
www.telegrafonline.ro
7Administraþie localã

30 noiembrie 2011

CJC

AUTONOmIE

CERNAVODã

INVESTIÞII îN REÞEAUA DE APã

Consiliul local Cernavodã s-a întrunit, luni
seara, într-o ºedinþã ordinarã, pentru a
dezbate mai multe proiecte de hotãrâri,
iniþiate de primarul Mariana Mircea. Printre
punctele aprobate se numãrã realizarea
lucrãrilor de investiþii privind înlocuirea
conductei de apã potabilã pe strãzile Ion
Creangã, Pictor Grigorescu, Oituz, Pãcii,
Biruinþei. În prezent, alimentarea strãzilor mai
sus menþionate se face prin conducte cu un
grad avansat de deteriorare ºi care au o
vechime de peste 40 de ani. O altã hotãrâre a
consilierilor a fost menþinerea taxelor de
concesiune ºi a preþului de pornire la licitaþie
asupra terenurilor cu destinaþia de construcþii
locuinþe ºi alte anexe gospodãreºti, încheiate
în anii 1996, 2000, 2004, 2008, precum ºi
menþinerea taxelor de concesiune pentru
terenurile cu alte destinaþii ºi pentru alte
bunuri adjudecate. Propunerea primarului a
fost ca, având în vedere criza economicã,
aceste taxe sã se menþinã la nivelul anului
2011. La capitolul proiecte respinse, consilierii
democrat liberali nu au fost de acord cu un
proiect de hotãrâre privind alegerea unui nou
viceprimar al oraºului Cernavodã, ca urmare
a declarãrii ca incompatibil a democrat
liberalului Florian Hristea. De asemenea,
consilierii nu au fost de acord nici cu proiectul
de hotãrâre privind validarea mandatului unui
nou consilier local. (T.I.)

CJC

Ajutor pentru
familiile din
Amzacea
cãrora le-au
ars casele

n AJUTOARE n ªedinþa de ieri a Consiliului
Judeþean Constanþa (CJC) a consemnat o nouã
serie de ajutoare sociale oferite de CJC
locuitorilor judeþului cu probleme grave ºi foarte
grave. Pe ordinea de zi, din cele 62 de proiecte
de hotãrâre, 29 se refereau la acordarea de
ajutoare. “CJC este pus într-o situaþie foarte
dificilã, pentru cã din pãcate de multe ori ne
punem în locul lui Dumnezeu. Sunt cazuri, multe
dintre ele disperate, care nu sunt nici pe
formularul E112, nu mai pot fi tratate nici în
România, nu mai au nicio speranþã ºi vin la CJC
pentru cã au vãzut cã suntem singurii care îi
ajutãm, pentru cã au vãzut cã cea mai mare
parte dintre cazurile ajutate au fost rezolvate
favorabil. Vin disperaþi la noi, ºi dacã îi putem
ajuta, ºi dacã nu îi putem ajuta. Sunt cazuri pe
care nu le putem ajuta pentru cã sunt în faze
terminale. CJC îi va sprijini atât cât va putea,
pentru cã suntem ultima lor speranþã”, a declarat
preºedintele CJC, Nicuºor Constantinescu. 

