
 
Către:  
 
Comitetul Director- Spitalul Județean de Urgență Pitești- Argeș 
Prefectura Județului Argeș 
 
                                                                                                        Merișani, 08.05.2020  
 

 
RECLAMAȚIE  

 
Asociația Partener pentru Tine din Merișani, Centrul de Resurse pentru Participare Publică din 
București și Grupul Civic PARTENERE -Merișani, prin prezenta, formulăm prezenta reclamație, 
întrucât la petiția noastră transmisă în data de 8 aprilie 2020 către Comitetul Director al Spitalului 
Județean de Urgență Argeș nu am primit niciun răspuns la: 
 

• solicitările noastre de rezolvare a problemelor semnalate prin petiție, respectiv lipsa 
accesului la servicii de urmărire sarcină (lipsa ecograf)  în cadrul Cabinetului de Obstretică 
- Ginecologie din Ambulatoriul de Specialitate al Spitalului Județean  

•  transmiterea de documente și informații de interes public  
 
Informațiile de interes public la care nu am primit răspuns sunt: 
-  măsurile întreprinse de Comitetul director pentru dotarea Cabinetului de Ginecologie din ASS cu 
ecograf 
- demersurile insituționale planificate pentru rezolvarea situației, respectiv cereri de rectificări 
bugetare la nivelul bugetului județului Argeș prin care să se solicite achiziționarea unui ecograf 
-  minuta comunicării Comitetului Director al Spitalului Județean Argeș reunit pe subiectul petiției 
transmise de organizațiile semnatare 
- decizia de amplasare și folosire a ecografului digital Doppler, primit ca donație din partea 
sponsorului Tehno Dopo Total, în valoare de 48.423 lei, obiect menționat de unitatea spitalicească 
în Tabel sponsorizări publicat pe pagina de facebook și pe site-ul insituției.  
 
Prin prezenta, solicităm revenirea asupra deciziei de a nu primi răspuns la petiția transmisă, 
considerând că dreptul nostru la petiționare și informare ne-a fost lezat.  
 
Atașăm la prezenta reclamație anexe reprezentând petiția transmisă, justificarea nevoii semnalate, 
document susținut în cadrul tuturor întâlnirilor cu decidenții județeni, petiția adresata Consiliului 
Județean Arges în data de 21 ianuarie 2020 precum și un document de ofertă solicitat de 
organizația noastră pentru cercetarea prețului de piață pentru ecograf.  
 
Pentru informații suplimentare și răspuns, vă rugăm să contactați pe Sorina Duță- Bunescu, 
director Asociația Partener pentru Tine, Comuna Merișani, telefon: 0723 580 231, email 
sorinabunescu@yahoo.com sau Oana Preda, director CeRe- București, 0723 547 870, email 
oana@ce-re.ro 
 
 

 

  
 



 
Cu stimă, 
 
Asociația Partener pentru Tine 
 

Centrul de Resurse pentru 
Participare Publică 

Grupul Civic PARTENERE 

Sorina Bunescu-Director Oana Preda-Director Merișani-Județul Argeș 
 

  

 

     
 
 


