Dumitru
Abţineri? Nu sunt.
Cu majoritate de voturi a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni
prezenţi şi preşedinte.
*
- Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru? 21 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? 1 vot „împotrivă”: Marin Dumitru
Abţineri? Nu sunt.
Cu majoritate de voturi a fost adoptat articolul 3 de către consilierii judeţeni
prezenţi şi preşedinte.
*
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru? 21 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? 1 vot „împotrivă”: Marin Dumitru
Abţineri? Nu sunt.
Cu majoritate de voturi a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni
prezenţi şi preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
Săptămâna viitoare voi semna acest protocol. Vreau să schimb nu personalul,
ci conduita şi modalitatea de lucru în Spitalul judeţean de Urgenţă Vaslui. Sunt convins
că vor fi probleme şi va trebui să străpungem nişte ziduri care se vor lăsa greu dărâmate,
va începe o campanie de presă. Vă asigur că voi angaja un administrator nu cu mână de
fier, ci cu clarviziune şi care să facă un spital de elită. Nu întâmplător am făcut acel
proiect cu reabilitarea spitalului. Vă voi ţine la curent cu tot ce se întâmplă acolo la
fiecare şedinţă, la care va veni managerul general sau cel medical al acestei unităţi. Toţi
cei trei din fruntea consiliului judeţean vrem să facem treabă în Spitalul judeţean de
Urgenţă Vaslui. Dorim să nu se mai audă ceva de rău despre spital. Ne vom ocupa de
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toate problemele de acolo, vom ţine cont de doleanţele dumneavoastră şi ale celor de
acolo pentru a asigura servicii de calitate. Am auzit că foarte mulţi doresc să plece, dar
eu le recomand să rămână aici, în slujba românilor, nu slugile altora, în afara ţării.
Salariile sunt proaste, dar nu mă voi opune ca medicii şi personalul de specialitate să
aibă salarii cât de cât acceptabile. Nu ştiu cum se vom rezolva problemele de la Spitalul
de Urgenţă, dar sper ca dumneavoastră, toţi cei 30 de consilieri ne veţi ajuta să facem
ceea ce trebuie acolo. Dorim să facem o echipă indiferent de culoarea politică. Regret
faptul că cei de la PD-L se ascund când trebuie să facem ceva. Nu suntem noi vinovaţi
de situaţia creată. Îmi iau angajamentul, împreună cu cei doi vicepreşedinţi, că vom face
lucrurile care trebuie în spital.
*
*

*

Domnul Vasile Mihalachi
III. La punctul trei de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
mandatarea domnului Dumitru Buzatu, vicepreşedinte al Consiliului judeţean
Vaslui, în vederea semnării Actului adiţional nr.1/2010 la Convenţia de finanţare
încheiată între Ministerul Mediului şi Pădurilor şi Consiliul judeţean Vaslui.
Dau cuvântul doamnei Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de
disciplină, administraţie publică locală şi coordonarea consiliilor locale, pentru a
prezenta raportul de avizare la proiectul de hotărâre.
- Doamna Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină,
administraţie publică locală şi coordonarea consiliilor locale, prezintă raportul comisiei
cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dau cuvântul domnului Gheorghe Stoica pentru a ne prezenta şi
acest proiect de hotărâre.
Domnul Gheorghe Stoica
În convenţia de finanţare încheiată între Ministerul Mediului şi Pădurilor şi
Consiliul judeţean Vaslui pentru realizarea subprogramului Reabilitare sistem
alimentare cu apă, a sistemului de canalizare şi a staţiilor de epurare a apei uzate în
Vaslui, Bîrlad, Huşi şi Negreşti, termenul de implementare a acestui obiectiv era de 4
ani. Datorită faptului că Ministerul Mediului nu a alocat sumele necesare cofinanţării,
care reprezintă 75% din totalul cheltuielilor eligibile, s-au făcut demersuri pentru
prelungirea acestui termen până în anul 2013. Prin acest proiect de hotărâre se
mandatează domnul Dumitru Buzatu, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Vaslui, să
semneze la Ministerul Mediului şi Pădurilor Actul adiţional nr.1/2010 la Convenţia de
finanţare. Vă mulţumesc.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă mai doreşte cineva să intervină? Dacă nu, trecem la
adoptarea proiectului de hotărâre.
- Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre cu articol unic.
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Cine este pentru ? 22 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi
şi preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul domnului deputat Victor Cristea să ne spună câteva cuvinte.
Domnul Victor Cristea
Domnule Preşedinte, vreau să vă mulţumesc în primul rând pentru două
lucruri: că m-aţi invitat, şi că mi-aţi dat cuvântul în calitate de locuitor al municipiului
Vaslui. Vă rog să-mi îngăduiţi un punct de vedere. În viaţa noastră are loc un eveniment
care a fost stipulat la punctul doi al ordinii de zi. Dacă ne uităm la primul punct, vedeţi
ce frumos este pregătit cel de al doilea punct de pe ordinea de zi, şi anume trecerea
spitalului în administrarea Consiliului judeţean Vaslui. Sună frumos la prima vedere.
Ce se doreşte prin această descentralizare: reducerea implicării statului în
problemele cetăţeneşti, motivat de faptul că serviciul medical e public. Păi, dacă le
gestionez cum doresc, de ce-mi impui o reformă din plan guvernamental?
O altă direcţie de acţiune: descentralizarea caută să autoreglementeze diferite
sectoare din economie. Noi trebuie să vedem această descentralizare prin rezultatele
sale, însă medicii pleacă, iar companiile de stat sunt subordonate intereselor private.
Toate aceste idei le-am adunat din presa românească. Suntem oare noi pregătiţi pentru
descentralizare? În interesul cui se face asta? Cât e de aplicabilă aceasta pentru vârsta
societăţii româneşti? Faza de dezvoltare a societăţii şi economiei permite această
descentralizare. Nu cumva se transmite impostură şi duplicitate? Îi dăm consiliului
judeţean o altă responsabilitate, iar pe de altă parte reducem bugetul? Oare de ce?
Mă întreb: eficacitatea acestei structuri va avea rezultate sau nu? Dacă până
acum, calul de bătaie era Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Vaslui, de acum va fi
consiliul judeţean care a dat dovadă de înţelepciune şi înţelegere. Dar în condiţiile în
care reduc bugetul consiliului judeţean, mă întreb ce se va putea face? Din punctul lor de
vedere, spun că au făcut un pas spre reformă, dar asta nu e reformă. Ei cred că au
rezolvat o problemă, dar au împovărat nişte oameni care şi-au exprimat acceptul
preluării prin vot deschis. Atunci, Ministerul Sănătăţii trebuie să fie redus la un birou,
pentru că activitatea la ei e ca la şezătoare. Au fugit de răspundere.
Am întrebat: suntem pregătiţi? Nu o facem de dragul de a o face, dar eu cred
că din cele 375 de spitale, au trecut 373. Această descentralizare este pripită, nu este
pregătită din punct de vedere instituţional, deoarece nu apare transfer de resurse
financiare. Dacă se reduc banii, proiectele rămân pe hârtie şi are de suferit credibilitatea
autorităţilor locale.
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Ce este mai grav este că nu s-a putut realiza mecanismul actului de control. Se
impune un mediu economic sănătos. Dacă nu s-au dat şi resursele financiare, acest
control nu va putea fi realizat. Sunt mulţi pacienţi care sunt nemulţumiţi. Ei nu reclamă
la Casa de Sănătate, ci pe guvernanţi. Ei trebuie să ştie că Casa Judeţeană de Asigurări
de Sănătate Vaslui este direct răspunzătoare, pentru că acolo sunt reprezentanţii
salariaţilor şi reprezentanţii angajatorilor. Cei de sus au punctat o realizare în planul lor,
au scăpat de o problemă. Încă o dată, întreb: acest transfer este eficient? Am fost
pregătiţi? Este în interesul cui? Eu cred că nu este în interesul oamenilor, nici al
medicilor, ci al celor 3 aripi care se numesc Guvern. Am încredere că dumneavoastră,
consiliul judeţean, într-un parteneriat cu Spitalul judeţean de Urgenţă Vaslui şi cu Casa
Judeţeană de Asigurări de Sănătate Vaslui, veţi instituţionaliza acest management. Vă
doresc succes. Domnule Preşedinte, domnilor vicepreşedinţi şi stimaţi consilieri, să nu
dezamăgim. Aţi dat dovadă de credibilitate. Vă stau la dispoziţie.
