MUNICIPIUL GHEORGHENI

REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A DISPOZIŢIILOR PRIMARULUI
EMISE ÎN ANUL 2020
Nr.
Disp.

1

Titlul Dispoziţiei

privind constituirea Grupului de lucru pentru
gestionarea şi distribuirea ajutoarelor alimentare
şi a produselor de igienă în cadrul
Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor
privind evaluarea performanţelor profesionale
individuale ale personalului contractual detaşat la
Serviciul public comunitar local de evidenţă a
persoanelor, Municipiul Gheorgheni

2
3

4
5
6
7

8
9
10
11

12

Data
emiterii

142
08.01.2020
07.01.2020

07.01.2020

privind desemnarea viceprimarului Municipiului
Gheorgheni, domnul Len Emil-Balázs pentru
îndeplinirea atribuţiilor primarului Municipiului
Gheorgheni,
în perioada 09 – 10 ianuarie 2020
privind acordarea ajutorului pentru încălzirea
locuinţei cu energie termică pentru perioada 01
decembrie 2019 31- martie 2020
privind stabilirea şi aprobarea ajutorului de
încălzire a locuinţei cu combustibil solid sau
petrolier pentru perioada 01 decembrie 2019 - 31
martie 2020
privind încetarea de drept a Contractului
individual de muncă al salariatului Biro Marton
privind convocarea şedinţei extraordinare a
Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni 13.01.2020 - 15:00
privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar
pe anul 2019, prin utilizarea excedentului rezultat
din anii precedenţi

Nr. Adr./Data
comunicării
către Prefect

-"-

253
10.01.2020
08.01.2020

09.01.2020

-"-

09.01.2020

-"-

09.01.2020

-"-

09.01.2020

-"358
10.01.2020

10.01.2020

pentru acordare ajutorului de încălzire a locuinţei
cu energie termică pentru perioada 01 noiembrie
2019 - 31 martie 2020
pentru acordare ajutorului de încălzire a locuinţei
cu gaze naturale pentru perioada 01 noiembrie
2019 - 31 martie 2020 - Forika Zsuzsanna
privind neacordarea ajutorului pentru încălzirea
locuinţei cu energie termică în sezonul rece 2019 2020 familiei numitului Vlad Robert
privind suspendarea raportului de serviciu al
doamnei Benedek Kinga-Katalin în vederea
acordării concediului pentru creşterea copilului în
vârstă de până la 2 ani

10.01.2020

-"-

10.01.2020

-"-

10.01.2020

-"495
14.01.2020

14.01.2020

1

Nr.
Disp.

13

14
15

16
17
18
19

Titlul Dispoziţiei

privind reluarea activităţii doamnei Erdos Erika,
funcţionar public de execuţie inspector principal la
Compartimentul privind promovarea drepturilor
copilului
privind modificarea componenţei nominale a
Comisiei de licitaţie pentru valorificarea masei
lemnoase din fondul forestier, proprietatea
Municipiului Gheorgheni, numite prin Dispoziţia
nr.849/2018, actualizată prin Dispoziţia
nr.743/2019
privind menţinerea doamnei Albert Enikő în
funcţia publică de execuţie de consilier la
Compartimentul administraţie publică locală după
împlinirea vârstei standard de pensionare
privind constituirea Comisiei de concurs şi a
Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la
concursul de recrutare, organizat în vederea
ocupării funcţiilor publice de execuţie vacante de
inspector grad profesional asistent în cadrul
Compartimentului de evidenţă a persoanei
privind majorarea indemnizaţiei lunare de însoţitor
acordată persoanelor cu handicap de gradul I grav,
începând cu data de 01.01.2020
privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului
Local al Municipiului Gheorgheni - 23.01.2020 15:00
privind numirea funcţionarului public Ţepeş Ioan
Florin ca persoană responsabilă la nivel local cu
activitatea privind copii instituţionalizaţi în
unităţile sanitare şi de protecţie socială, persoane
aflate în dificultate
privind desemnarea funcţionarului public de
execuţie, domnul Kiss László, ca persoană
responsabilă cu urmărirea derulării Contractului
de finanţare nr.18355/16.12.2019, în cadrul
Programului naţional de cadastru şi carte funciară

20

22

privind constituirea Comisiei de concurs şi a
Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la
concursul de recrutare, organizat în vederea
ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de
expert, grad profesional superior la
Compartimentului buget, finanţări, plăţi, execuţie
bugetară
privind numirea în calitate de curator special a
numitei Bodo Annamaria pe seama minorilor:
Bodo Laszlo, Bodo Arpad şi Bodo Anna

23

privind acordarea unui ajutor de urgenţă
numitului Koncsag Zoltan

21

Data
emiterii

Nr. Adr./Data
comunicării
către Prefect

14.01.2020

-"-

767
17.01.2020
15.01.2020

15.01.2020

-"-

15.01.2020

-"-

15.01.2020

-"-

17.01.2020

-"-

17.01.2020

-"-

17.01.2020

-"-

17.01.2020

-"1003
21.01.2020

20.01.2020
20.01.2020

-"-

2

Nr.
Disp.

