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Proces - Verbal 

încheiat astăzi, 02 mai 2007, în şedinŃa  extraordinară 
a Consiliului local al municipiului Deva 

 
 
 

Consiliul local a fost convocat în şedinŃă extraordinară cu respectarea prevederilor 
art.39 alin.2 din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicata, precum şi a 
DispoziŃiei primarului municipiului Deva, nr.1042/2007. 

ŞedinŃa este legal constituită, fiind prezenŃi 16 consilieri din numărul total de 20 
de consilieri in functie. 

La şedinŃa de astăzi participă, domnul Primar Mircia Muntean, domnul 
Viceprimar Oancea Nicolae Florin, doamna Secretar Laura Sârbu, directori precum şi şefi 
ai serviciilor şi birourilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului si al 
serviciilor din subordinea Consiliului local. 

            De asemenea participă reprezentanŃi ai mass-mediei. 
Dl. Morar Marcel 
Având în vedere că domnul Oană Nicolae Dorin lipseşte de la şedinŃă, propun ca 

lucrările şedinŃei să fie conduse de domnul David Ioan. 
Dl. David Ioan 
Supun la vot propunerea domnului consilier Morar Marcel. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor  16 consilieri prezenŃi. 
Dl. David Ioan 
Domnilor consilieri,  
Declar deschisă şedinta de astăzi a Consiliului local al municipiului Deva, 

anunŃându-vă că din totalul de 20 consilieri în functie şi-au înregistrat prezenŃa până la 
această oră un număr de 16 consilieri, şi-a anunŃat absenŃa domnul Vasiu Traian, domnul 
Oană Nicolae Dorin, domnul Stan Ion, absenteaza domnul Kovacs Francisc.    

Vă informez că la şedinŃa de astăzi participă, domnul Primar Mircia Muntean, 
domnul Viceprimar Oancea Nicolae Florin, doamna Secretar Laura Sârbu, directori 
precum şi şefi ai serviciilor şi birourilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
si al serviciilor din subordinea Consiliului local. 
            De asemenea participă reprezentanŃi ai mass-mediei. 

Dl. David Ioan 
În continuare, dau cuvântul doamnei Secretar Laura Sârbu în vederea prezentării 

stadiului legalităŃii hotărârilor adoptate în şedinŃa din data de 18 aprilie 2007 precum şi a 
procesului-verbal al şedinŃei Consiliului local. 

Doamna Secretar Laura Sârbu 
Domnilor consilieri, în conformitate cu prevederile 42 alin.5 din Legea 

administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicata “înaintea fiecărei şedinŃe secretarul 
pune la dispoziŃia consilierilor, în timp util procesul-verbal al şedinŃei anterioare..”. 

Acum, înainte de şedinŃă  v-am prezentat în fotocopie procesul-verbal al şedinŃei 
Consiliului local din data de 18 aprilie 2007 insotit de un proces-verbal în care 
dumneavoastră să vă consemnaŃi observaŃiile asupra conŃinutului acestuia.  
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Sinteza procesului –verbal din data de 18 aprilie 2007: 

   Consiliul local a fost convocat în şedinŃă ordinara prin DispoziŃia Primarului 
nr.979/2007, cu respectarea prevederilor legale. 

La sedinta au fost prezenŃi 17 consilieri din numărul total de 19 consilieri in 
functie. 

   ŞedinŃa a fost condusă de domnul consilier Oana Nicolae Dorin. 
   Pe ordinea de zi a şedinŃei au fost înscrise 36 de puncte şi 4 puncte suplimentare. 

