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Distribuirea apartamentelor pentru medici către alți beneficiari încălcă 

legislația 

 

Ideea vehiculată în ultimele zile de un domn deputat PSD din Bacău, de a 

repartiza locuințele destinate medicilor din blocul nr. 5 de pe strada Făgăraș 25, 

către alte categorii sociale, reprezintă un non-sens și o invitație către încălcarea 

flagrantă a legilor și a deciziilor Consiliului Local Bacău. 

Dorim să îl informăm pe domnul deputat, dar și publicul larg că, în anul 

2009, consilierii locali băcăuani, inclusiv cei ai PSD,  au aprobat Hotărârea de 

Consiliu Local nr. 226/30.07.2009, prin care municipalitatea a preluat de la 

Agenția Națională pentru Locuințe (ANL) București documentația și 

amplasamentul blocului nr. 5 de pe strada Făgăraș nr. 25 din municipiul Bacău, 

prevăzut cu 45 de apartamente, construite pentru ”a fi atribuite specialiștilor 

din sănătate, angajați ai Spitalului Municipal Bacău”.  

Blocul de pe strada Făgăraș 25 are, prin urmare, o destinație clară: 

angajații Spitalului Municipal Bacău! Până la finalizarea spitalului și încheierea 

de contracte individuale de muncă, niciun apartament nu poate fi repartizat, iar 

încercarea de a forța acest lucru, așa cum dorește domnul deputat PSD, 

înseamnă, evident, o deviere de la scopul inițial și contravine legii.  Aceste 

apartamente au caracter de ”locuință de serviciu”, definită extrem de clar de 

Legea 114/1996 ca fiind locuința destinată ”funcționarilor publici, angajaților 

unor instituții sau agenți economici, acordate conform prevederilor legale”. 

În calitate de primar, mi-aș dori ca fiecare medic din oraș, indiferent că 

lucrează în sistemul public sau în cel privat, să primească o locuință de serviciu 

din fondul locativ, în semn de recunoaștere față de eforturile pe care le 

presupune această nobilă meserie. Din păcate, legislația nu permite unei 

municipalități decât administrarea unor imobile cu locuințe de serviciu 



destinate unor specialiști care au contracte cu municipalitatea, iar în acest caz 

punctual, personalului medical care va lucra la Spitalul Municipal Bacău.  

În acest context, demersul domnului deputat este unul demagogic și care 

ar încălca legile în vigoare. Este îngrijorător că un parlamentar al statului 

român, al cărui principal obiectiv ar trebui să fie elaborarea de legi corecte, 

coerente  și în spirit european invită, de fapt, la sfidarea legislației, din simple 

calcule politicianiste.  
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