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HOTĂRÂRE Nr. 50 / 27.05.2021
cu privire la aprobarea componenței comisiei de evaluare a activității managerului Spitalului Sovata –Niraj aflat în
subordinea Consiliului Local al orașului Sovata, precum și a Comisiei de soluționare a contestațiilor, pentru anul
2020

Consiliul Local al Oraşului Sovata întrunit în ședință ordinară,
Ţinând cont de Referatul de aprobare al Primarului Oraşului Sovata înregistrată cu nr.6.728/17.05.2021
precum şi Raportul de specialitate al Compartimentului de resort nr.6.731/17.05.2021, prin care s-a propus aprobarea
componenței comisiei de evaluare a activității managerului Spitalului Sovata –Niraj aflat în subordinea Consiliului
Local al orașului Sovata, precum și a Comisiei de soluționare a contestațiilor, pentru anul 2020;
În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr.286/2012, pentru modificarea Ordinului
ministrului sănătăţii publice nr.112/2007 privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management
poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen;
Luând în considerare H.C.L.nr.2/2011 privind transferul managementului asistenței medicale al Spitalului
Sovata-Niraj către Consiliul Local al Orașului Sovata, precum și faptul că prin Dispoziția Primarului Orașului Sovata
nr.286 din 12 iunie 2018 d-na Dr. Tar Irma Gabriella a fost numit în funcția de Manager al Spitalului Sovata –Niraj,
pe o perioadă de 3 ani, dată la care a fost încheiat și contractul de management al doamnei Dr. Tar Irma, în calitate de
manager al Spitalului Sovata-Niraj;
Ţinând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.I;
În temeiul dispoziţiilor art.129 alin.2 lit. „d”, alin.7 lit. „c”, art..139 alin.1 și art.196 alin. 1 lit. „a” din O.U.G.
nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. – Se aprobă constituirea comisiei de evaluare anuală a activității managerului Spitalului Sovata –
Niraj pentru anul 2020, în următoarea componență:
Președinte: Bartha Eva – Secretar General
Membrii: Arros Denes – Consilier local
Dr. Fekete Erzsebet – Medic primar Spitalul Sovata-Niraj
Kabai Attila – Economist Spitalul Sovata-Niraj
Secretariatul comisiei de concurs va fi asigurat de către Szekely Ibolya – contabil la Spitalul Sovata – Niraj.
Art.2. - Se aprobă constituirea comisiei de soluționare a contestațiilor, în următoarea componență:
Președinte: Kiss Zoltan – Consilier local
Membrii: Bartha Jozsef – Consilier local
Molnos Ferenc – Consilier local
Feher Ilona – Consilier, Compartimentul Juridic
Secretariatul comisiei de soluționare a contestațiilor va fi asigurat de către Szekely Ibolya – contabil la
Spitalul Sovata – Niraj.
Art.3. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se însărcinează persoanele desemnate în
art.1 şi art.2.
Art.4. – Prezenta hotărâre se va comunica prin grija secretarului general:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş;
- Primarului Oraşului Sovata;
- Spitalului Sovata – Niraj;
- Celor interesaţi şi va fi afişată pe site-ul Primăriei.
Președinte de ședință,
Bartha József
Contrasemnează Secretar General,
Bartha Eva
Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Orașului Sovata din data de 27 mai 2021 cu
17 voturi “pentru”.