24
25

Titlul Dispoziţiei

privind constituirea Comisiei de concurs şi a
Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la
concursul de recrutare, organizat în vederea
ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de
inspector, grad profesional superior la
Compartimentului implementare şi monitorizare
proiecte
privind constituirea Comisiei de concurs şi a
Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la
concursul de recrutare, organizat în vederea
ocupării funcţiei contractuale vacante de referent,
M/II, la Compartimentul administrarea pieţei,
fondului locativ, parcare
privind numirea Comisiei de evaluare pentru
atribuirea contractului de
servicii de cadastru pentru realizarea lucrărilor de
inregistrare sistematică pe sectoare cadastrale în
vederea înscrierii în sistemul integrat de cadastru
şi carte funciară a imobilelor din sectoarele
cadastrale nr. 53/54/91/92/93/98/99/100/105/
de pe teritoriul U.A.T. Municipiul Gheorgheni

26
27

28
29
30
31
32
33
34
35

Data
emiterii

Nr. Adr./Data
comunicării
către Prefect

20.01.2020

-"-

20.01.2020

-"-

21.01.2020

-"-

21.01.2020

-"-

cu privire la desemnarea membrului, respectiv a
membrului supleant în Consiliul de administraţie
al Spitalului Municipal Gheorgheni, respectiv
abrogarea Dispoziţiei nr.1024/2018
privind delegarea exercitării unor atribuţii
principale ale primarului către secretarul general
al Municipiului Gheorgheni

1140
23.01.2020
23.01.2020

privind modificarea raportului de serviciu al
domnului Antal Csongor, prin transfer în interesul
serviciului
privind reactualizarea componenţei nominale a
unor comisii de recepţie
privind convocarea şedinţei extraordinare a
Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni 31.01.2020-13:00
privind încetarea acordării prestaţiei sociale sub
formă indemnizaţiei lunare numitei Angi Maria
privind încetarea acordării prestaţiei sociale sub
formă indemnizaţiei lunare numitei Balazs Rozalia
privind acordarea unui ajutor de urgenţă
numitului Huszar Csongor
privind încetarea acordării prestaţiei sociale sub
formă indemnizaţiei lunare numitei Orosz Emma

23.01.2020

-"-

23.01.2020

-"1288
28.01.2020

27.01.2020
28.01.2020

-"-

28.01.2020

-"-

28.01.2020

-"1426
29.01.2020

29.01.2020
3

Nr.
Disp.

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Titlul Dispoziţiei

privind stabilirea salariului brut lunar al
salariaţiilor Municipiului Gheorgheni cu contracte
individuale de muncă, începând cu data de 01
ianuarie 2020
privind stabilirea salariului lunar brut al
funcţionarului public Selyem-Hideg NorbertVencel, începând cu data de 01 ianuarie 2020
privind stabilirea salariului lunar brut al
funcţionarului public Kosutan Attila, începând cu
data de 01 ianuarie 2020
privind stabilirea salariului lunar brut al
funcţionarului public Pal Levente, începând cu
data de 01 ianuarie 2020
privind stabilirea salariului lunar brut al
funcţionarului public Fodor-Vanyo Csaba
începând cu data de 01 ianuarie 2020
privind stabilirea salariului lunar brut al
funcţionarului public Gereoffy Imola, începând cu
data de 01 ianuarie 2020
privind stabilirea salariului lunar brut al
funcţionarului public Lorinczi Maria, începând cu
data de 01 ianuarie 2020
privind stabilirea salariului lunar brut al
funcţionarului public Kodacz Zoltan, începând cu
data de 01 ianuarie 2020
privind stabilirea salariului lunar brut al
funcţionarului public Horvath Andrea, începând
cu data de 01 ianuarie 2020
privind stabilirea salariului lunar brut al
funcţionarului public Vormair Erika-Maria,
începând cu data de 01 ianuarie 2020
privind stabilirea salariului lunar brut al
funcţionarului public Orosz Erzsebet-Terezia,
începând cu data de 01 ianuarie 2020
privind stabilirea salariului lunar brut al
funcţionarului public Fejer Laszlo, începând cu
data de 01 ianuarie 2020
privind stabilirea salariului lunar brut al
funcţionarului public Bartalis Maria, începând cu
data de 01 ianuarie 2020
privind stabilirea salariului lunar brut al
funcţionarului public Zerkula Angelica începând
cu data de 01 ianuarie 2020
privind stabilirea salariului lunar brut al
funcţionarului public Dinu Angela, începând cu
data de 01 ianuarie 2020
privind stabilirea salariului lunar brut al
funcţionarului public Mazilu Livia Julianna,
începând cu data de 01 ianuarie 2020

Data
emiterii

Nr. Adr./Data
comunicării
către Prefect

29.01.2020

-"-

29.01.2020

-"-

29.01.2020

-"-

29.01.2020

-"-

29.01.2020

-"-

29.01.2020

-"-

29.01.2020

-"-

29.01.2020

-"-

29.01.2020

-"-

29.01.2020

-"-

29.01.2020

-"-

29.01.2020

-"-

29.01.2020

-"-

29.01.2020

-"-

29.01.2020

-"-

29.01.2020

-"-

4

Nr.
Disp.

