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H O T Ă R Â R E   
privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale și  

a modelului Fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul  
de conducere și personalul de execuție din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia  

al cărui management a fost transferat către Consiliul Județean Ialomița 

 
Consiliul Județean Ialomița, 
Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 1530/2021 – D din 20.01.2021 a Președintelui Consiliului 
Județean Ialomița; 
 - Adresa Spitalului Județean de Urgență Slobozia nr. R1 447 din 12.01.2021; 
 Examinând: 
 - Raportul de specialitate  nr. 1520/2021 - Z din 20.01.2021 al Compartimentului 
Coordonare Societăți, Servicii și Instituții Publice Subordonate; 

- Avizul nr. 1854/2021 – L din 25.01.2021 al Comisiei economico-financiare și agricultură; 
 - Avizul nr. 1882/2021 – V din 25.01.2021 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligații și incompatibilități; 

- Avizul nr. 1865/2021 – D din 25.01.2021 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistență 
socială și familie; 
 În conformitate cu: 

-prevederile Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 40/2010 privind transferul 
managementului asistenței medicale din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia; 
 - prevederile art. 11 din Ordinul nr. 974/2020 privind stabilirea criteriilor de evaluare a 
performanțelor profesionale individuale  pentru personalul contractual și a fișei de evaluare a 
personalului de execuție și de conducere; 
 - prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 
 - prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile 173 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ;, cu modificările si completările ulterioare;   

- Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Ialomița, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 3 din 19.01.2017, cu modificările și completările 
ulterioare, 
 În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1 Se aprobă criteriile de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru 
personalul contractual din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia, instituție publică al 
cărui management a fost transferat Consiliului Județean Ialomița, prevăzute în anexa nr. 1, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
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Art.2 Se aprobă modelul Fișelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale 

pentru personalul contractual cu funcție de execuție și conducere, prevăzute la anexa nr. 2 și 
anexa nr. 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.3 Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre se va 
comunica, spre ducere la îndeplinire Spitalului Județean de Urgență Slobozia și spre știință 
Direcției Buget Finanțe, Compartimentului Coordonare Societăți, Servicii și Instituții Publice 
Subordonate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița și Instituției 
Prefectului – Județul Ialomița, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Județean Ialomița, 
secțiunea Monitorul Oficial al Județului Ialomița. 
 
 

PREŞEDINTE 
MARIAN PAVEL 

 
 
 

                                                                                                               Contrasemnează pentru legalitate, 
        Secretarul General al Judeţului Ialomiţa                                                                                    

                  Adrian Robert  IONESCU    
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