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• 
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării 

activităţii managerilor unităţilor sanitare publice al căror management al 
asistenţei medicale a fost transferat către Consiliul Judeţean Teleorman şi 
constituirea Comisiei de evaluare şi a Comisiei de soluţionare a 
contestaţiilor 

Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, Adrian Ionuţ GÂDEA, 
Având în vedere: 

- referatul nr. 22676 din 26 noiembrie 2021 al Direcţiei management şi administraţie 

publică; 

- avizul Direcţiei juridice nr. 23231 din 07 decembrie 2021; 
- prevederile O.M.S. 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 O.M.S. nr. 112/2007 privind criteriile de performanţă în baza cărora 
contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen, cu 
modificările şi completări le ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art. 191 alin. (1) lit. e) şi alin. (6) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- prevederile art. 10 alin. (1) lit. e) şi alin. (6) lit. b) din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare al Consiliului Judeţean Teleorman, aprobat prin Hotărâre a nr. 134 din 
26.08.2021. 

În temeiul dispoziţiilor art. 196 alin. (1), lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

DISPUNE: 

Art. 1. Se constituie comisia de evaluare a activităţii managerilor unităţilor sanitare 
publice al căror management al asistenţei medicale a fost transferat Consiliului Judeţean 
Teleorman, în următoarea componenţă : 
Preşedinte: - Magheru Liliana - director executiv - Direcţia management şi 

administraţie publică; 

Membri: - Ionescu Iuliana- director executiv - Direcţia juridică; 
- Bojă Mariana - şef birou buget, finanţe şi baze de date - Direcţia economică; 
- Marin Valeria - consilier superior în cadrul Serviciului de 

sănătate publică; 

- Stîrcu Dana Florentina - consilier superior în cadrul Serviciului de 
sănătate publică; 

Secretar: - Luca Georgica - inspector în cadrul Biroului resurse umane salarizare. 
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