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Titlul Dispoziţiei

privind stabilirea salariului lunar brut al
funcţionarului public Ilyes Gabriella, începând cu
data de 01 ianuarie 2020
privind stabilirea salariului lunar brut al
funcţionarului public Palfi Csaba-Elod, începând
cu data de 01 ianuarie 2020
privind stabilirea salariului lunar brut al
funcţionarului public Kiss Laszlo, începând cu
data de 01 ianuarie 2020
privind stabilirea salariului lunar brut al
funcţionarului public Erdos Erika, începând cu
data de 01 ianuarie 2020
privind stabilirea salariului lunar brut al
funcţionarului public Antal Csongor, începând cu
data de 01 ianuarie 2020
privind stabilirea salariului lunar brut al
funcţionarului public Duka Emese, începând cu
data de 01 ianuarie 2020
privind stabilirea salariului lunar brut al
funcţionarului public Nagy Reka, începând cu
data de 01 ianuarie 2020
privind stabilirea salariului lunar brut al
funcţionarului public Balla Eniko, începând cu
data de 01 ianuarie 2020
privind stabilirea salariului lunar brut al
funcţionarului public Ungureanu Maria,
începând cu data de 01 ianuarie 2020
privind stabilirea salariului lunar brut al
funcţionarului public Janosi-Borsos Janka-Terez,
începând cu data de 01 ianuarie 2020
privind stabilirea salariului lunar brut al
funcţionarului public Kovacs Edit, începând cu
data de 01 ianuarie 2020
privind stabilirea salariului lunar brut al
funcţionarului public Lokodi Dezso, începând cu
data de 01 ianuarie 2020
privind stabilirea salariului lunar brut al
funcţionarului public Kozma Tunde, începând cu
data de 01 ianuarie 2020
privind stabilirea salariului lunar brut al
funcţionarului public Buzas Csaba, începând cu
data de 01 ianuarie 2020
privind stabilirea salariului lunar brut al
funcţionarului public Opris Cristian, începând cu
data de 01 ianuarie 2020
privind stabilirea salariului lunar brut al
funcţionarului public Szabo Andrea, începând cu
data de 01 ianuarie 2020
privind stabilirea salariului lunar brut al
funcţionarului public Szekely Attila, începând cu
data de 01 ianuarie 2020

Data
emiterii

Nr. Adr./Data
comunicării
către Prefect

29.01.2020

-"-

29.01.2020

-"-

29.01.2020

-"-

29.01.2020

-"-

29.01.2020

-"-

29.01.2020

-"-

29.01.2020

-"-

29.01.2020

-"-

29.01.2020

-"-

29.01.2020

-"-

29.01.2020

-"-

29.01.2020

-"-

29.01.2020

-"-

29.01.2020

-"-

29.01.2020

-"-

29.01.2020

-"-

29.01.2020

-"5

Nr.
Disp.

69

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

Titlul Dispoziţiei

privind stabilirea salariului lunar brut al
funcţionarului public Gal Levente, începând cu
data de 01 ianuarie 2020
privind stabilirea salariului lunar brut al
funcţionarului public Benedek-Kolumban
Erzsebet, începând cu data de 01 ianuarie 2020
privind stabilirea salariului lunar brut al
funcţionarului public Kibedi Szilard Peter,
începând cu data de 01 ianuarie 2020
privind stabilirea salariului lunar brut al
funcţionarului public Szenner Gyula Csaba
începând cu data de 01 ianuarie 2020
privind stabilirea salariului lunar brut al
funcţionarului public Benedek Kinga-Katalin
începând cu data de 01 ianuarie 2020
privind stabilirea salariului lunar brut al
funcţionarului public Balazs Kercso Katalin
începând cu data de 01 ianuarie 2020
privind stabilirea salariului lunar brut al
funcţionarului public Albert Enikő începând cu
data de 01 ianuarie 2020
privind stabilirea salariului lunar brut al
funcţionarului public Paka Hunor, începând cu
data de 01 ianuarie 2020
privind stabilirea salariului lunar brut al
funcţionarului public Pop-Szilagyi Aniko
începând cu data de 01 ianuarie 2020
privind stabilirea salariului lunar brut al
funcţionarului public Rokaly Robert, începând cu
data de 01 ianuarie 2020
privind stabilirea salariului lunar brut al
funcţionarului public Mihalydeak Csongor,
începând cu data de 01 ianuarie 2020
privind stabilirea salariului lunar brut al
funcţionarului public Mezei-Denes Szabolcs,
începând cu data de 01 ianuarie 2020
privind stabilirea salariului lunar brut al
funcţionarului public Benedek Erika-Eniko
începând cu data de 01 ianuarie 2020
privind stabilirea salariului lunar brut al
funcţionarului public Benedek Csaba, începând
cu data de 01 ianuarie 2020
privind stabilirea salariului lunar brut al
funcţionarului public Kantor Arpad, începând cu
data de 01 ianuarie 2020
privind stabilirea salariului lunar brut al
funcţionarului public Komsa Terez, începând cu
data de 01 ianuarie 2020
privind stabilirea salariului lunar brut al
funcţionarului public Ordog Agnes, începând cu
data de 01 ianuarie 2020

Data
emiterii

Nr. Adr./Data
comunicării
către Prefect

29.01.2020

-"-

29.01.2020

-"-

29.01.2020

-"-

29.01.2020

-"-

29.01.2020

-"-

29.01.2020

-"-

29.01.2020

-"-

29.01.2020

-"-

29.01.2020

-"-

29.01.2020

-"-

29.01.2020

-"-

29.01.2020

-"-

29.01.2020

-"-

29.01.2020

-"-

29.01.2020

-"-

29.01.2020

-"-

29.01.2020

-"6

Nr.
Disp.

