
Hoghilag - Protest in strada pentru doctorita
Peste 200 de localnici din comuna sibiana Hoghilag protesteaza de trei zile in fata primariei in sprijinul
medicului din localitate. Acesta vrea sa plece din sat, deoarece s-a saturat sa locuiasca in sala de
tratament a dispensarului. Protestatarii cer primarului Cornel Puica sa faca ceva concret pentru ca
doctorita Cristina Ispas sa primeasca o locuinta.  "Suntem hotarati sa determinam autoritatile sa ii ofere
medicului o locuinta de serviciu, pentru ca, altfel, doctorita va pleca si vom ramane fara asistenta
medicala in comuna, acum in pragul iernii"  ne-a spus unul dintre sateni. 
  
  Primarul Puica sustine ca exista un spatiu disponibil pentru actuala doctorita, dar acesta este ocupat
abuziv, de fosta asistenta medicala din comuna, Emilia Rotar.  "Ea sustine ca a investit multi bani in acea
casa si nu vrea sub nici o forma sa o paraseasca. Mai grav este ca  spune ca a si cumparat casa de la fostul
primar. Se va deschide o ancheta ca sa vedem ce-i de facut"  a spus primarul Hoghilagului. 
  
  Afara, cu forta 
  In urma cu cinci luni, medicul Cristina Ispas a acceptat propunerea de a deveni medic primar in
comuna. Conform legii, ea trebuia sa primeasca locuinta de serviciu din partea consiliului local, ceea ce
s-a si intamplat, insa doar la nivel de hotarare a consilierilor.  "Eu nu vreau ca oamenii de aici sa ramana
fara medic si sa faca 30 de km pana in urmatoarea comuna cu doctor pentru consultatii medicale, dar nu
am ce face. Am un copil mic si nu pot sa tot stau cu el si cu sotul in conditii indecente. Daca nu se rezolva
nimic, o sa plec acasa la Ramnicu-Valcea. Am venit aici pentru ca am vrut sa ajut localitatea aceasta, dar
nu pot sa stau asa" , spune doctorita. 
  
  Primaria a deschis un proces cu asistenta care nu vrea sa elibereze casa si acum asteapta hotararea
instantei. Localnicii sunt decisi ca in cazul in care asistenta Emilia Rotaru nu elibereaza de buna-voie
locuinta, sa o scoata afara cu forta.
  
  Dragos Popescu
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