n CONDIÞII n El a precizat cã cei care îºi
depun dosarele pentru a primi ajutor din partea
CJC trebuie sã parcurgã toate etapele ºi sã
epuizeze toate celelalte soluþii alternative. “De
exemplu formularul E112 care, în baza unei
convenþii la nivelul UE, asigurã tratament la
anumite clinici. Unii spun cã ei doresc tratament
la o anumitã clinicã care nu este pe aceastã listã.
În aceste condiþii, nu poþi solicita ajutorul CJC.
Mai întâi te duci sã faci tratamentul la clinicile din
formularul E112. Din pãcate, existã foarte multe
cazuri care sunt pe formularul E112, dar care
sunt programate peste doi ani, dar ei sunt foarte
grav bolnavi, ºi peste doi ani s-ar putea sã nu mai
aibã ce trata”, a mai spus Constantinescu. Una
dintre hotãrârile aprobate ieri s-a referit la ajutorul
dat de CJC familiilor din Amzacea cãrora le-au
ars casele într-un incendiu la începutul acestei
luni. “Este vorba despre ºase gospodãrii distruse,
familiile rãmânând pe stradã. Am considerat, la
solicitarea Primãriei ºi Consiliului Local Amzacea,
sã le ajutãm cu reconstrucþia caselor  ºi,
respectiv, vom ajuta cu rechizite ºi îmbrãcãminte
pentru copii ºi celelalte persoane afectate de
incendiu”, a explicat preºedintele CJC. 
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n INVESTIÞII n Trecerea unitãþilor sanitare în administrarea
autoritãþilor locale a fost primul semnal al descentralizãrii.
Predarea unitãþilor spitaliceºti s-a fãcut treptat, adicã mai întâi
partea de infrastructurã, ºi abia apoi managementul instituþiilor, ºi
asta la solicitarea autoritãþilor locale, care au considerat cã
trebuie sã aibã putere de decizie în ceea ce priveºte spitalele pe
care le administreazã. Odatã fãcutã aceastã trecere, fiecare
dintre autoritãþile locale a încercat sã eficientizeze actul medical.
La nivelul judeþului Constanþa, Consiliul Judeþean Constanþa
(CJC) a considerat cã actul medical trebuie sã fie cât mai bun ºi
sã redea încrederea cetãþenilor judeþului în unitãþile sanitare
locale. CJC a fãcut numeroase investiþii în ceea ce priveºte
reabilitarea unitãþilor sanitare pe care le are în subordine. Dupã
ce a adus spitalele din subordine la un nivel acceptabil al
infrastructurii, conducerea CJC s-a preocupat de partea
managerialã a acestor spitale. Au urmat apoi investiþiile în actul
medical, însemnând aducerea de medici specialiºti. Conducerea
CJC a cãutat sã aducã la Constanþa cei mai buni medici atât din
þarã cât ºi din strãinãtate, pentru ca locuitorii judeþului sã
beneficieze de cele mai bune servicii medicale. Pentru toþi aceºti
specialiºti, CJC a fost nevoit sã închirieze locuinþe de serviciu.
Având în vedere cã partea de costuri pentru apartamentele
închiriate este destul de însemnatã, conducerea CJC a
considerat cã mult mai oportunã ar fi achiziþionarea unor
apartamente, pe care sã le punã la dispoziþia medicilor specialiºti.
În acest sens, ieri, în cadrul ºedinþei CJC, consilierii au aprobat
hotãrârea privind achiziþionarea de imobile în regim de locuinþe
de serviciu. 

n CONDIÞII n “Am cerut mandatul consilierilor judeþeni, prin
hotãrârea adoptatã. Este vorba în special de locuinþe de serviciu
pentru medici specialiºti de renume, pe care o parte dintre ei i-am
adus, iar o parte urmeazã sã-i aducem, ºi pentru care plãtim chirii
destul de mari, care depãºesc valoarea unei rate pe care o va
achita CJC dupã ce va deveni proprietar. Vorbim despre specialiºti
pentru tot ceea ce are CJC în subordine sau în management,
Spitalul Judeþean Constanþa, SOTRM Eforie, ºi toate celelalte
instituþii care au trecut în managementul CJC. Cetãþenii judeþului
Constanþa trebuie sã înþeleagã cã este vorba despre un efort de a
creºte gradul de siguranþã medicalã, cu ajutorul medicilor pe care
îi aducem. Nu putem sã aducem medici specialiºti ºi sã-i cazãm în
condiþii insalubre, pentru cã nu vin”, a declarat preºedintele CJC,
Nicuºor Constantinescu. El a precizat cã, pânã în prezent, la
Constanþa au fost aduºi medici de renume, atât din þarã cât ºi din
strãinãtate. “Vin medici din Bucureºti, din Munchen, cum este
medicul Marius Militaru, pe care l-am adus de la o clinicã privatã
din Munchen, ºi cãruia trebuia sã-i asigurãm o locuinþã decentã,