86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

Titlul Dispoziţiei

privind stabilirea salariului lunar brut al
funcţionarului public Haineala Csilla, începând
cu data de 01 ianuarie 2020
privind stabilirea salariului lunar brut al
funcţionarului public Fulop Margit, începând cu
data de 01 ianuarie 2020
privind stabilirea salariului lunar brut al
funcţionarului public Szocs Zoltan, începând cu
data de 01 ianuarie 2020
privind stabilirea salariului lunar brut al
funcţionarului public Saitoc Szasz Monika,
începând cu data de 01 ianuarie 2020
privind stabilirea salariului lunar brut al
funcţionarului public Turcas Eva, începând cu
data de 01 ianuarie 2020
privind stabilirea salariului lunar brut al
funcţionarului public Szasz Tunde, începând cu
data de 01 ianuarie 2020
privind stabilirea salariului lunar brut al
funcţionarului public Tepes Ioan Florin, începând
cu data de 01 ianuarie 2020
privind stabilirea salariului lunar brut al
funcţionarului public Gered Maria, începând cu
data de 01 ianuarie 2020
privind stabilirea salariului lunar brut al
funcţionarului public Molnar Ibolya, începând cu
data de 01 ianuarie 2020
privind stabilirea salariului lunar brut al
funcţionarului public Mathe Maria-Magdolna,
începând cu data de 01 ianuarie 2020
privind stabilirea salariului lunar brut al
funcţionarului public Firoiu Adrian, începând cu
data de 01 ianuarie 2020
privind stabilirea salariului lunar brut al
funcţionarului public Horvath Ferenc, începând
cu data de 01 ianuarie 2020
privind stabilirea salariului lunar brut al
funcţionarului public Molnar Szilveszter-Csaba,
începând cu data de 01 ianuarie 2020
privind stabilirea salariului lunar brut al
funcţionarului public Gal Jozsef Attila, începând
cu data de 01 ianuarie 2020
privind stabilirea salariului lunar brut al
funcţionarului public Balogh Jozsef, începând cu
data de 01 ianuarie 2020
privind stabilirea salariului lunar brut al
funcţionarului public Burjan-Simon Robert
începând cu data de 01 ianuarie 2020
privind stabilirea salariului lunar brut al
funcţionarului public Deak Ervin, începând cu
data de 01 ianuarie 2020

Data
emiterii

Nr. Adr./Data
comunicării
către Prefect

29.01.2020

-"-

29.01.2020

-"-

29.01.2020

-"-

29.01.2020

-"-

29.01.2020

-"-

29.01.2020

-"-

29.01.2020

-"-

29.01.2020

-"-

29.01.2020

-"-

29.01.2020

-"-

29.01.2020

-"-

29.01.2020

-"-

29.01.2020

-"-

29.01.2020

-"-

29.01.2020

-"-

29.01.2020

-"-

29.01.2020

-"7

Nr.
Disp.

103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

Titlul Dispoziţiei

privind stabilirea salariului lunar brut al
funcţionarului public Ilyes Levente, începând cu
data de 01 ianuarie 2020
privind stabilirea salariului lunar brut al
funcţionarului public Kozma Albert, începând cu
data de 01 ianuarie 2020
privind stabilirea salariului lunar brut al
funcţionarului public Kozma Csaba, începând cu
data de 01 ianuarie 2020
privind stabilirea salariului lunar brut al
funcţionarului public Lorinczi Juliu, începând cu
data de 01 ianuarie 2020
privind stabilirea salariului lunar brut al
funcţionarului public Szabo Laszlo, începând cu
data de 01 ianuarie 2020
privind stabilirea salariului lunar brut al
funcţionarului public Szabo Vilmos, începând cu
data de 01 ianuarie 2020
privind stabilirea salariului lunar brut al
funcţionarului public Bernad Levente, începând
cu data de 01 ianuarie 2020
privind stabilirea salariului lunar brut al
funcţionarului public Palfi Csaba, începând cu
data de 01 ianuarie 2020
privind stabilirea salariului lunar brut al
funcţionarului public Biro Laura, începând cu
data de 01 ianuarie 2020
privind stabilirea salariului lunar brut al
funcţionarului public Kulcsar Geza-Edmond,
începând cu data de 01 ianuarie 2020
privind stabilirea salariului lunar brut al
funcţionarului public Calbeaza Alexandru-Mircea,
începând cu data de 01 ianuarie 2020
privind stabilirea salariului lunar brut al
funcţionarului public Pal Ferenc, începând cu data
de 01 ianuarie 2020
privind împuternicirea funcţionarului public
Gereőffy Imola în vederea asistării la încheierea
unui contract de întreţinere
privind desemnarea funcţionarului public de
conducere Kodácz Zoltán pentru exercitarea
temporară a atribuţiilor secretarului general al
Municipiului Gheorgheni, în perioada lipsei
acestuia

116
117
118

Data
emiterii

Nr. Adr./Data
comunicării
către Prefect

29.01.2020

-"-

29.01.2020

-"-

29.01.2020

-"-

29.01.2020

-"-

29.01.2020

-"-

29.01.2020

-"-

29.01.2020

-"-

29.01.2020

-"-

29.01.2020

-"-

29.01.2020

-"-

29.01.2020

-"-

29.01.2020

-"-

29.01.2020

-"-

1545
31.01.2020
30.01.2020

privind acordarea prestaţiei sociale sub forma
indemnizaţiei de însoţitor pentru numita Peter
Irina
privind acordarea prestaţiei sociale sub forma
indemnizaţiei lunare de însoţitor pentru numitul
Tancos Patrik-Milan

30.01.2020

-"-

30.01.2020

-"8

Nr.
Disp.

