MAROS MEGYEI TANÁCS
2017. május 9.-i
70. számú HATÁROZAT
A Központi Régiónak az Egészségügyi Szolgáltatásokra vonatkozó Regionális Tervben előírt Maros
megyére jellemző tevékenységek kidolgozásához és kivitelezéséhez szükséges vezető bizottság
létrehozására vonatkozóan
A Maros Megyei Tanács,
Látva a Jogügyi és közigazgatási Igazgatóság 9053/09.05.2017. sz. indokolását, valamint a
szakbizottságok véleményezéseit,
Figyelembe véve az Egészségügyi Minisztérium – Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóságának
4047/04.05.2017. sz. átiratát, amelyet a 9053/04.05.2017. sz. alatt iktattak a Maros Megyei Tanácsnál,
Tekintettel az Egészségügyi szolgáltatások regionális tervezeteinek a jóváhagyására vonatkozó
1376/2016. sz. Egészségügyi Miniszteri Rendelet előírásaira,
Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó
2015/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés ”d” betűjének, összevetve az (5) bekezdés ”a”
betűjének, 3. pontjának, valamint 97. cikkely (1) bekezdésének előírásainak értelmében,
határoz:
1. cikkely Létrehozza a Központi Régiónak az Egészségügyi Szolgáltatásaira vonatkozó Regionális
Tervben előírt Maros megyére jellemző tevékenységek kidolgozásához és kivitelezéséhez szükséges
vezető bizottságot, a következő összetételben:
 Ovidiu Gârbovan, a Maros Megyei Tanács képviselője;
 Genica Nemeş, a Maros Megyei Tanács képviselője;
 Liliana – Mihaela Olar, a Maros Megyei Prefektusi Hivatal képviselője;
 Vasile Adrian Mureşan, a Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság képviselője;
 Rodica Simona Cordoş, a Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság képviselője;
 Rodica Biro, a Maros Megyei Egészségbiztosító Pénztár;
 Doina – Victoria Bădău, Segesvár Municípium képviselője;
 Mirela Minodora Rădoi, Szászrégen Municípium képviselője;
 Tar Irma Gabriela, Szováta Város képviselője;
 Marius Dudilă, Marosludas Város képviselője;
 Lucian – Ioan Drăgan, Erdőszentgyörgy Város képviselője;
 Horaţiu Suciu, az Orvosi Kamara képviselője;
 a Családi Orvosok Egyesületének a képviselője;
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 a Maros megyei betegek Egyesületének a képviselője.
2. cikkely Az 1. cikkelyben említett megyei vezető bizottság fő felelősségeihez tartózik az 1376/2016.
sz. Rendelettel a Központi Régióra elfogadott, a Szolgáltatásokra vonatkozó Regionális Terv
kivitelezésének érdekébe, a Maros megyére jellemző tevékenységek kidolgozása/kivitelezése.
3. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Prefektusi Hivatallal, a Maros Megyei
Közegészségügyi Igazgatóságnak, valamint a tartalmában megnevezett személyeknek, akik felelnek a
végrehajtásáért.
ELNÖK
Péter Ferenc

Ellen jegyzi
JEGYZŐ
Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS
Jogügyi és Közigazgatási Igazgatóság
9053/09.05.2017 sz.
INDOKOLÁS
A Központi Régiónak az Egészségügyi Szolgáltatásokra vonatkozó Regionális Tervben előírt
Maros megyére jellemző tevékenységek kidolgozásához és kivitelezéséhez szükséges vezető
bizottság létrehozására vonatkozóan
Az egészségügy területén egy előzetes feltétel kielégítésének az érdekébe, amelynek az elérésétől
függ a nem visszatérítendő strukturális alapok szabaddá tétele és egyes fontos létesítmény
finanszírozása, ezek között három regionális kórház és 35 Sürgősségi Egység kivitelezése,
összeállítottak 8 Egészségügyi Orvosi Szolgáltatási Regionális Tervet, amelyeket az 1376/2016. sz.
Egészségügyi miniszteri rendelettel hagytak jóvá.
Az Európai Bizottság kérte Románia Kormányát, hogy ezeknek a terveknek az üzemképessé tételét,
ami feltételezi a lakósság egészségi állapotának az elemzését, minden zóna specifikusságának
függvényében, vagyis az egészségügyi szolgáltatások biztosításának megtervezése és
megszervezése, koherens és funkcionális módon, amely szükséges az egészségügyi rendszer
megreformálásához és egy új egészségügyi rendszer alkotásához.
Egyébként, az egészségügyi rendszer megalkotása a szükségletek függvényében és annak
átalakítása egy eredményes rendszerré, amely biztosítani tudja a lakosság egészségi állapotának a
javulását, a végső célja az Egészségügyi Szolgáltatások Terveknek, követelmény, amelyet csak a
kirendelt személyzet hozzájárulásával és tapasztalataival lehet elérni.
A fent említettek értelmében, a regionális szolgáltatások tervezeteinek a kivitelezéséért – ez esetben
a Központi Régiónak az Egészségügyi Szolgáltatásaira vonatkozó Regionális Tervnek, szükséges
egyes megyei és regionális bizottságok létrehozása, mint működő szervek, amelyek döntést
tudjanak hozni ezen a téren, és amelyekben jelen legyenek a képviselői a megyei tanácsok, a
Prefektusi Hivatalok, a helyi közhatóságoknak, a Közegészségügyi Biztosító Pénztáraknak, a
Közegészségügyi Igazgatóságoknak, az orvosi személyzetnek, valamint a betegek képviselői –
konzultatív szereppel.
A Megyei vezető bizottságra vonatkozóan, a Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság
kérelmezte, a 4047/04.05.2017. sz. átiratában, amelyet a 9053/04.05.2017. sz. alatt iktattak a mi
intézményünk székhelyén, ennek a létrehozását a Maros Megyei Tanács koordinálása alatt, az
1376/2016. sz. Rendelet előírásainak értelmében.
Mivel, ennek a szervnek a létrehozásának a szükségessége sürgős, az Egészségügyi Minisztérium
2017. május 10.-re kérte az alapító okiratok leközlését, a 9053/04.05.2017. sz. átirattal kértük az
összes Maros megyei területi közigazgatási egységtől – amelyeknek van alárendelt egészségügyi
egységük, hogy nevezzék ki a képviselőiket a megyei vezető bizottságban, következve, hogy a többi
intézmény képviselőit leközölje nekünk a Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság.
Ezért, a következő Közigazgatási Területi Egységeknek (UAT) a képviselőinek a megnevezését
kérvényezték: Segesvár Municípium, Szászrégen Municípium, Szováta Város, Marosludas Város és
Erdőszentgyörgy Város, amelyek megnevezték őket a leközlési átirataikkal.
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Ugyanabban az időben, a többi intézmények közölték velünk a képviselőiket, kivéve a Családi
Orvosok Egyesületét és a Maros megyei Betegek Egyesületét, ezeknek a tagjaik kiegészítik az
általunk megalapításra javasolt bizottságot, a megnevezésük arányában.
A fent bemutatottakkal szemben, javasoljuk jóváhagyásra a Központi Régiónak az Egészségügyi
Szolgáltatásaira vonatkozó Regionális Tervben előírt Maros megyére jellemző tevékenységek
kidolgozásához és kivitelezéséhez szükséges vezető bizottság létrehozására vonatkozó
határozattervezetet, a benne említett összetételben.

ELNÖK

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ

Péter Ferenc
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