HOTĂRÂREA NR. 70
din 09 mai 2017
privind constituirea comitetului director județean pentru elaborarea și
implementarea activităților specifice județului Mureș prevăzute în Planul Regional
privind Serviciile de Sănătate pentru Regiunea Centru

Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr. 9053/9.05.2017 a Direcţiei Juridice şi
Administraţie Publică, precum şi avizele comisiilor de specialitate,
Având în vedere adresa Ministerului Sănătății - Direcția de Sănătate Publică a
Județului Mureș, nr.4047/04.05.2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Mureş sub
nr.9053/04.05.2017,
În considerarea prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr.1376/2016 pentru
aprobarea Planurilor regionale de servicii de sănătate,
În conformitate cu prevederile art. 91 alin.(1), lit."d" coroborat cu cele ale
alin.(5), lit.”a”, pct.3 din acelaşi articol, respectiv ale art.97, alin.(1) din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
hotărăşte:
Art.1. Se constituie Comitetul director judeţean pentru elaborarea și
implementarea activităților specifice județului Mureș prevăzute în Planul Regional
privind Serviciile de Sănătate pentru Regiunea Centru, în următoarea componenţă:















Ovidiu Gârbovan, reprezentantul Consiliului Judeţean Mureş;
Genica Nemeș, reprezentantul Consiliului Judeţean Mureş;
Liliana – Mihaela Olar, reprezentatul Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş;
Vasile Adrian Mureșan, reprezentantul Direcţiei de Sănătate Publică Mureş;
Rodica Simona Cordoș, reprezentantul Direcţiei de Sănătate Publică Mureş;
Rodica Biro, reprezentantul Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Mureş;
Doina - Victoria Bădău, reprezentantul Municipiului Sighişoara;
Mirela Minodora Rădoi, reprezentantul Municipiului Reghin;
Tar Irma Gabriela, reprezentantul Oraşului Sovata;
Marius Dudilă, reprezentantul Oraşului Luduş;
Lucian - Ioan Drăgan, reprezentantul Oraşului Sîngeorgiu de Pădure;
Horațiu Suciu, reprezentantul Colegiului Medicilor;
reprezentantul Asociaţiei Medicilor de Familie;
reprezentantul Asociaţiei pacienţilor din judeţul Mureş.
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Art.2. Comitetul director judeţean nominalizat la art.1 are ca responsabilităţi
principale conceperea/elaborarea activităţilor specifice judeţului Mureş în
vederea implementării Planului Regional de Servicii , aprobat pentru Regiunea
Centru prin Ordinul nr.1376/2016.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţul Mureş,
Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Mureş, precum şi persoanelor
nominalizate în cuprinsul acesteia, care răspund de aducerea sa la îndeplinire.

PREȘEDINTE
Péter Ferenc

``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

```````````
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Direcţia Juridică şi Administraţie Publică
Nr. 9053/09.05.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
privind constituirea comitetului director județean pentru elaborarea și
implementarea activităților specifice județului Mureș prevăzute în Planul
Regional privind Serviciilede Sănătate pentru Regiunea Centru

În vederea îndeplinirii unei condiţionalităţi ex-ante în domeniul sănătăţii, de a cărei
atingere depinde debocarea fondurilor structurale nerambursabile şi finanţarea unor
obiective importante printre care realizarea a trei spitale regionale şi a 35 Unităţi de
Primiri Urgenţe, au fost întocmite 8 Planuri Regionale de Servicii Medicale de Sănătate,
aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr.1376/2016.
Comisia Europeană a solicitat Guvernului României operaţionalizarea acestor planuri,
ceea ce presupune o analiză a stării de sănătate a populaţiei în funcţie de specificul
fiecărei zone, respectiv planificarea şi organizarea furnizării serviciilor de sănătate întro manieră coerentă şi funcţională, necesară continuării reformei sistemului de sănătate
şi modelarea unui nou sistem de sănătate.
De altfel, modelarea sistemului de sănătate în funcţie de nevoi şi transformarea
acestuia într-un sistem performant care să poată asigura îmbunătăţirea stării de
sănătate a populaţiei, este scopul final al Planurilor de Servicii de Sănătate, deziderat
care se poate realiza doar cu aportul şi experienţa celor din teritoriu.
În sensul mai sus arătat, pentru implementarea planurilor regionale de servicii - în
speţă Planul Regional privind Serviciile de Sănătate pentru Regiunea Centru, se impune
constituirea unor comitete judeţene şi regionale ca şi structuri funcţionale care să
poată lua decizii în acest domeniu şi care să fie alcătuite din reprezentanţi ai consiliilor
judeţene, Instituţiei Prefectului, ai autorităţilor publice locale, ai Casei de Asigurări de
Sănătate Publică, Direcţiei de Sănătate Publică, ai asociaţiilor cadrelor medicale,
precum şi din reprezentanţi ai pacienţilor - cu rol consultativ.
Referitor la Comitetul director judeţean, Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Mureş
ne-a solicitat cu adresa nr.4047/04.05.2017, înregistrată la sediul instituţiei noastre sub
nr.9053/04.05.2017, constituirea acestuia sub coordonarea Consiliului Judeţean Mureş,
în conformitate cu prevederile Ordinului nr.1376/2016.
Întrucât, necesitatea constituirii acestei structuri este una urgentă, Ministerul Sănătăţii
solicitând comunicarea actului de constituire până în data de 10 mai 2017, cu adresa
nr.9053/04.05.2017 am solicitat tuturor unităţilor administrativ teritoriale din judeţul
Mureş -care au unităţi sanitare în subordine, să îşi desemneze reprezentantul în acest
comitet director judeţean, urmând ca reprezentanţii celorlalte instituţii să ne fie
comunicaţi de către Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Mureş.
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Astfel, a fost solicitată desemnarea reprezentanţilor următoarelor UAT: Municipiul
Sighişoara, Municipiul Reghin, Oraşul Sovata, Oraşul Luduş, şi Oraşul Sângeorgiu de
Pădure, care i-au nominalizat prin adresele de comunicare a acestora.
În același timp, celelalte instituții ne-au comunicat reprezentanții lor, cu excepția
Asociației Medicilor de Familie și Asociațiilor pacienților din județul Mureș, membrii
acestora întregind comitetul a cărui constituire o propunem, pe măsura nominalizării.
Faţă de cele mai sus arătate, supunem aprobării proiectul de hotărâre privind
constituirea comitetului director judeţean pentru elaborarea și implementarea
activităților specifice județului Mureș prevăzute în Planul Regional privind Serviciile de
Sănătate pentru Regiunea Centru, în componenţa menţionată în cuprinsul acestuia.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc

DIRECTOR EXECUTIV
Genica Nemeş
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