119

120
121

122
123
124
125

126
127

Titlul Dispoziţiei

130
131
132

Nr. Adr./Data
comunicării
către Prefect

30.01.2020

-"-

30.01.2020

-"-

30.01.2020

-"-

30.01.2020

-"-

30.01.2020

-"-

31.01.2020

-"-

31.01.2020

-"-

31.01.2020

-"-

31.01.2020

-"-

31.01.2020

-"-

04.02.2020

1769
05.02.2020

05.02.2020

-"-

05.02.2020

-"-

05.02.2020

-"-

privind modificarea atribuţiilor de serviciu ale
doamnei Csergo Erika, inspector de specialitate în
cadrul Direcţiei de asistenţă socială
privind modificarea atribuţiilor de serviciu ale
domnului Burjan Csongor-Laszlo, inspector de
specialitate în cadrul Direcţiei de asistenţă socială
privind modificarea atribuţiilor de serviciu ale
funcţionarului public Kovacs Edit, inspector în
cadrul Direcţiei de asistenţă socială
privind acordarea concediului de studii cu plată
funcţionarului public de execuţie Călbează
Alexandru Mircea
privind acordarea gradaţiei 3 corespunzătoare
tranşei de vechime în muncă funcţionarului public
de execuţie Călbează Alexandru Mircea
privind acordarea prestaţiei sociale sub forma
indemnizaţiei lunare de însoţitor pentru numitul
Dezso Petru
privind acordarea prestaţiei sociale sub forma
indemnizaţiei lunare de însoţitor pentru numita
Ştefan Ana
pentru modificarea şi completarea Dispoziţiei
nr.856/2019, privind constituirea Comisiei
speciale pentru întocmirea şi actualizarea
inventarului bunurilor care aparţin domeniului
public al Municipiului Gheorgheni
privind încetarea raportului de serviciu al
funcţionarului public de execuţie BenedekKolumban Erzsebet
privind prelungirea promovării temporare al
funcţionarului public de conducere Lorinczi Maria
pentru executarea cu caracter temporar a funcţiei
publice de conducere vacante de şef serviciu la
Serviciul financiar, impozite şi taxe locale

128
129

Data
emiterii

privind delegarea unor atribuţii domnului Mezei
Levente, având funcţia de administrator
privind stabilirea dreptului la ajutor social şi a
cuantumului acesteia pentru familia numitului
Kosza Zoltan
privind stabilirea dreptului la ajutor social şi a
cuantumului acesteia pentru familia numitei
Bartha Annamaria
privind stabilirea dreptului la ajutor social şi a
cuantumului acesteia pentru familia numitei Berki
Monika

9

Nr.
Disp.

133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154

Titlul Dispoziţiei

privind stabilirea dreptului la ajutor social şi a
cuantumului acesteia pentru familia numitei
Rostas Ilona
privind reluarea plăţii ajutorului social familiei
numitei Bencze Monika
privind reluarea plăţii ajutorului social familiei
numitei Majlat Gabriella
privind reluarea plăţii ajutorului social familiei
numitului Otvos Arpad
privind reluarea plăţii ajutorului social familiei
numitului Vitan Piroska
privind reluarea plăţii ajutorului social familiei
numitului Gabor Rita
privind suspendarea dreptului la ajutor social
familiei numitei Dezso Hajnalka Maria
privind suspendarea dreptului la ajutor social
familiei numitei Gabor Tica
privind suspendarea dreptului la ajutor social
familiei numiului Mihaly Istvan
privind suspendarea dreptului la ajutor social
familiei numitei Gabor Vilma
privind suspendarea dreptului la ajutor social
familiei numitei Berki Ildiko Monika
privind suspendarea dreptului la ajutor social
familiei numitului Sandor Janos
privind suspendarea dreptului la ajutor social
familiei numitului Kalanyos Istvan
privind suspendarea dreptului la ajutor social
familiei numitei Gabor Erika
privind încetarea dreptului la ajutor social familiei
numitului Huszar Ferenc
privind încetarea dreptului la ajutor social familiei
numitei Gabor Olga
privind stabilirea dreptului la alocaţia pentru
susţinerea familiei, acordat numitei Benedek
Maria
privind stabilirea dreptului la alocaţia pentru
susţinerea familiei, acordat numitei Ambrus
Laura
privind stabilirea dreptului la alocaţia pentru
susţinerea familiei, acordat numitei Csiki Gyongyi
privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru
susţinerea familiei, acordat numitului Pui Sandor
privind încetarea dreptului alocaţiei pentru
susţinere familiei, acordat numitei Rimba Eniko

Data
emiterii

Nr. Adr./Data
comunicării
către Prefect

05.02.2020

-"-

05.02.2020

-"-

05.02.2020

-"-

05.02.2020

-"-

05.02.2020

-"-

05.02.2020

-"-

05.02.2020

-"-

05.02.2020

-"-

05.02.2020

-"-

05.02.2020

-"-

05.02.2020

-"-

05.02.2020

-"-

05.02.2020

-"-

05.02.2020

-"-

05.02.2020

-"-

05.02.2020

-"-

05.02.2020

-"-

05.02.2020

-"-

05.02.2020

-"-

05.02.2020

-"-

05.02.2020

-"-

05.02.2020

-"-

privind încetarea dreptului alocaţiei pentru
susţinere familiei, acordat numitei Tamas Timea

10

Nr.
Disp.

