JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL MUNICIPAL BEIUŞ
PROCES – VERBAL
Încheiat azi 15.02.2018 în şedinţa extraordinară convocată prin Dispoziţia nr.
29/09.02.2018, a Primarului municipiului Beiuş, la care sunt prezenţi un număr de 14
consilieri, absenți fiind domnul Viceprimar Dăescu Ovidiu Constantin, domnii
consilieri Roman Dan Gheorghe, Sferle Ioan, şedinţa fiind legal constituită.
Domnul consilier Fofiu Nicolaie este ales preşedinte de ședință pe luna februarie
2018.
Preşedintele de şedinţă supune spre aprobare proiectele ordinii de zi a şedinţei:
1. Aprobarea alegerii preşedintelui de şedinţă pe luna februarie 2018.
2. Aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 15.02.2018.
3. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 30.01.2018.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și
liniile de gardă pe specialități ale Spitalului Municipal ”Ep.N.Popovici” Beiuș pe anul
2018.
La punctul 2 se supune la vot aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare din
data de 15.02.2018 şi se votează în unanimitate adoptându-se hotărârea privind
aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare din data de 15.02.2018.
La punctul 3 al ordinii de zi se supune la vot aprobarea procesului verbal al
şedinţei ordinare din data de 28.12.2017.
Domnul consilier Fofiu Nicolaie revine la ce a mai cerut în ședința ordinară din
31.01.2018 și anume : un lap top care să fie în dotarea consiliului local, un abonament
la Legis care deja există, un retroproiector și un ecran.
Domnul Primar spune că intenția este de includere a programului Adservio –
respectiv Catalogul școlar electronic la școli - și se vor ahiziționa tablete inclusiv
pentru consilierii locali, inclusiv calculator pentru Consiliul local; în ce privește parte
retroproiector se poate folosi dotarea avută în copmpartimentul implementare proiecte
din careul primăriei.
Se solicită părerea comisiilor de specialitate care dau aviz favorabil.
Se supune la vot și se votează în unanimitate, adoptându-se hotărâre.
La punctul 4 al ordinii de zi domnul Primar ing. Mlendea Căluș Petru prezintă
proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și liniile de
gardă pe specialități ale Spitalului Municipal ”Ep.N.Popovici” Beiuș pe anul 2018.
Domnul Primar spune că s-a văzut evoluția de la un an la altul din 2016, 2017 și
în prezent ca reducere de personal în cadrul organigramei; s-a ajuns în decurs de doi
ani la o reducere de la 424 de persoane la 351; au rămas același număr de linii de
gardă; s-au redus semnificativ din numărul de personalul indirect productiv, nicidecum
din rândul medicilor sau asistenților ; s-a creat posibilitatea scoaterii la concurs a
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posturilor deficitare de medici; sunt dublate posturile vacante la cele 4 servicii la care
este obligatoriu să se întocmească contract de administrare; posturile vor fi scoase la
concurs și va fi informat Consiliul local despre orice modificări semnificative care vor
avea loc.
Se solicită părearea consilierilor.
Domnul consilier Ispas Dan Mugurel spune că a discutat cu managerul spitalului
la început de an și cifrele furnizate, pe care le-a făcut publice, sunt încurajatoare; de la
un dificit care era cunoscut undeva la zece milioane de lei s-a ajuns la un sold la finele
anului la peste patru milioane de lei; în aceste condiții în care pe de o parte sunt cifrele
elocvente de la minus zece milioane de lei la plus patru milioane de lei în șapte, opt
luni de zile, în condițiile în care medicamentație, diverse materiale sanitare au fost
cumpărate în cantități mai mari de o mai bună calitate, lucrurile intră în normal; de
aceea consideră că trebuie să fie acceptate propunerile făcute de Spitalul ”Ep.Nicolae
Popoviciu” din Beiuș.
Doamna consilier Teaha Mihaiela Monica felicită noua conducere.
