Vâlcea riscă să rămână fără
Ambulanță

Datorii enorme
IMPAS FINANCIAR. Serviciul de Ambulanța Vâlcea are datorii că tre furnizorul de
combustibil, compania Lukoil, de aproape 2 miliarde de lei vechi și dacă nu plătește o
parte din creanțe, riscă să rămână cu mașinile fără motorină
Nu mai este o noutate pentru nimeni faptul că Serviciul de AmbulanțăVâlcea are datorii
de zeci de miliarde de lei vechi, datorii pe care conducerea unității nu reușește de
luni de zile săle achite. Din păcate, pe zi ce trece, situația este tot mai dramatică
. Asta pentru că , Ambulanța are datorii că tre furnizorul de combustibil, compania
Lukoil, de aproape 2 miliarde de lei vechi și dacă nu plătește o parte din creanțe,
riscă să rămână cu mașinile fără motorină. Mai mult decât atât, Serviciul de
AmbulanțăVâlcea mai are datorii și că tre Finanțele Publice Vâlcea aproximativ de 3,3
miliarde lei vechi, precum și că tre furnizorii de material – 4,8 miliarde de lei
vechi. Nici salariații unității nu și-au mai primit de foarte mult timp toate
drepturile salariale, premiul anual și prima de stabilitate fiind în valoare totalăde
6,1 miliarde de lei vechi. „Am făcut hârtii peste hârtii la Consiliul Județean,
Prefectură, Direcția de Sănătate Publică Vâlcea și CAS Vâlcea. Dar, eu m-am plâns și
tot eu am auzit! Luna asta am garantați doar banii pentru salarii, iar pentru
furnizori nimic. Deja am primit înștiințări de la compania Lukoil și dacă nu plătim o

parte din bani, ne vor sista combustibilul. până acum ne-au dat pentru că m-am rugat
eu de directorul de la București sănu ne sisteze alimentarea cu motorină. Dar, nu o
săne mai dea mult. Poate că în două zile nu mai vor săaudăde amânări” – ne-a declarat
Alexandru Maiorescu, directorul Serviciului de AmbulanțăVâlcea. O altănemulțumire a
conducerii Ambulanței este aceea că numărul de mașini de care dispun nu mai este
suficient. La ora actuală, în parcul auto al unității nu mai sunt decât 30 de mașini
care trebuie sămeargăla solicitările din tot județul. Încă de anul trecut, cei de la
Ministerul Sănătății au promis că vor mai repartiza județului Vâlcea încă 18 mașini,
însă nu s-a concretizat nimic până acum. „Anul trecut am avut în parcul auto nu mai
puțin de 53 de mașini, dar printr-un ordin al lui Arafat am fost nevoiți săle
retragem. Este adevărat că erau mașini vechi, Dacii papuc, dar noi ne descurcam cu
ele. Mașinile pe care le avem acum sunt nevoite sămeargă24 de ore din 24, iar de la
Minister nu ne-a mai venit niciuna deși am avut promisiuni că vor veni 18 mașini în
două tranșe. Zilele trecute ne-au spus că ne vor trimite două sau trei mașini, dar
până nu văd, nu cred!” – ne-a mai spus Alexandru Maiorescu.