155

156
157

Titlul Dispoziţiei

Data
emiterii

Nr. Adr./Data
comunicării
către Prefect

05.02.2020

-"-

05.02.2020

-"-

05.02.2020

-"-

05.02.2020

-"-

05.02.2020

-"-

05.02.2020

-"-

05.02.2020

-"-

05.02.2020

-"-

05.02.2020

-"-

05.02.2020

-"-

05.02.2020

-"-

05.02.2020

-"-

05.02.2020

-"-

05.02.2020

-"-

05.02.2020

-"-

07.02.2020

1904
07.02.2020

privind încetarea dreptului alocaţiei pentru
susţinerea familiei, acordat numitei Bandi Zsofia
privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru
susţinerea familiei, acordat numitului Sandor
Istvan
privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru
susţinerea familiei, acordat numitei Paka Rozalia
privind încetarea dreptului alocaţiei pentru
susţinerea familiei, acordat numitei Rostas Eszter

158
159

privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru
susţinere familiei, acordat numitei Gyorgy
Magdolna
privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru
susţinerea familiei, acordat numitei Mihaly Maria

160
161

privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru
susţinerea familiei, acordat numitei Demeter
Marius
privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru
susţinerea familiei, acordat numitei Berki Erzsebet

162
163

privind încetarea dreptului alocaţiei pentru
susţinerea familiei, acordat numitului Mihaly
Gabor
privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru
susţinerea familiei, acordat numitei Mihaly Maria

164
165
166
167

privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru
susţinerea familiei, acordat numitei Mihaly
Cornelia
privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru
susţinerea familiei, acordat numitei Moldovan
Rozalia
privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru
susţinerea familiei, acordat numitei Vitan Piroska
privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru
susţinerea familiei, acordat numitei Sandor Ida

168
169

170

privind încetarea dreptului alocaţiei pentru
susţinerea familiei, acordat numitului Kalanyos
Levente
privind desemnarea funcţionarului public MezeiDénes Szabolcs pentru
preluarea în custodie a materialelor lemnoase
confiscate/reţinute/recuperate

11

Nr.
Disp.

171

Titlul Dispoziţiei

pentru modificarea şi completarea Dispoziţiei
nr.1120/2019, privind majorarea indemnizaţiei
lunare a primarului Municipiului Gheorgheni ca
urmare a implementării unor proiecte finanţate din
fonduri europene nerambursabile
privind numirea Comisiei de evaluare pentru
atribuirea contractului de servicii de proiectare şi
executie lucrări pentru obiectivul de investiţii
„Eficientizarea iluminatului public din Municipiul
Gheorgheni”

172
173
174
175

176
177

178
179

180
181

182

privind stabilirea şi aprobarea ajutorului de
încălzire a locuinţei cu combustibil solid sau
petrolier pentru perioada 01 ianuarie 2020 - 31
martie 2020
privind completarea atribuţiilor de serviciu ale
funcţionarului public de execuţie Gered Maria
privind completarea atribuţiilor de serviciu ale
funcţionarului public de execuţie Molnar Ibolya
privind constituirea Comisiei de concurs şi a
Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la
concursul de recrutare, organizat în vederea
ocupării funcţiilor publice de execuţie vacante de
consilier juridic grad profesional debutant în
cadrul Compartimentului juridic, contencios
administrativ şi asociaţia de proprietari
privind aprobarea Listei suplimentare pentru
distribuirea ajutoarelor alimentare şi de igienă în
cadrul Programului Operaţional Ajutorarea
Persoanelor Defavorizate 2019-2020
privind constituirea Comisiei de concurs şi a
Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la
concursul de recrutare, organizat în vederea
ocupării funcţiilor publice de execuţie vacante de
inspector grad profesional princial în cadrul
Compartimentului pentru reglementarea,
monitorizarea, urmărirea şi controlul drumurilor
publice
privind reactualizarea componenţei nominale a
unor comisii de recepţie
privind numirea doamnei Balazs Szidonia în
funcţia publică de execuţie de inspector, grad
profesional asistent la Compartimentul de evidenţă
a persoanei
privind încetarea acordării prestaţiei sociale, sub
forma indemnizaţiei lunare de însoţitor numitului
Bajko Iosif şi recuperarea sumelor încasate
necuvenit cu titlu de indemnizaţie linară
privind reactualizarea componenţei Comitetului
Local pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului
Gheorgheni

Data
emiterii

Nr. Adr./Data
comunicării
către Prefect

07.02.2020

-"-

10.02.2020

2094
11.02.2020

10.02.2020

-"-

10.02.2020

-"-

10.02.2020

-"-

11.02.2020

11.02.2020

11.02.2020

2252
14.02.2020

13.02.2020

13.02.2020

13.02.2020

14.02.2020
12

Nr.
Disp.

