
 

ROMÂNIA 

                                   JUDEŢUL COVASNA 

          CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 70/2021 

privind desfăşurarea evaluării anuale a managementului  

Casei orăşeneşti de Cultură 

 

Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţă 

extraordinară din data de 08.06.2021, şedinţă legal constituită, fiind prezentă 

majoritatea consilierilor în funcţie (12), 

Analizând referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului 

de specialitate, avizul comisiilor de specialitate și avizul de legalitate dat de 

secretarul general al orașului, 

 

Având în vedere: 

- contractul de management nr. 2414/22.05.2020, încheiat cu 

domnul Czilli Balazs, 

- Proiectul de management pe perioada 2020 – 2024 al Casei 

orăşeneşti de Cultură Covasna, aprobat prin H.C.L. nr.  52/2020          . 

- prevederile Cap. IV al O.U.G. nr. 189/2008 privind 

managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

- prevederile Ordinul nr. 2799/ 2015  pentru aprobarea  

Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte 

de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a 

evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a 

modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al 

contractului de management 

 

            În temeiul dispozițiilor art. 129, alin (2), lit”d”, alin(7), lit”d” și art. 

139, alin (1), din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind administrația 

publică locală, cu modificările și completările ulterioare; 

Cu votul ,,pentru” a 12 consilieri, ,,împotrivă” a - consilieri şi 

,,abţineri” a - consilieri, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 – Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a 

evaluării anuale a managerului Casei de Cultură a orașului Covasna, conform 

anexei la prezenta. 



 

Art. 2 –  Se constituie Comisia de evaluarea anuală și comisia de 

soluționare a  contestațiilor la evaluarea anuală a managementului Casei 

orășenești de cultură Covasna, în următoarea componență: 

 

Comisia de evaluare: 

1.  Bocan Ioan Marcel – reprezentant al autorității (consilier local) 

2. Imreh Marton István  - specialist în domeniul culturii – directorul 

Centrului de Cultură al Județului Covasna 

3. Molnár János - specialist în domeniul culturii – coordonatorul trupei de 

teatru amator „Kőrösi Csoma Sándor” 

 

Comisia de contestație: 

1. Neagovici Vasile Cătălin – reprezentant al autorității (consilier local) 

2. Thiesz János   - specialist în domeniul culturii – fost director al Casei 

de Cultură Covasna 

3.  Lung László Zsolt - specialist în domeniul culturii – directorul Casei 

de Cultură „Vígadó” – Târgu Secuiesc 

 

        Art. 3 – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri,  H.C.L 

23/2019,  se abrogă. 

 

                   Art. 4 – Cu aducerea la îndeplinire a prezenetei hotărâri se vor 

ocupa primarul orașului, membrii comisiei de evaluare, a comisiei de 

soluționare a contestației și secretariatul celor două comisii. 

 

  

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

         FERENCZ BOTOND                                  Contrasemnează, 

              SECRETAR GENERAL  

                                                                             AL ORAȘULUI COVASNA, 

                      ENEA VASILICA 

  


