
Spitalul de urgenta. Un proiect nascut mort
Istoria politica a noului spital de urgenta din Sibiu incepe in 2007 si nu s-a incheiat pana astazi. in
realitate, spitalul nu a existat niciodata

 Liberalii le propun social-democratilor si democrat-liberalilor sa insiste pe langa guvern sa nu se renunte
la constructia unui spital de urgente in municipiul Sibiu. Senatorul PNL, Minerva Boitan, sustine ca
proiectul initiat de guvernul Tariceanu, in anul 2007, privind constructia de spitale de urgenta, a fost
sistat in Sibiu de actualul guvern. „Sibiul nu mai este cuprins in nicio categorie, nici pentru spital
regional de urgenta, nici pentru spital judetean de urgenta. Urmeaza sa incepem niste demersuri, insa din
opozitie ne va fi foarte greu. Colegii din PD-L si PSD ne-au promis ca ne vor sustine ", a declarat
Minerva Boitan.

 Ideea constructiei in Sibiu a unui spital de urgenta s-a nascut in anul 2007. in 2008, Ministerul Sanatatii a
obtinut un teren de 10 hectare de la Ministerul Apararii, pentru a se incepe, in acelasi an, constructia
primului spital clinic de urgenta din judetul Sibiu. Ministrul Sanatatii de atunci, Eugen Nicolaescu a
promis ca sibienii vor avea un spital performant la sfarsitul anului 2008. in acel an, liberalii au spus ca
lucrarile intarzie sa demareze din cauza procedurilor greoaie pentru licitatii, insa democrat-liberalii
sustineau ca vina o poarta guvernul liberal. „Este astazi evident ca nu banii au fost problema. ii asiguram
pe sibieni ca un viitor guvern al Partidului Democrat Liberal isi asuma construirea unui spital judetean de
urgenta pentru municipiul Sibiu in prima jumatate a mandatului", spunea in septembrie 2007, deputatul
PD-L, Raluca Turcan.

 in realitate, insa, de mai bine de o jumatate de secol, in judet nu s-a mai construit nici un spital nou, de
stat, iar cladirile in care functioneaza in prezent Spitalul Clinic Judetean sunt vechi de peste un secol.
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