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Întrebare scrisă 

adresată Domnului Prim-Ministru  

LUDOVIC ORBAN 

 

Obiectul întrebării scrise: Situația Spitalului Municipal Sighetu Marmației, județul 

Maramureș  

 

Stimate Domnule Prim-Ministru, 

 

Vă adresez această întrebare scrisă în urma răspunsului primit din partea Ministerului 

Sănătății la întrebarea nr.10811A/17-06-2020 care face referire la starea de degradare a 

Spitalului Municipal Sighetu Marmației din județul Maramureș, spitalul care deServește pacienții 

din Maramureșul istoric.  

Potrivit informațiilor furnizate de către conducerea unității medicale, principalele cauze 

ce au dus la starea de degradare în care se regăsește spitalul sunt lucrările de renovare prost 

realizate, lipsa fondurilor dar și existența datoriilor față de furnizori.  

Spre exemplu, în momentul preluării mandatului de către actualul manager în anul 2016, 

datoriile spitalului către furnizori se ridicau la suma de 4.314.296 lei, în contextul în care la 

rectificarea bugetară spitalul a beneficiat de suma de  3.100.000 lei.  

Pe lângă această datorie, se adaugă și cea a drepturilor salariale restante din sentințe 

judecătorești în valoare de 408.469 lei, drept urmare, totalul datoriilor ridicându-se la valoarea de 

4.722.765 lei.  
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Un alt element care a dus la întârzierea lucrărilor este cauzat de pandemia cu noul 

Coronavirus, motiv pentru care reabilitarea secțiilor de boli infecțioase și pneumofiziologie a fost 

oprită. 

 În momentul de față, singura soluție viabilă constă în construirea unui nou spital 

monobloc, datorită uzurii mare a clădirilor și al sistemul pavilionar al acestora, ceea ce impune 

costuri mari de reabilitare și întreținere, necorespunzând nici din punct de vedere al structurii 

secțiilor și nici din cel al circuitelor necesare, clădirile fiind foarte vechi.  

Față de cele arătate mai sus, Stimate Domnule Ministru, vă rog să-mi comunicați în scris, 

dacă Guvernul condus de Domnia Voastră are posibilitatea de alocare de fonduri necesare pentru 

minimele condiții ca Spitalul Municipal din Sighetu Marmației să funcționeze în condiții 

normale? 

 

 




