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COMUNICAT DE PRESĂ 

 

Situația gravă a Maternității din Sighișoara, în dezbatere  

Președintele Consiliului Județean Mureș, Ciprian Dobre, a participat, în calitate de 
invitat, la o dezbatere organizată de Primăria municipiului Sighișoara pe tema 
situației Secției de Obstetrică-Ginecologie şi a Compartimentului Neonatologie de 
la Spitalul Municipal Sighișoara, care are aviz de funcționare doar până în luna 
noiembrie 2016. 

Starea actuală a imobilului unde funcționează secția medicală nu este conformă 
cu normativele legale, ca atare Primăria a identificat o altă posibilă locație. În 
acest sens, a fost realizată o documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie 
la imobilului de pe str. Morii nr.26. Prin tema de proiectare, clădirea va fi 
amenajată pentru funcționarea Secţiei de Obstetrică-Ginecologie şi a 
Compartimentului Neonatologie, iar în perspectivă aici se poate construi un corp 
separat, destinat Secției de Pediatrie.  
 
Propunerea de mutare a Secției de Obstetrică-Ginecologie a fost făcută Primăriei 
municipiului de conducerea Spitalului din Sighișoara, în urma repetatelor 
controale din partea Direcției de Sănătate Publică Mureș. Instituția amintită a 
sesizat gravele deficiențe din actuala clădire, cauzate de vechimea imobilului, 
construit în anul 1902. Aici lipsește, de asemenea, o sală de operație separată 
pentru intervențiile chirurgicale ginecologice, iar grupurile sanitare sunt 
insuficiente.  
 
În luna noiembrie 2015, viceprimarul municipiului Sighișoara a promovat un 
proiect de hotărâre al Consiliului Local privind însuşirea şi aprobarea 
documentaţiei de avizare a lucrărilor. La fel ca în alte situații întâlnite la 
Sighișoara, acest proiect a fost scos de pe ordinea de zi de către președintele de 
ședință, fără votul consilierilor locali, motiv pentru care investiția nu poate fi 
cuprinsă în proiectul de buget al Sighișoarei pentru anul 2016. 
 
“Consider că ceea ce se întâmplă la Consiliul Local Sighișoara este foarte periculos 
și în detrimentul cetățenilor. Aflu cu surprindere că unii consilieri locali au o 
strategie de boicotare a proiectelor prin absența de la ședințe și prin retragerea 
unor inițiative de pe ordinea de zi. De aceea, voi înainta o sesizare Instituției 
Prefectului  pentru remedierea urgentă a situației. În legătură cu situația 
punctuală dezbătută astăzi, am sugerat organizarea urgentă a unei ședințe de 
Consiliu Local, chiar în spațiul unde funcționează Maternitatea, pentru a lămuri pe 
toată lumea despre gravitatea situației.”, a declarat Președintele Consiliului 
Județean Mureș, Ciprian Dobre.  
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