H O T Ă R Â R E A NR. 30/2014
privind constituirea la nivelul autorităţii publice locale a comisiei de evaluare anuală a activităţii
managerului Spitalului municipal Târgu Secuiesc şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor,
precum şi aprobarea regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării

Consiliul Local al Municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna,
Analizând expunerea de motive a domnului primar privind constituirea la nivelul autorităţii publice
locale a comisiei de evaluare anuală a activităţii managerului Spitalului municipal Târgu Secuiesc şi a comisiei
de soluţionare a contestaţiilor, precum şi aprobarea regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării,
Având în vedere propunerea directorului executiv al D.S.P. Covasna sub nr.de înreg. 7837/09.04.2014,
În conformitate cu prevederile Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi
completările ulterioare şi art.10 din Ordinul nr. 1229 din 01/08/2011 privind aprobarea criteriilor de evaluare a
performanţelor profesionale individuale şi a modelului fişei de evaluare a performanţelor profesionale
individuale, al Ordinului nr. 1384/2010 privind aprobarea modelului cadru al contractului de management şi a
listei indicatorilor de performanţă a activităţii managerului spitalului public,
Luând în considerare Contractul de management nr. 5593/30.08.2012 încheiat între Primarul
municipiului Târgu Secuiesc şi managerul Spitalului municipal Târgu Secuiesc,
În temeiul art. 36 alin.(2) lit.d, art.36 alin.(6) lit.a pct.3, art. 45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b din Legea
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se constituie la nivelul autorităţii publice locale următoarele comisii privind activitatea
managerului Spitalului municipal Târgu Secuiesc:
a) Comisia de evaluare anuală a activităţii, care va avea următoarea componenţă:
Preşedinte: dr. Ştefan–Mereuţă Georghe, consilier superior - D.S.P. Covasna
Membrii: Antal Ildikó, inspector superior - D.S.P. Covasna
Kovács Éva, inspector de specialitate - aparatul de specialitate al primarului
b) Comisia de soluţionare a contestaţiilor, care va avea următoarea componenţă:
Preşedinte: Zátyi Andrei-Ludovic – secretarul municipiului Târgu Secuiesc
Membrii: dr. Santa Francisc, medic primar - D.S.P. Covasna
Tóth Csilla –Enikő, consilier juridic - aparatul de specialitate al primarului
c) Secretariatul comisiei de evaluare şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor, care va
avea următoarea componenţă: Dobolyi Árpád, referent resurse umane - aparatul de specialitate al primarului
Tóth Ibolya, referent resurse umane - aparatul de specialitate al primarului .
Art. 2. – Se aprobă Regulamentul – Cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului
Spitalului municipal Târgu Secuiesc, conform anexei, care face parte din prezenta hotărâre.
Art. 3. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târgu
Secuiesc şi preşedinţii comisiilor.
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