
Spitalul Clinic Judetean ii baga in \&quot;boala\&quot; pe alesii judeteni
Situatia financiara a Spitalului Clinic Judetean, dar si ultimele modificari legislative, printre care
plafonarea salariilor la 70 la suta din sumele alocate de catre Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate si
interzicerea de a mai face achizitii publice pentru serviciile medicale, pana la achitarea datoriilor, ii sperie
pe alesii judeteni. Astfel, consilierul FDGR Paul Jurgen Porr a declarat, ieri, in sedinta Consiliului
Judetean de la Avrig, ca "daca spunem ca situatia Spitalului Clinic Judetean este dezastruoasa, este putin
spus. CJAS trebuie sa mai plateasca o parte din bani, insa nu s-a achitat de obligatie. Nu s-a facut
contract pe ultimele trei luni din 2010 si ne pot spune in aceste conditii ca am facut munca patriotica.
Totodata, in acest moment nu se mai pot face achizitii publice, pana nu se achita datoriile. Actul care s-a
incheiat pentru primele luni din 2011 prevede alocarea sumei de 5 milioane de lei pentru spital pe luna", a
spus Pohr. Ceva mai vehement este si Gheorghe Dicu (PNL). "Spitalul Clinic Judetean este in pericol.
Este nevoie de un necesar de 6 milioane de lei pe luna, iar in urma intelegerii cu CJAS se va primi doar 5
milioane de lei. Nici aceasta suma nu este sigura. Nu stiu cum se vor achita in februarie, salariile pe
ianuarie. Neplata salariilor este foarte grava. Este nevoie de o analiza privind spitalul la care sa participe
specialisti in domeniu", a spus liberalul. Dan Voinea (PDL) afirma ca "Spitalul Clinic Judetean este o
mare responsabilitate si trebuie incercate toate solutiile". La randul sau, Ioan Terea a spus ca "finantarea
spitalului ne depaseste. Noi am prelaut spitalul ca si coordonare, insa finantarea o face tot ministerul". in
ceea ce priveste plafonarea salariilor la 70 la suta, acest lucru este greu de realizat. in acest moment,
nivelul salariiilor la spital se ridica la 4 milioane de lei si nu se incadreaza in plafon.(C.P.)
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