Spita lul Municipal "Dr.Teodor Andrei" Lugoj
Str.Gh.Doja n1'. 36, Lugoj, 305500
·!"c l.lFax :02 563549 12/02 563 53639
c- ma il : municipal.lugoj @smlugoj .ro

DISPOZITIA NR.276/13.11.2017

Managcru l Spitalului Municipal "Dr.Teodor Andrei" Lugoj dr.Floroni Erwin
num it prin Dispozitia Primarului Municipiului Lugoj nr.957/24.08.20 17;
/ . . vand in vedere Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu
modificarile si completarile ulterioare;

DISPUNE:
f rt. l Inccpand cu data emiterii prezentei dispozitii se reaetualizeza componenta
Consiliului de Administratie al Spitalului Municipal "Dr.Teodor Andrei" Lugoj :
{Ilem ;)rii:

Dr.liaiaccscu Adriana - reprezentant

Direcţia

j/i ernhrii

de

Sănătate Publică

Timis
v Dr.Capraru Ionut Dragos- reprezentant Direcţia de Sănătate Publică Timis
G
Dr.Cocos lonut Lucian- reprezentant primar
,-, Ec J ichici Bogdan - reprezentant Consiliul Local
o Dr. Popovici Ramona Amina- reprezentant Consiliul Local
e Dr.Iovu Nicolae - reprezentant Colegiul Medicilor - cu statut de invitat
G
I\s .B iris Camelia - reprezentant OAMGMAMR - cu statut de invitat
.J;

suplean ţi:

- Dr .Arion Melania Emilia- reprezentant Direcţia de Sănătate Publică Timis
~ Dr.Esan Lau ra Adina - reprezentant Direcţia de Sănătate Publică Timis
Dr.Cliciovan Ionel Danut - reprezentant primar
'3
Ec .Stcf Adri an - re prezentant Consiliul Local
.,;; Dr.Jurca Sofi a -- reprezentant Consiliul Local
G

o

As .D um itru Rozalia Rodica - reprezentant OAMGMAMR - cu statut de
invitat

I \ tr i b u ţ i de

principal e ale Consiliului de

Administraţie

sunt:

a) avizcază bugetul de venituri şi cheltuielial spitalului precum şi situaţiile
financiare trimestriale şi anuale;
b) 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;
c) aprobă măsurile pentru dezvoltarea activităţii spitalului în concordanţă cu
nevoi le de serv icii medicale ale populaţiei;
d ) a v i z c a ză programul anual al achiziţiilor publice întocmit în condiţiile legii;
c ) analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor de către membrii comitetului
d irecto r şi activitatea managerului şi dispune măsuri pentru îmbunătăţirea
activităţii;

f) propune revocarea din funcţie a manager-ului şi a celorlalţi membri ai

com itetului director in cazul în care constată existenţa situaţiilor prevăzute la
art .180 alin.( 1) şi la art.183 A3 alin (1)

Vizat juridic
JrJurj oni Oan

~

