
R O M A N I A                                                                     
JUDEȚUL CLUJ   
CONSILIUL LOCAL HUEDIN 
         
                H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Regulamentul privind aprobarea procedurii de evaluare anuală a activității managerului 
Spitalului Orășenesc Huedin 

 
 
             Consiliul Local Huedin întrunit în ședința ordinară din data de 29.04.2020. 

Având în vedere derularea Contractului de management nr.10407/2018 încheiat între Primarul orașului 

Huedin și Managerul Spitalului Orășenesc Huedin. 

 Tinand seama de referatul nr.3125/08.04.2020 înaitate de Compartimentul Resurse Umane din cadrul 

Primăriei orașului Huedin, prin care se solicită aprobarea Regulamentului privind aprobarea procedurii de evaluare 

anuală a activității managerului Spitalului Orășenesc Huedin. 

             În conformitate cu prevederile : 

- art.14 din H.G. nr.56/2009 -pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii 

către autorităţile administraţiei publice locale,cu modificările și completările ulterioare 

- Ordinul nr.112/2007-privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit 

sau poate înceta înainte de termen,cu modificările și completările ulterioare 

-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 

-Ordinul nr.1490-privind aprobarea Metodologiei de calcul al indicatorilor de performanţă ai managementului 

spitalului 

- Legea nr.95/2006-privind reforma în domeniul sănătăţii,republicată,cu modificările și completările și completările 

ulterioare, art.1 alin.(2) din Ordinul nr.112/2007-privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de 

management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen,evaluarea activității managerului spitalului public 

pentru anul calendaristic precedent se face până la data de 30 aprilie a anului următor. 

Tinand seama de proiectul de hotărâre nr.3146/09.04.2020 înaintat de primar și avizat de comisia pentru 

cultura, culte, invatamant, sanatate, intrunita la ședinta din data de 23.04.2020.  

            In temeiul prevederilor  art. 129, alin.2, lit.a, art.196, alin.1, lit.a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ. 

    H O T A R A S T E 

Art.1.Se aprobă   Regulamentul privind aprobarea procedurii de evaluare anuală a activității managerului 

Spitalului Orășenesc Huedin, conform anexei la hotărâre. 

             Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Resurse Umane din cadrul 

Primăriei Orașului Huedin și Manegerului Spitalului Orășenesc Huedin. 

 

Nr.63/29.04.2020       Consilieri total:   15 
        Consilieri prezenţi:              15  
        Consilieri absenti      0 
        Votat pentru:   15 
 
Preşedinte de şedinţă,                  Contrasemnează, Secretar General UAT, 
Cozea Marinela                                       Cozea Dan 
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