
PRIMARUL DORIN NISTOR:  436.000 LEI ALOCARE SUPLIMENTARĂ, ÎN LUNA SEPTEMBRIE, 

PENTRU SĂNĂTATEA DIN SEBEȘ  

 

Suma de 436.000 lei a fost aprobată de Consiliul Local al Municipiului Sebeș, în beneficiul sănătății, în 

urma unui proiect fundamentat de primarul Dorin Nistor. Din acest buget, 286.000 lei vor fi alocați 

Spitalului Municipal pentru reparații curente și dotare cu aparatură. În anul 2021, va fi scadentă 

acreditarea spitalului la Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate, în acest sens fiind 

necesare lucrări de amenajări și reparații în secțiile și compartimentele spitalului, pentru creșterea 

siguranței pacienților și a calității serviciilor medicale. În plus, suma de 16.000 lei va fi utilizată pentru 

achiziția unui aparat de terapie laser staționar pentru dotarea compartimentului de recuperare medicină 

fizică și balneologie (Fizioterapie). 

Având în vedere faptul că dispensarul situat în cartierul Mihail Kogălniceanu va intra în reparații capitale, 

soluția pentru funcționarea temporară a cabinetelor medicale este de a achiziționa un monobloc de tip 

ambulatoriu și un modul sanitar, în acest sens fiind alocată suma de 150.000 lei. 

Reamintim faptul că la începutul anului 2019, bugetul Spitalului Municipal Sebeș era de 38.734.490 lei, 

în creștere față de anii precedenți: în anul 2018, bugetul a fost de 38.043.490 lei, iar în anul 2017, bugetul 

spitalului a fost de 27.777.100 lei. 

În luna mai a anului 2019, la bugetul Spitalului Municipal Sebeș a fost alocată suplimentar suma de 2,1 

milioane de lei, din care 1,5 milioane de lei fonduri nerambursabile guvernamentale atrase de 

administrația publică din Sebeș și 600.000 lei co-finanțare din resurse locale, cu scopul achiziționării a 

două aparate Roentgen digital cu două posturi scopie și grafie, care vor intra, până la finele acestui an, 

în dotarea Spitalului din Sebeș. 

Tot la capitolul investiții, prin programul de finanțare nerambursabilă POR 2014 – 2020, se derulează 

contractul de finanțare pentru proiectul “Creșterea eficienței energetice a clădirii Contagioase din cadrul 

Spitalului Municipal Sebeș”, valoarea totală a investiției ridicându-se la 1.512.217 lei, lucrarea urmând a 

fi finalizată în anul 2020. 

  

  

 

 