Domnul consilier Fofiu Nicolaie spune că a luat ca reper alte două spitale
aproape similare cum ar fi spitalul din Marghita, spitalul din Târgu Neamț la care a
avut acces prin internet; în ce privesc cifrele consideră că va fi un an foarte greu pentru
spitalul unificat; Guvernul a hotărât ca medicii să fie plătiți bine dar și serviciile
trebuie să fie pe măsură; bine ar fi să meargă orientarea spre pacient; încă observă
orientare spre persoană, spre angajat și nu spre pacient; se aștepta la mai mult de la
noul management; consiliul local s-ar bucura dacă s-ar acoperi nu numai cheltuielile
salariale; dorește de la noul management nu numai să își acopere cheltuielile salariale,
cheltuielile cu materialele sanitare, utilități și celelalte ci și o parte cât mai mare din
aparatură și din investiții; consiliul local este partenerul spitalului cu minim 10 % sau
5% în funcție de ceea ce au; consiliul local a plătit, pentru aceea sunt și rezultatele
bune pentru că au scăpat de procesul de malparaxis; consiliul local a plătit investițiile
sută la sută și nu avea această obligație; spune că în momentul în care va simți că
lucrurile se vor schimba în direcția aceasta și parteneriatul va fi mai egal, atunci votul
personal va fi pentru această organigramă;
Domnul consilier Ispas Dan dorește să dea o replică domnului consilier Fofiu
Nicolaie, să îi atragă atenția că imobilele în care funcționează spitalul municipal Beiuș
sunt proprietatea municipiului Beiuș; investițiile le face numai proprietarul; nu se vor
putea pasa niciodată investițiile spre locatar, spre cel care e beneficiarul unui contract
de comodat; pot fi făcute reparații, pot fi făcute alte tipuri de cheltuieli;
Domnul consilier Fofiu Nicolaie spune că s-a referit la investiții însemnând
aparatură.
Doamna consilier Popa Dorina crede că se va face cea mai mare investiție
aprobând această organigramă și stat de funcții, a investi în oameni, în medicii care
sunt mai mult decât profesioniști, sunt adevărați artiși; a fi medic și a lucra cu viața
omului nu e chiar un lucru de joacă; un medic care vine la serviciu și să poată
răspunde de viața pacientului care îi este încredințată, trebuie să nu poarte neaparat
grija zilei de mâine; se știe ce salarii au fost în sănătate în anii trecuți și totuși medicii
și-au făcut treaba; spune că acum este un slariu mulțumitor pentru personalul medical
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și asigură că acesta își va face treaba; investițiile la nivelul spitalului Beiuș în ce
privește aparatura, grație programelor care au fost și la urgețe, grație bunăvoinței
consiliului local de a dota serviciile de urgență, în policlinică există aparatură; sunt
medici foarte buni care trebuiesc motivați și personalul de asemenea; adresabilitatea
față de pacienți și față de populație nu lasă de dorit și lumea este mulțumită;
Doamna consilier Teaha Mihaiela Monica spune că dacă așa este creat sistemul
medical în ziua de azi, medicul aduce bani; creează acea structură în spatele lui, de un
număr de asistenți, infirmieri și așa mai departe; deci creează structura și pe baza
contractelor și a serviciilor pe care le decontează Casa de Sănătate aduce venituri
spitalului și din aceste venituri se descurcă;
Domnul consilier Ispas Dan Mugurel spune că medicul aduce bani și prin faptul
că este o populație sănătoasă în urma activității medicului; nu doar banii aceia direcți,
cuantificabili;
Domnul Primar spune că după dotare vor urma investiții în prevenție care vor
însemna cheltuieli ce vor fi făcute cât se poate de eficient;
Se cere părerea consilierilor.
Comisiile de specialitate nr. 1, 2, 3 și 4 acordă aviz favorabil.
Înainte de a vota domnul consilier Fofiu Nicolaie spune că va urmări progresul
sub toate aspectele.
Se supune la vot proiectul de hotărâre care se votează în unanimitate adoptânduse hotărâre.
Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, preşedintele declară închise lucrările
şedinţei extraordinare şi mulţumeşte tuturor pentru participare.
Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
FOFIU NICOLAIE

SECRETAR
Consilier juridic
Jr.SCROFAN STELIANA ALINA
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