S-au adoptat 40 de hotarari, respectiv de la nr.159-198. 
    Prefectura JudeŃului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o obiecŃie 

cu privire la legalitatea hotărârilor, adoptate în sedinta din data 18 aprilie 2007.  
Dl. David Ioan 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 18 aprilie 

2007. 
Procesul-verbal al şedinŃei din data de 18 aprilie 2007 se aprobă cu unanimitatea 

de voturi a celor 16 consilieri prezenŃi. 
În continuare, dau cuvântul d-lui Primar Mircia Muntean pentru prezentarea 

proiectului ordinii de zi:        
            Ordinea de zi este următoarea: 

1. Modificarea Anexei la Hotararea Consiliului local nr.236/2004 privind 
organizarea comisiilor de specialitate, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
2. Aprobarea incetarii contractului de colaborare nr.2/2000; 

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
3. Transmiterea in administrare a unui teren aflat in domeniul public al 

municipiului Deva catre Ministerul Sanatatii Publice; 
                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
II. Diverse 

Dl. David Ioan 
Supun la vot ordinea de zi prezentată    
      S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenŃi. 

 

NOTĂ: În conformitate cu prevederile art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicata, 
proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi la punctul 1  se adoptă cu votul majoritatii 
consilierilor locali in functie, iar potrivit prevederilor art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001, 
republicata, proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele:2,3 se adopta cu 
votul a 2/3 din numarul total al consilierilor locali in functie.  
De asemenea proiectul de hotarare inscris la punctul 1 necesita vot secret.  
 

I. Proiecte de hotărâri: 
Punctul 1  

Dl.  Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei  

la Hotararea Consiliului local nr.236/2004 privind organizarea comisiilor de specialitate, 
cu modificarile si completarile ulterioare. 

D-ra Oana Dara 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.David Ioan  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
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            Dl. David Ioan 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi. 

Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administraŃiei publice nr.215/2001, cu 
modificarile si completarile ulterioare, articolul 1 al proiectului de hotărâre necesită vot 
secret.  

Există deja o cutumă atunci când un  consilier ia locul altuia, locul în comisie să-i 
fie luat de consilierul local numit. În situaŃia de faŃă, în locul domnului Joca Gabriel este 
doamna Mermezan Ana Elena.  

Dacă nu mai sunt alte propuneri, rog secretariatul tehnic să întocmească şi să 
distribuie buletinele de vot cu propunerea făcută. 

Rezultatul votului secret este următorul: 16 voturi exprimate, 16 voturi valabile. 
- D-na Mermezan Ana Elena – 15 voturi pentru şi 1 vot împotrivă. 

Supun la vot art. II al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. III al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.203/2007 
Punctul 2  

Dl.  Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea încetării 

contractului de colaborare nr. 2/2000. 
Dl.Bodea Ioan  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl. David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion 
Comisia de urbanism patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. Ghergan Florian 
Am o întrebare. A fost un contract cu o firmă. S-a discutat cu firma aceea 

anularea contractului? Este în regulă să nu aveŃi cererea? 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Avem acordul scris. 
Dl. Ghergan Florian 
Nu apărea aici şi am vrut să întreb. 
D-ra Dara Oana  
Este trecut, domnule consilier, în preambul. Vă rog citiŃi. 
Dl. Ghergan Florian 
În preambul dar nu am văzut acordul scris. Nu am văzut adresa prin care omul îşi 

dă acrodul. Deci, există, da?! 
Dl.David Ioan 
Da. 
D-na Secretar Sârbu Laura 
UitaŃi, scrie: “având în vedere adresa nr. 1662/2007 depusă la sediul Serviciului  

Comunitar pentru Cadastru şi Agricultură prin care SC Class SRL Deva îşi dă acordul 
(...)”. 

Dl. łonea Vasile 
Este o afirmaŃie, nu este adresa. 
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Dl. Ghergan Florian 
Eu am vrut să fie anexată ca să o vedem. Dacă există, vă credem d-na Secretar. 
D-na Secretar Sârbu Laura 
O să o arătăm ca să nu fie probleme. O aduce domnul Bodea acum. 
Dl.David Ioan 
Am văzut-o la Comisia juridică. 