condiþii pe care le avea ºi în Germania. Consider cã îmbunãtãþirea
calitãþii actului medical este una dintre cele mai importante dorinþe
pe care le au cetãþenii judeþului Constanþa, în toate domeniile,
chirurgie cardiovascularã, cardiologie, cardiologie intervenþionalã,
oncologie, chirurgie pediatricã, pediatrie, chirurgie plasticã ºi toate
celelalte domenii”, a spus Constantinescu. Preºedintele CJC a
mai spus cã la o primã estimare este vorba despre achiziþionarea
a 25 de apartamente, ce urmeazã a fi plãtite în rate.
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Locuinþe de serviciu
pentru medicii specialiºti

Preºedintele CJC, Nicuºor Constantinescu: “Cetãþenii
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despre un efort de a creºte gradul de siguranþã medicalã,

cu ajutorul medicilor pe care îi aducem”

n AUTORITATE n Consilierii judeþeni
constãnþeni s-au întrunit ieri în ºedinþã
ordinarã având pe ordinea de zi 62 de
puncte. O bunã parte dintre hotãrârile
adoptate s-au referit la proiectele finanþate
cu fonduri europene, ºi vorbim aici despre
„Creºterea atractivitãþii turistice a
Complexului Muzeal de ªtiinþe ale Naturii
Constanþa”, „Modernizarea drumului
judeþean DJ 228A Poarta Albã-Ovidiu” sau
„Centrul multifuncþional educativ pentru
tineret” (actualul cinema Republica). Una
dintre hotãrârile adoptate ieri de consilierii
locali s-a referit la aprobarea atribuirii
licenþelor de traseu pentru efectuarea

transportului public de persoane prin curse
regulate. “Legea din România permite
acum ca autoritãþile judeþene sã
reglementeze prin hotãrâri de Consiliu
Judeþean modul de funcþionare a
furnizorilor de utilitãþi publice (transportul
judeþean ºi local, gazele, apa, curentul
electric ºi toate celelalte). O astfel de
hotãrâre, prin care se înfiinþeazã autoritãþile
judeþene, stabileºte reglementãri, inclusiv
de tarifare a acestor utilitãþi publice, poate
genera un serviciu de utilitãþi publice mult
mai bun ºi mult mai eficient, în interesul
locuitorilor judeþului Constanþa. Urmeazã sã
pregãtim proiecte de hotãrâri prin care vom

înfiinþa astfel de autoritãþi pentru toate
domeniile. Vom prelua modelul, atât al celor
de la Bucureºti cât ºi din alte judeþe ºi alte
state ale UE, formulãm proiecte de hotãrâri
ºi regulamente de funcþionare, astfel încât
sã putem avea aceste autoritãþi de
reglementare a utilitãþilor publice”, a
declarat preºedintele CJC, Nicuºor
Constantinescu. 

n INTERES n Cu alte cuvinte, în afarã
de autoritatea naþionalã de reglementare
pe diferitele domenii de activitate, vor exista
ºi la nivel judeþean astfel de autoritãþi de
reglementare care vor stabili dacã este
justificatã solicitarea de majorare a preþului
la gaze, curent electric etc. În aceste
condiþii, toate fundamentãrile autoritãþii
naþionale vor trebui sã aibã ºi avizul
acestor autoritãþi judeþene. “Eu cred cã
este spre binele cetãþenilor sã aibã pe
cineva care sã le apere interesele. Un
exemplu este cel al transportatorilor care
refuzã sã asigure ºi anumite trasee. Prin
înfiinþarea acestor autoritãþi judeþene, vom
putea noi, CJC, sã le luãm licenþele, care
pânã acum nu puteau fi luate decât de
ARR”, a spus Constantinescu. Tot în cadrul
ºedinþei de ieri au fost aprobate ºi o serie
de hotãrâri de preluare a unor terenuri
pentru a fi împãdurite prin programul
demarat de CJC, în anul 2009.
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