Domnul Vasile Mihalachi
Vă mulţumesc. Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul?
Domnul Gheorghe Croitoru
Domnule Preşedinte, ce se mai întâmplă cu drumul spre Rateş?
Domnul Vasile Mihalachi
Preşedintele Consiliului judeţean Iaşi are o problemă cu o scrisoare de
garanţie, dar eu vă garantez că firma care a câştigat se va apuca de treabă.
Referitor la ce a spus domnul Cristea, ne aşteaptă vremuri grele. Doresc să nu
rămân singur şi să fiu arătat cu degetul pentru măsurile pe care le vom lua împreună.
Săptămâna viitoare vă vom da o hârtie cu numele managerului şi vom arăta ce vom face
acolo. Avem conturate nişte linii, dar le ţinem deocamdată pentru noi. Nu ştiu cât
suntem de pregătiţi pentru actul medical care se desfăşoară în spitalul judeţean, dar sper
să facem faţă. Vreau să facem un spital la nivel european; să spună omul că parcă s-a
schimbat ceva faţă de anul trecut. Fac apel la întreaga populaţie a judeţului Vaslui, să nu
înţeleagă că ne-am născut toţi medici, toţi deştepţi. Numai prin discuţii cu cei de la spital
vom reuşi să facem ceea ce trebuie. Referitor la medicii care vor să plece: atâta timp cât
statul nu le asigură un salariu decent celor care tratează o naţiune întreagă, să plece acolo
unde le este mai bine. Sper să facem treabă cu cei care rămân. Personalul medical din
Spitalul judeţean de Urgenţă Vaslui trebuie să ţină cont de faptul că lumea este săracă, şi
că pacientul nu vine cu peşcheşul, el vine cu speranţa că va pleca sănătos.
Sper să reuşim să nu fim arătaţi cu degetul că ne-am adus oamenii noştri. Parcă
văd că începe acum o campanie într-un anumit ziar din Vaslui, care va scrie că au plecat
nişte şpăgari şi vin alţii. Dumneavoastră, cei de la televiziune: vreau să faceţi casetă
separată. Nu vreau să fiu arătat cu degetul şi să se spună că Mihalachi şi Buzatu şi-au
adus oamenii lor. Iar celor de la presă, vă recomand, dacă care aveţi de gând să ne tocaţi,
să vă schimbaţi stilourile. Voi, cei de la Vremea Nouă, care ne faceţi proşti, nu vă mai
daţi mari ziarişti, că nu ştiţi să scrieţi nimic. Dacă vă credeţi mai deştepţi să faceţi un
proiect de lege, treceţi în locul nostru. Dar dacă nu faceţi treabă, să fiţi spânzuraţi. Să vă
fie ruşine. Faceţi o gazetă pe care o citesc 1000 de cetăţeni şi tot voi sunteţi pe bloguri.
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Vreţi să creadă lumea că voi ne controlaţi? Voi cu ale voastre, eu cu păcatele judeţului,
dar sper să le rezolvăm cu ajutorul vostru.
Vă mulţumesc pentru atenţie.
*
*

*

Domnul Vasile Mihalachi
Problemele de pe ordinea de zi fiind epuizate, declar închise lucrările şedinţei
consiliului judeţean.
Vă mulţumesc pentru participare.
*
* *
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
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