183

Titlul Dispoziţiei

privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului
Local al Municipiului Gheorgheni - 20.02.2020 15:00
privind desemnarea viceprimarului Municipiului
Gheorgheni, domnul Len Emil-Balázs pentru
îndeplinirea atribuţiilor primarului Municipiului
Gheorgheni,
pentru data de 17 februarie 2020

184
185

186
187
188
189

privind desemnarea persoanelor care vor participa
la a doua întâlnire a partenerilor din cadrul
Programului de Cooperare URBACT III, în perioada
25-26 Februarie 2020, la Forli - Italia
privind numirea domnului Szekely Andras în
funcţia publică de execuţie de expert grad
profesional superior la Compartimentul buget,
finanţări, plăţi, executie bugetară
privind acordarea prestaţiei sociale sub forma
indemnizaţiei lunare de însoţitor pentru numita
Szabo Ildiko
privind acordarea prestaţiei sociale sub forma
indemnizaţiei lunare de însoţitor pentru numita
Laczko Maria
privind convocarea şedinţei extraordinare a
Comitetului Local pentru situaţii de urgenţă al
Municipiului Gheorgheni

Data
emiterii

Nr. Adr./Data
comunicării
către Prefect

14.02.2020

14.02.2020

2306
17.02.2020

18.02.2020

2467
19.02.2020

19.02.2020

2554
20.02.2020

25.02.2020

2957
27.02.2020

25.02.2020

25.02.2020

privind delegarea unor atribuţii către secretarul
general al Municipiului Gheorgheni,
domnul Selyem-Hideg Norbert-Vencel, în lipsa
primarului Municipiului Gheorgheni, domnul Nagy
Zoltán, perioada 28 februarie 2020 – 02 martie
2020

190
191

27.02.2020

privind constituirea Comisiei Locale pentru
Recensemăntul General Agricol din România
runda 2020
27.02.2020

192
193

privind numirea doamnei Dos Katalin-Erika în
funcţia publică de execuţie de inspectort grad
profesional superior la Compartiment implementae
şi monitorizare proiecte
privind stabilirea şi aprobarea ajutorului de
încălzire a locuinţei cu combustibil solid sau
petrolier pentru perioada de 01.02.-01.03.2020
pentru familii şi persoane singure beneficiare de
autor social precum şi stabilirea datei plăţii
acesteia

27.02.2020

27.02.2020

13

Nr.
Disp.

194
195
196

197

198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211

Titlul Dispoziţiei

Data
emiterii

privind aprobarea Regulamentului sistemului de
supraveghere video stradal al Municipiului
Gheorghen
02.03.2020

privind convocarea şedinţei extraordinare a
Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni 06.03.2020 - 13:00
privind încetarea acordării prestaţiei sociale sub
forma indemnizaţiei lunare de însoţitor numitei
Dezsi Iuliana
privind numirea Comisiei de evaluare pentru
atribuirea contractului de achiziţie utilaj
multifuncţional pentru întreţinerea spaţiilor verzi
în cadrul obiectivului de investiţii „Amenajarea
unui parc în strada Constructorilor F.N. din
Municipiul Gheorgheni prin reconversia şi
refuncţionalizarea terenului vacant şi neutilizat”
privind încetarea dreptului la ajutor social familiei
numitei Demeter Csilla
privind încetarea dreptului la ajutor social şi
alocaţiei pentru susţinerea familiei numitei
Demeter Maria
privind încetarea dreptului la ajutor social familiei
numitei Sandor Jutka
privind reluarea plăţii ajutorui social familiei
numitei Dezso Hajnalka Maria
privind reluarea plăţii ajutorui social familiei
numitei Berki Ildiko-Monika
privind reluarea plăţii ajutorui social familiei
numitului Kalanyos Levente
privind reluarea plăţii ajutorui social familiei
numitei Gabor Erika
privind reluarea plăţii ajutorui social familiei
numitei Gabor Vilma
privind suspendarea plăţii ajutorui social familiei
numitului Moldovan Andras
privind stabilirea dreptului la ajutor social şi a
cantumului acesteia pentru familia numitei Otvos
Piroska
privind stabilirea dreptului la ajutor social şi a
cantumului acesteia pentru familia numitului
Pollner Andras
privind stabilirea dreptului la ajutor social şi a
cantumului acesteia pentru familia numitei Portik
Rita Maria
privind stabilirea dreptului la ajutor social şi a
cantumului acesteia pentru familia numitei Mihaly
Judit
privind stabilirea dreptului la alocaţia pentru
susţinerea familiei acordat numitei VorosvaczkiKari Gyongyver

Nr. Adr./Data
comunicării
către Prefect

3138
03.03.2020

02.03.2020

02.03.2020

02.03.2020
04.03.2020

3317
04.03.2020

04.03.2020
04.03.2020
04.03.2020
04.03.2020
04.03.2020
04.03.2020
04.03.2020
04.03.2020

04.03.2020

04.03.2020

04.03.2020

04.03.2020

04.03.2020
14

Nr.
Disp.

