
A 

ROMANIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 
PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

privind: numirea domnului Săvescu Laurenţiu Marian în funcţia de manager 
al Spitalului de Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede - unitate 
sanitară cu paturi, descentralizată, al cărei management al asistenţei 
medicale a fost transferat Consiliului Judeţean Teleorman 

Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, Adrian Ionuţ GÂDEA 

Având în vedere: 
- referatul nr. 13213 din 21 iulie 2021 al Direcţiei management si administraţie 

publică; 

- avizul Direcţiei juridice nrl3l.1rdin J.dj iulie 2021; 
- adresa nr. 38 din 12 iulie 2021 a Consiliului de administraţie al Spitalului de 

Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede; 
- decizia Consiliului de administraţie al Spitalului de Pneumoftiziologie 

Roşiorii de Vede nr. 10 din 12 iulie 2021 privind validarea rezultatelor examenului 
de ocupare a postului de manager, persoană fizică al Spitalului de 
Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede; 

- prevederile art. 176 alin. (1 )-(2), alin. (4) şi alin. (9), art. 177 alin. (2), art. 
178, art. 179, art. 180, art. 183 alin. (1), art. 184, art. 188 din Legea nr. 95/2006, 
privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- prevederile O.U.G nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi 
competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 79 din 13 iulie 2010 

privind preluarea managementului asistenţei medicale pentru unităţile sanitare 
publice cu paturi, din judeţul Teleorman; 

- prevederile Ordinului nr. 1384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al 
contractului de management şi a listei indicatorilor de performanţă a activităţii 
managerului spitalului public, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 191 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
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