INSTITUTIA PREFECTULUI
-JUDETUL PRAHOVA
NR.10775/2018
Vizat,
SUBPREFECT,
Emil DRAGANESCU

VICEPRESEDINTE,
Consiliul Județean al
Persoanelor
Vârstnice Prahova
Manolescu Vasile

PROCES VERBAL
AL SEDINTEI COMITETULUI CONSULTATIV DE DIALOG CIVIC PENTRU
PROBLEMELE PERSOANELOR VÂRSTNICE PRAHOVA
DIN DATA DE 23 MAI 2018
Şedinţa Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor
Vârstnice Prahova s-a desfășurat la sediul Instituției Prefectului - Judetul Prahova, in data
de 23 MAI 2018, începând cu ora 900.
La ședința au fost prezenţi membrii Comitetului cat şi domnul HONCIUC ANDREI
- Jurist – S.C HALE SI PIETE S.A.
ORDINE DE ZI:
• Informare cu privire la stadiul contractarii serviciilor medicale aferente
județului Prahova
o INVITAT PENTRU PREZENTARE REPREZENTANT:
•

Casa de Asigurari de Sănătate

Modul de organizare şi funcționare al S.C. Hale si Piete S.A – municipiul
Ploiesti

INVITATI PENTRU PREZENTARE REPREZENTANTI:

• S.C. HALE SI PIETE S.A;
• Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Prahova.

➢ Diverse
Domnul Subprefect a deschis ședința.
A fost prezentata ordinea de zi.
S-a dat cuvântul Domnului Președinte- Director General, Catalin Maguleanu care
a prezentat materialul “ Raport informativ cu privire la contractarea serviciilor medicale,

medicamentelor, dispozitivelor medicale pentru anul 2018 la nivelul CAS

Prahova”

material întocmit de catre CAS Prahova la solicitarea Institutiei Prefectului – Judetul
Prahova, anexat la prezentul proces verbal.
Pe parcursul ședinței membrii CCDCPPV au adus in discutie urmatoarele aspecte:
Domnul Manolescu Vasile – Vicepresedinte al CCDCPPV a semnalat:
- 640 de patruri necontractate in timp ce in spitale sunt situatii cand pacientii stau
cate doi in pat;
- Medicamentele generice sunt trecute de la o categorie la alta;
- Pentru a beneficia de gratuitate, veteranii de razboi trebuie sa merga la medicul
de familie cu legitimatia de veteran si nu in toate cazurile acestia beneficiează de
gratuitate, conform legii;
- din componenta Consiliul de Administraţiei al S.C. Hale şi Piete S.A ar trebui să
facă parte şi un membru al CCDCPPV cu statut de invitat permanent
neremunerat, creându-se astfel posibilitatea de a se semnala diversele nereguli
înregistrate, dar si de a se lua o decizie de remediere a acestora.
Domnul Subprefect – In domeniul sănătății, Guvernul a reusit să depaseasca
problemele salariale ale personalului. Au avut loc investitii majore. In data de 22.05.2018
a fost inaugurată sectia de neurologie şi chirurgie. Membrilor CCDCPPV le-au fost
prezentate fotografii cu momentul inaugurarii.
Referitor la solicitarea adresata S.C. Hale si Piete S.A, domnul HONCIUC ANDREI
- Jurist a precizat ca a luat act de cerere si se considera ca nu ar exista nici un impediment
in a fi solutionata favorabil. S-a solicitat adresa scrisa din partea Consiliului Judetean al
Persoanelor Vârstnice in acest sens. Referitor la eventualele reclamatii, cetatenii se pot
adresa Postului de Politie.

Mulțumind pentru participare, domnul Subprefect a închis şedinţa.
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