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 HOTĂRÂREA nr.48/2020 
privind constituirea Comisiei de evaluare anuală a activităţii 
 managerului Spitalului Municipal Gheorgheni, respectiv a  

Comisiei de soluţionare a contestaţiilor 
 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Gheorgheni, 
 

în şedinţa ordinară din  data de 19 martie 2020, 
Având în vedere: 

– Referatul de aprobare nr. 3839/2020 al primarului Municipiului Gheorgheni; 
– Raportul de specialitate al Direcţiei asistenţă socială din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Gheorgheni, înregistrat sub nr. 
3841/2020; 

– H.C.L. nr.120/2016, privind constituirea comisiilor de specialitate  în cadrul 
Consiliului Local Gheorgheni, cu ultima actualizare prin H.C.L. nr.114/2020, 

– Contractul de management nr.10546/2016, încheiat cu domnul economist 
Ferenczy Ştefan; 

– Regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităţii managerului Spitalului 
Municipal Gheorgheni – aprobat prin art.3  al H.C.L. nr.73/2018, 

– H.C.L. nr.111/2010, privind aprobarea preluării  managementului asistenţei 
medicale al Spitalului Municipal Gheorgheni de către Consiliul Local Gheorgheni  

– avizele comisiilor de specialitate constituite din cadrul Consiliului Local 
Gheorgheni: 

– Administrarea patrimoniului, buget, finanţe, crearea surselor de venituri 
proprii – aviz înregistrat cu nr.224/C/2020; 

– Sănătate, cultură, protecţie socială, culte, relaţii cu oraşele înfrăţite – aviz 
înregistrat cu nr.235/C/2020; 

În conformitate cu prevederile: 
– art.129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin.(7), lit.c), din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ 
– Legii nr.95/2006  privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 

completările ulterioare, 
– Ordinului M.S.P. 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 completările ulterioare, 

– Ordinului M.S.P. nr.1490/2008, privind aprobarea Metodologiei de calcul al 
indicatorilor de performanţă ai managementului spitalului 

– Ordinului M.S.P. nr.1384/2010, privind aprobarea modelului-cadru al 
contractului de management şi a listei indicatorilor de performanţă a activităţii 
managerului spitalului public 

În temeiul prevederilor art.139, alin.(1),  coroborat cu art.196, alin.(1), lit.a) din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  
GHEORGHENI  

www. gheorgheni.ro 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Art.1 –  Se constituie Comisia de evaluare anuală a activităţii managerului 
Spitalului Municipal Gheorgheni,  pe anul 2019, aflat în subordinea Consiliului Local  al 
Municipiului Gheorgheni, în următoarea componenţă: 

Preşedinte:    Simon Katalin Emese 
 Membri:  Lukács Orsolya 
 Máyer Róbert  
 Sikó Gyula-Levente 
 Vadázs Szatmári István  
Secretar: Calota Enikő  – din cadrul Biroului RUNOS –  

                       Spital  Municipal Gheorgheni  
  

 Art.2 – Se constituie Comisia de soluţionare a contestaţiilor, depuse în urma 
evaluării anuale a activităţii managerului Spitalului Municipal Gheorgheni, pe anul 
2019, în următoarea componenţă: 

Preşedinte:    Antal Szabolcs 
Membri:  Suciu Gábor  
 Bajkó László 
 Keresztes Zsombor 
 Ádám József 
Secretar:  Hăineală Csilla – din cadrul Compartimentului resurse 
umane şi salarizare al aparatului de specialitate al primarului 

 
 Art.3 – Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către persoanele 
nominalizate la  art.1 şi 2. 

 Art.4 – Prezenta hotărâre se comunică: Prefectului judeţului Harghita, Primarului 
municipiului Gheorgheni,  Biroului RUNOS al Spitalului Municipal Gheorgheni, precum şi 
Compartimentului resurse umane şi salarizare din aparatului de specialitate al Primarului 
Municipiului Gheorgheni, respectiv membrilor comisiilor prin secretarele acestora. 
   
 
Gheorgheni,  la  data de 19 martie  2020 
 
 
 
 
 
 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 
  SECRETARUL  GENERAL  AL MUNICIPIULUI, 
           Erős Levente 
  Selyem-Hideg Norbert-Vencel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


