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ÎNTREBARE 

Adresată: Ministerului Sănătăţii 

În atenţia: Domnului ministru Nelu Tătaru 

Adresată de către deputatul Dumitru Lovin 

Circumscripţia electorală nr. 40 Vâlcea 

Grupul Parlamentar: Deputat Neafiliat 

Obiectul interpelării: urgentarea procedurilor de redeschidere a Spitalului Bălceşti  

 

Domnule ministru, 

 
În ultimele săptămânii, presa naţională şi cea din Vâlcea au abordat un subiect sensibil pentru cei 

peste 50.000 de cetăţeni care trăiesc în zona Bălceşti. La 9 ani de la închiderea spitalului din acest oraş, 
postul Antena 1 a difuzat un amplu reportaj, prin intermediul căruia a semnalat în ce situaţie dramatică s-ar 
putea ajunge în Sudul Vâlcii dacă noul coronavirus ar ajunge şi aici. Oamenii din Bălceşti s-au plâns 
jurnaliştilor că lipsa unei unităţi sanitare îi afectează oricum şi au amintit şi de această dată că s-a întâmplat 
chiar să moară oameni la poarta închisă a spitalului. În ultimii ani, pentru rezolvarea acestei probleme, 
autorităţile locale au încercat mai multe strategii. Într-un final, a prins contur planul ca amenajarea spaţiilor 
fostului spital din Bălceşti să se realizeze cu finanţare prin CNI. Proiectul, estimat la maxim 2 milioane de 
euro, este destul de avansat, la ora actuală piedica reprezentând-o doar un aviz ce trebuie luat de la 
Ministerul Sănătăţii. Vă reamintesc faptul că, pe 1 aprilie 2021, se vor împlini 10 ani de când a fost închis 
spitalul din Bălceşti, unitate care deservea o zonă cu peste 50 de mii de locuitori. De atunci, cei care trăiesc 
în această parte a judeţului şi întâmpină probleme de sănătate parcurg 50-100 de kilometri, până la 
Drăgăşani sau Rm. Vâlcea, pentru a beneficia de servicii medicale.  

Asigurându-vă de întreaga mea considerație, vă întreb respectuos: Care este strategia și care sunt 
demersurile ministerului cu privire la situația prezentată? 

Solicit răspuns scris şi oral.  
 
Vă mulţumesc! 
Cu deosebită consideraţie, 
Deputat Dumitru Lovin 
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