            Dl.David Ioan 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.204/2007 
Punctul 3  

Dl.  Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind transmiterea in 

administrare a unui teren aflat in domeniul public al municipiului Deva catre Ministerul 
Sanatatii Publice; 

Dl.Bodea Ioan  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Dl. David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion 
Comisia de urbanism patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. łonea Vasile 
Să profităm că este domnul doctor Magheru,  să ne spună dacă este Spitalul  

JudeŃean, ce se intenŃionează acolo? 
 Dl.Magheru Dan 
 În primul rând am Ńinut să vin aici să vă şi mulŃumesc domnilor consilieri,  foşti 
colegi de consiliu şi domnului primar, domnului viceprimar, pentru solicitudinea pe care 
au avut-o pentru  această investiŃie deosebită. 
 Eu zic că va fi una din mândriile municipiului Deva, Spitalul JudeŃean de 
UrgenŃă. Face parte din proiectul Ministrului SănătăŃii de construire a 20 de Spitale  
JudeŃene de UrgenŃă în acele judeŃe unde gradul este de necesitate, unde clădirile sunt 
vechi, unde dotarea este aşa cum o ştim în bună parte în sănătate. Spre norocul nostru am 
reuşit să demarăm cu ajutorul dumneavoastră toate operaŃiunile care Ńin de noi pentru 
completarea documentaŃiei legate de Studiul de Fezabilitate. 
 Pot să spun că Studiul de Prefezabilitate a fost terminat în urmă cu 1 lună. 
Termenul pentru Studiul de Fezabilitate era 30 aprilie, de aceea este această şedinŃă de 
urgenŃă dar, având în vedere zilele libere nu mai contează aceste 2 zile în plus că am 
vorbit la Bucureşti.  
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Calendarul este foarte strâns. În cursul lunii mai va fi comisia interministerială de 
aprobare, la începutul lui iunie cel târziu va fi licitaŃia pentru proiect şi execuŃie, o 
licitaŃie unică  şi se intenŃionează în cursul lunii octombrie depunerea pietrei de temelie. 
Deci, din acest punct de vedere, de la atâtea aspecte care sunt teoretice iată un exemplu 
foarte practic şi concret pe care să zicem că-l avem la îndemână.  
 În ceea ce priveşte propriu-zis spitalul, locaŃia este cred că una dintre cele mai 
fericite având în vedere perspectivele noastre de creare a conurbaŃiei Deva-Hunedoara-
Simeria. SuprafaŃa este necesar să fie mai mare având în vedere posibilităŃile de extindere 
fiindcă o astfel de investiŃie va fi la nivel de zeci de ani înainte, cu toată aparatura 
modernă, cu spaŃii, cu condiŃii igienico-sanitare de funcŃionare. SuprafaŃa va fi de 
aproximativ 7 hectare. Se va construi şi un helioport. Noi am propus, de la DirecŃia 
Sanitară şi s-a luat în considerare posibilitatea de extindere şi pentru locuinŃe pentru 
medici tineri, camere, ca să existe o posibilitate  de a-i atrage  ceea ce este o chestiune 
deosebită şi nu cred că o au multe spitale.  
 Aşa cum am spus, spitalul va fi dotat cu  aparatură de ultimă generaŃie, în aşa fel 
încât la nivelul urgenŃelor critice, a bolnavului critic, să poată fi dusă investigarea şi 
tratamentul până la capăt,  adică  rezolvarea completă a unor astfel de cazuri. Doar în 
situaŃii deosebite, se vor adresa la spitalele regionale, la cele 8 spitale regionale, gen 
Timişoara, Cluj, Bucureşti ş.a.m.d. 
 Spitalul va avea aproximativ 450 de locuri. SecŃiile, vor fi cele care se pretează 
pentru rezolvarea situaŃiilor de urgenŃă începând de la chirurgie, chirurgie vasculară, 
