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DISPOZITIA NR.363/08.08.2022 

 

       Managerul Spitalului Municipal “Dr.Teodor Andrei” Lugoj dr.Cocos Ionut Lucian numit 

prin Dispozitia Primarului Municipiului Lugoj nr. 421/20.05.2021 

     Avand in vedere Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile 

si completarile ulterioare; 

    Avand in vedere adresa Colegiului Medicilor din Romania nr.257/05.08.2022; 

 

DISPUNE: 

 

    Art.1 Incepand cu data emiterii prezentei dispozitii se reactualizeza componenta  

Consiliului de Administratie al Spitalului Municipal “Dr.Teodor Andrei” Lugoj: 

Membrii:  

 Dr.Halacescu Adriana - reprezentant Direcţia de Sănătate Publică Timis 

 Dr.Capraru Ionut Dragos- reprezentant Direcţia de Sănătate Publică  Timis 

 Ec.Oprea-Micsa Anca – reprezentant primar  

 Ec.Zgriba Nicolae- Marius – reprezentant Consiliul Local 

 Dr.Koukoulas Dimitrios– reprezentant Consiliul Local 

 Dr.Szucs Diana – reprezentant Colegiul Medicilor – cu statut de invitat 

 As.Biris Camelia – reprezentant OAMGMAMR  – cu statut de invitat 

Membrii supleanţi: 

 Dr .Arion Melania Emilia- reprezentant Direcţia de Sănătate Publică Timis 

 Dr.Esan Laura Adina - reprezentant Direcţia de Sănătate Publică Timis 

 Ec.Gaspar Paul Bernardt – reprezentant Consiliul Local 

 Dr.Andrasoni Alin – reprezentant Consiliul Local 

 As.Dumitru Rozalia Rodica – reprezentant OAMGMAMR  – cu statut de invitat 

 

Atribuţiile principale ale Consiliului de Administraţie sunt: 

a) organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager în baza  regulamentului 

aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii, al ministrului de resort sau, după caz, prin 

act administrativ al primarului unităţii administrativ-teritoriale, al primarului general 

al municipiului Bucureşti sau al preşedintelui consiliului judeţean, după caz; 

b) aprobă măsurile pentru dezvoltarea activităţii spitalului în concordanţă cu nevoile de 

servicii medicale ale populaţiei; 

c) avizează programul anual al achiziţiilor publice întocmit în condiţiile legii; 

d) analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor de către membrii comitetului director şi 

activitatea managerului şi dispune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii; 

e) propune revocarea din funcţie a managerului şi a celorlalţi membri ai comitetului 

director în cazul în care constată existenţa situaţiilor prevăzute la art.180 alin.(1) şi la 

art.183 ^3 alin (1) 

 

Manager 

Dr.Cocos Ionut 

 

                                                                                                              Vizat juridic 

                                                                                                        Jurjoni Oana                                                                  


