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privind aprobarea rezultatului evaluării managementului  

Casei Orășenești de Cultură pentru anul 2021 

 

 Consiliul local al oraşului Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 

iunie 2022 şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în funcţie 

(15) 

Analizând: - referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului de 

specialitate, raportul comisiei de evaluare privind rezultatele obţinute de către managerul 

Casei de Cultură Covasna, avizul comisiilor de specialitate juridice şi pentru 

administraţia publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţenilor, cele religioase şi alte drepturi şi pentru învăţământ, cultură, 

sănătate, protecţia socială, sport și tineret precum şi avizul de legalitate al secretarului 

general al oraşului.  

Ținând cont de prevederile HCL nr. 70/2021 privind desfăşurarea evaluării 

anuale a managementului  Casei orăşeneşti de Cultură; 

 

În conformitate cu prevederile: 

− art.25, art.42 alin (4) și art. 43  din OUG 189/2008 privind managementul 

instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi 

aşezămintelor culturale de drept public, cu modificările și 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 prevederilor art. 129  alin. (2), lit.d, alin (7)  lit.d și  art. 139 alin. (1)  

coroborat cu art. 5 pct. 33  ”ee”, art. 140 alin. (1) și art. 196 alin (1) lit ”a” și art. 243 

alin. (1) din  O.U.G. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare 

Cu votul “pentru” a 15 consilieri, “împotrivă” a – consilieri, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
ART. 1 -  Se aprobă  rezultatul  evaluării  managementului casei  de cultură, 



pentru anul 2021  şi anume nota 8,25, obţinută de către dl Czilli Balazs.  

ART. 2 - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se vor ocupa managerul Casei de 

Cultură, dl Czilli Balazs și compartimentul Resurse Umane din cadrul aparatului de 

specialitate. 
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