chirurgie toracică, chirurgie plastică, arşi, innterne, pediatrie, ginecologie, diabetologie, 
hematologie. Lucrurile vor fi structurate oarecum în următoarele luni şi în funcŃie de 
gradul de adresabilitate şi de cazuistică. În bună parte secŃiile actualului spital vor fi 
remodelate în sensul că aceste secŃii care sunt pentru operaŃiunile de urgenŃă vor 
funcŃiona în noua locaŃie iar alte secŃii care pot funcŃiona în vechea locaŃie, de fapt în 
clădirea mare a vechii locaŃii, vor funcŃiona aici. Pavilioanele din curtea spitalului 
probabil vor primi o altă destinaŃie. 
 Ce pot să vă spun?! Datorită şi dumneavoastră am ajuns ca de la o anumită 
rămânere în urmă a demarajului să fim printre primele 8-10 spitale care am reuşit să 
aducem toate datele care Ńin de noi pentru ca ei să finalizeze  Studiul de Fezabilitate.  
 Se intenŃionează, aşa cum am spus,  în luna octombrie  să se demareze construcŃia 
care va fi gata în jur de un an şi jumătate, cred că un an şi jumătate, doi ani. Ministrul  
doreşte la sfârşitul anului viitor să fie gata. 
 Asupra evaluării exacte a investiŃiilor nu pot să vă informez acum  fiindcă Studiul 
de Fezabilitate strânge toate datele, toate cheltuielile inclusiv  faptul că am reuşit să avem 
7 hectare creşte puŃin valoarea investiŃiei, în sensul că şi acolo vor fi dotări. Va fi cu 
sistem cu trei module interconectate, cu maxim trei nivele pe o anumită suprafaŃă mai 
extinsă, cu parcare, cu spaŃiu subteran şi va fi acces la viitoarea autostradă Deva-
Hunedoara ceea ce a fost o condiŃie importantă. O altă condiŃie importantă a fost 
suprafaŃă, că se poate extinde pentru helioport şi undeva la nivelul  capitalei de judeŃ şi la 
nivelul maximei accesibilităŃi la noi din toate direcŃiile: dinspre Orăştie, dinspre Ilia, 
încoace Deva şi dinspre Hunedoara. 
 Eu sper că suntem în faza să zic aşa de linie dreaptă şi cât de curând să putem 
participa la tăierea panglicii acestei realizări deosebite. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Aş vrea şi eu  să-l întreb pe domnul director. Noi într-o şedinŃă anterioară am 
aprobat  realizarea unei secŃii de urgenŃă  la Spitalul din Deva. Care este ideea, dacă se 
mai realizează acest obiectiv ? 
 Dl.Magheru Dan 
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 Pot să vă dau un răspuns. Practic, numai un lucru vă spun. În Occident de 
exemplu un chirurg  nu are dreptul să opereze mai mult de 3-4 operaŃii pe săptămână.  
Asta înseamnă că numărul de săli de operaŃii necesare este mult mai mare decât este 
acum. Acum suntem la limită cu numărul de săli de operaŃii. Prin contract - şi nu se poate 
atfel  pentru că un medic chirurg trebuie să fie odihnit, după gardă, după 24 de ore el nu 
este la serviciu, a doua zi este zi liberă. Privind din această perspectivă, sala de operaŃii 
nu mai poate fi folosită de dimineaŃa până seara, să stea medicii la coadă să opereze,  
după-masa sau mai ştiu eu cum, este penibil şi epuizant, plus urgenŃele şi toată situaŃia 
aceasta. Deci, necesitatea va fi categorică. 
 Noi am avut şi o discuŃie  la un moment dat că, ce se face investiŃie în prezent, la 
nivelul actualei locaŃii să se facă în clădirea mare. Că se anexează, se reabilitează, cu bani 
din diverse soluŃii, donaŃii, ş.a.m.d. toate îşi vor găsi utilitatea şi să nu se facă investiŃii  
sau reparaŃie capitală în pavilioanele vechi. Remodularea secŃiilor duce la o 
funcŃionalitate în continuare şi a acestei clădiri a spitalului care este viabilă.  

