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CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN . 
PREŞEDINTE 

DISPOZITIE . 

privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru 
ocuparea funcţiei de manager, persoană fizică la spitalele publice al căror 
management al ,asistenţei medicale a fost transferat Consiliului Judeţean 
Teleorman 

Preşedintele Consiliului Judeţefuî Teleo:rman., Ionel Dănuţ CRISTESCU, 

Având în vedere: 
- referatul nr.5501 din 22 mai 2017 al 'Directiei coordonare institutii , , 

~Jbvr ~:::.ri.atc, ":iJri v 1l1d necesitatea aprobării. N 0nnei0l de organizare şi desfă~Lii'are a 
concursului pentru ocuparea funcţiei de manager, persoaJ:}.ă fizică la spitalele publice 
al căror management al asistenţei medicale a fost transferat Consiliului Judeţean 
Teleonnan; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr.79 din 13 iulie 2010, 
privind preluarea managementului asistenţei medicale, pentru unităţile sanitare 
publice cu paturi din judeţul Teleonnan; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr.529/2010 pentru- aprobarea menţinerii 
managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care 
au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru 
care se menţine managementul asistenţei ' medicale la autorităţile administraţiei 
publice locale şi la Primăria ,· Municipiului . Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare 
publice cu paturi pentru care se transferă 'managementul asistenţei medicale către 
autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.I 76 alin. ( 1), (2), (4), (7), art.177 aiin. (1), (2) şi art.I 78 alin. ( 1)
(6), art.187 alin.(lO) lit.b) din Legea nr.9S/2006 privind refonna în domeniul 
sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

prevederile art.31 alin. (1 ) lit.t) din Regulamentul de organizare şi funcţionare 
al Consiliului Judeţean Teleonnan, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Judeţean 

Teleorman nr. 80 din 30 mai 2016; 
- prevederile art.I 04 alin.( 1) lit. f) din Legea nr .215/2001, consolidată; 
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