Să nu uităm, spitalul nou va avea  în jur de 450 de locuri structurat mai mult pe 
urgenŃe dar vor fi suficiente secŃii. Spitalul actual are 800 de paturi. Vor fi suficiente 
secŃii şi activităŃi să  rămână tot cu 800 de paturi per ansamblu locaŃia nouă şi această 
clădire veche încât fiecare culoar, cabinet să-şi găsească utilitate. Să nu uităm că normele 
moderne înseamnă o altă repartizare a spaŃiului. Noi dacă ar fi să ne luăm după statusul 
actual, cred că una sau două secŃii dacă pot fi acreditate, datorită dimensiunilor 
neproporŃionale cu patul. Fiecare pat are o necesitate de metrii pătraŃi, de cubaj, de aer,  
spaŃiu anexă. De exemplu, prevede normele şi la mod obligatoriu, spaŃiul de depozitare al  
ustensilelor de curăŃenie, spaŃiu separat, plus oficiul, ş.a.m.d. SpaŃii vor  fi necesar să fie 
în plus, inclusiv chirurgie cum aŃi adus vorba. 
 Toate fac parte dintr-o viziune modernă a asistenŃei de sănătate. Cum suntem în 
posiblitatea să gândim în perspectivă,  încercăm să facem acest lucru. 
 Dl. Ghergan Florian 
 Aş mai avea o întrebare. Care va fi statutul Spitalului JudeŃean din Deva, în ideea 
în care se mai face încă un Spital JudeŃean de UrgenŃă? Care va fi statutul? 
 Dl. Magheru Dan 
 Probabil că Deva de exemplu, ca o anomalie zic eu,  nu are nume de Spital de 
UrgenŃă actualmente. O anomalie, moştenire. Am făcut toate demersurile. Inclusiv,  
faptul  că  dotarea  actualului spital la secŃia de urgenŃă deja a început să se facă. Am 
reuşit să obŃinem prima tranşă, prin Minister, prima tranşă dintr-un  contract cu Banca 
Mondială pentru dotarea în totalitate cu aparatură modernă a secŃiei de urgenŃă. O parte 
din aparatură deja a venit şi este în funcŃiune. S-a reaşezat, s-a reabilitat zona de la 
urgenŃă, în sensul că s-au desfiinŃat nişte pereŃi şi s-a făcut nişte circuite funcŃionale mai 
bune şi deja aparatura a început – pe jumate sau chiar pe trei sferturi, a început să vină. 
Este un proiect  mai larg cu Banca Mondială şi a venit prima tranşă. Ce-i în mână nu-i 
minciună. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Ce statul va avea spitalul din Deva? 
 Dl. Magheru Dan 
 De aceea am făcut această deviere, spre cunoştiinŃa dumneavoastră. În perioada 
imediat următoare şi acesta va primi statutul de Spital JudeŃean de UrgenŃă. În 
perspectivă – nu  pot să certific exact dar probabil  că va  fi o structură de Spital de 
UrgenŃă cu două locaŃii.  
 Dl.Ghergan Florian 
 Deci, amândouă vor face parte din acelaşi spital? 
 Dl. Magheru Dan  
 Aşa se preconizează, nu am certitudinea,  aşa se preconizează. Eu vă mulŃumesc  
că m-aŃi ascultat şi sperăm să fie într-un ceas bun. 
 D-na HaŃegan Marinela 
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 Vreau să întăresc şi eu cele spuse de domnul doctor Magheru, ca om participant în 
fiecare zi la activitatea de urgenŃă din Spitalul JudeŃean. Pot să vă spun că în structura în 
care suntem, actual, nu putem fi acreditaŃi sub nici o formă. LocaŃia aceasta nu poate fi 
acreditată  dacă nu vom extinde spaŃiul. În prezent la terapie intensivă funcŃionează 26 de 
paturi. Acreditabile sunt maxim 5 paturi pentru spaŃiul actual existent. Dacă noi nu 
respectăm procedurile de acreditare, mai mult de 5 paturi pe terapie intensivă nu pot fi 
acreditate iar sălile de operaŃie în prezent funcŃionează non stop, ceea ce este cu totul 
împotriva normelor europene. Deci, sub structura în care este acum nu poate fi acreditată 
nici o secŃie  pentru că nu corespunde circuitului. 

Structura care se doreşte, ideea este de a mări spaŃiul, de  a putea să ne încadrăm 
în normativele europene, de a crea un compartiment preanestezic care actualmente este 
inexistent şi care va fi obligatoriu şi un compartiment postanestezic unde poate fi urmărit 
bolnavul postoperator în primele ore după intervenŃia chirurgicală, dotat cu aparatele  
necesare.  
 Dl. Magheru Dan 
 O completare. Procedurile de acreditare vor fi nişte proceduri care se vor demara 
în perioada următoare, probabil la începutul anului viitor şi vor dura 5 ani. Se va crea o 
comisie de acreditare a unităŃilor spitaliceşti. Asta înseamnă altceva decât autorizaŃia de 
funcŃionare. Acreditarea înseamnă să se încadreze în aceste norme europene aşa cum a 
spus şi colega. 
 Noi vom avea din start un beneficiu enorm. Pe de altă parte, vreau să precizez o 
chestiune de strategie. Faptul că spitalele se ierarhizează, este legat de posturile  actului 
medical în fond şi în perspectivă în sensul că medicamentele sunt tot mai scumpe, 
cercetarea fundamentală ş.a.m.d., aparatura modernă  super performantă este foarte 
scumpă. Cum am fost obisnuiti, medicii din sistemul sanitar în ultimii zeci de ani, toate 
spitalele indiferent de ce nivel aveau aceleaşi pretenŃii să ducă bolnavul indiferent de 
gravitate, chiar foarte grav,  până la capăt.  Nu mai este posibil. Atunci, spitalele judeŃene 
de urgenŃă şi regionalele de urgenŃă vor capta acei bolnavi de gravitate maximă, cu 
aparatură de cea mai înaltă performanŃă şi de aceea m-am zbătut să reuşesc să aduc 
începând de acum o serie de acte şi să ducem până la capăt evaluarea diagnosticului şi 
terapeutic a bolnavului critic. 

Spitalele mici indiferent unde sunt, dacă este urgenŃă critică în zona Bradului sau 
oriunde, nu mai stau la Brad sau unde este cel mai apropiat fiindcă se pierde foarte mult 
timp cu deplasarea, cu statul acolo, cu deplasarea, retransmisia că oricum va fi retransmis 
ulterior la un spital mai performant şi atunci aceste urgenŃe maxime grave vor veni la 
spitalele care au capacitatea să le ducă până la capăt iar spitalele mai mici se vor extinde 
ca şi unităŃi de tratament în funcŃie de capacitatea medicilor, de dotări ş.a.m.d. Deci, 
această strategie este de ierarhizare. Pe de altă parte, spitalele mici vor căpăta o pondere 
de tipul apropieri de problemele cotidiene, de boală ale cetăŃenilor în colaborare şi cu 
medicii de familie şi medicina primară care va avea o dezvoltare deosebită.  

De asemenea, în domeniul sănătăŃii mintale se doreşte acest tip de descentralizare 
în sensul de a se interna la spitalele de tip Zam sau la secŃiile de psihiatrie doar bolnavii 
care sunt grav şi care au necesitate de internare iar restul asistenŃei psihiatrice şi 
psihologice  să se apropie de comunitate.  

Deci, câteva elemente am încercat să creionez asupra misiunii de perspective în 
domeniul sănătăŃii. Vă mulŃumesc. 
            Dl. David Ioan 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi. 
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Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.205/2007 
Diverse 

Dl. David Ioan 
 Consider că toate punctele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate şi declar 
închise lucrările şedinŃei.  
 

 
 

Deva, 02  mai  2007 
 
 
 
 
            Preşedinte de şedinŃă,                                                  
                     Consilier,        Secretar 

        David Ioan             Jr. Sârbu Laura 
 
 
 

 
 

Red. 
Stanici Ramona Silvia 