212
213
214
215
216
217
218
219

220
221

Titlul Dispoziţiei

privind stabilirea dreptului la alocaţia pentru
susţinerea familiei acordat numitului Demeter
Csaba
privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru
susţinerea familiei acordat numitei Szekeres
Margit
privind încetare dreptului alocaţiei pentru
susţinerea familiei acordat numitei Sandor Jutka

Data
emiterii

04.03.2020

04.03.2020

04.03.2020

privind încetare dreptului alocaţiei pentru
susţinerea familiei acordat numitei Molnar
Veronica
privind încetare dreptului alocaţiei pentru
susţinerea familiei acordat numitei Demeter Csilla

04.03.2020

04.03.2020

privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru
susţinerea familiei acordat numitei Szabo KingaBeata
privind numirea doamnei Pethő Melaniaîn funcţia
de refernt M/IA la Cabinet primar
privind constituirea Comisiei de concurs şi a
Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la
concursul de recrutare organizat în vederea
ocupării funcţiei contractuale vacante de inspector
de specialitate gradul S/I la Compartiment turism
şi imagine
privind constituirea Comisiei de concurs şi a
Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la
concursul de recrutare organizat în vederea
ocupării funcţiei contractuale vacante de inspector
de specialitate gradul debutant la Compartiment
turism şi imagine
privind aprobarea Regulamentului pentru
eliberarea cardului-legitimaţiei
de parcare gratuită pentru persoane cu handicap

04.03.2020
04.03.2020

04.03.2020

04.03.2020

04.03.2020

222
223

Nr. Adr./Data
comunicării
către Prefect

privind constituirea Comisiei de concurs şi a
Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la
concursul de recrutare organizat în vederea
ocupării funcţiei publice vacante de inspector grad
profesional asistent la Compartimentul pentru
reglementarea, monitorizarea, urmărirea şi
controlul spaţiilor verzi
privind constituirea Comisiei de concurs şi a
Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la
concursul de recrutare organizat în vederea
ocupării funcţiei publice vacante de inspector grad
profesional asistent la Compartimentul proiecte şi
programe de finanţare

3594
09.03.2020

05.03.2020

05.03.2020

15

Nr.
Disp.

Titlul Dispoziţiei

Data
emiterii

Nr. Adr./Data
comunicării
către Prefect

privind constituirea Comisiei de concurs şi a
Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la
concursul de recrutare organizat în vederea
ocupării funcţiei publice vacante de inspector grad
profesional principal la Compartimentul pentru
reglementarea, monitorizarea, urmărirea şi
controlul serviciilor comunitare de utilităţi publice

224
225

226
227
228
229
230
231
232
233

05.03.2020

privind constituirea Comisiei de concurs şi a
Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la
concursul de recrutare organizat în vederea
ocupării funcţiei contractuale vacante de şef
serviciu la Serviciul de administrare a pieţei,
fondului locativ, parcare şi deservire
privind încetarea de drept a Contractului
individual de muncă al salariatei Oleriu Gena
privind convocarea şedinţei extraordinare a
Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni
13.03.2020-13:00
privind aprobarea Planului de pregătire în
domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2020

05.03.2020
09.03.2020

09.03.2020

12.03.2020

privind încetarea detaşării salariatului Gyorgy Pal
privind încetarea detaşării salariatului Ferenczi
Csaba
privind încetarea detaşării salariatului Benţe
Sandor
privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului
Local al Municipiului Gheorgheni 19.03.202015:00
privind desemnarea persoanei responsabile pentru
relaţii cu societatea civilă şi cu punerea în aplicare
a prevederilor Legii nr.52/2003, privind
transparenţă decizională în administraţia publică

3988
13.03.2020

12.03.2020
12.03.2020
12.03.2020

13.03.2020

16.03.2020

4161
17.03.2020

privind adoptarea unor măsuri organizatorice în
activitatea Primăriei municipiului Gheorgheni,
impuse de prevenirea şi limitarea răspândirii
coronavirus COVID-19

234
235

17.03.2020

privind modificarea bugetului de venituri şi
cheltuieli al Municipiului Gheorgheni,
pe anul 2020, prin virări de credite în cadrul
aceluiaşi capitol bugetar
17.03.2020

236

privind acordarea concediului fără plată
funcţionarului public de execuţie Szabo Laszlo,
poliţist local în cadrul Serviciului public Poliţia
Locală

4244
18.03.2020

19.03.2020
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Nr.
Disp.

237

238
239

Titlul Dispoziţiei

privind constituirea Comisiei de concurs şi a
Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la
concursul de recrutare organizat în vederea
ocupării funcţiei publice de execuţie, vacante, de
inspector grad profesional debutant la
Compartiment administrare patrimoniu
privind convocarea şedinţei extraordinare a
Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni - 20
martie 2020

Data
emiterii

Nr. Adr./Data
comunicării
către Prefect

19.03.2020

20.03.2020

privind suspendare concursurilor organizate penru
ocuparea funcțiilor publice, precum și a celor de
natură contractuală în cadrul aparatului de
specialiate al primarului Municipiului Gheorgheni
20.03.2020

240
241
242
243
244
245

privind rectificarea Dispoziţiei Primarului
Municipiului Gheorgheni nr.188/2020
privind rectificarea Dispoziţiei Primarului
Municipiului Gheorgheni nr.187/2020
privind încetarea acordării prestaţiei sociale sub
forma indemnizaţieilunare numitului Dezso Petru

23.03.2020
23.03.2020

23.03.2020

privind încetarea acordării prestaţiei sociale sub
forma indemnizaţiei lunare numitei Peter Irina
privind convocarea şedinţei extraordinare a
Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni - 27
martie 2020
privind reactualizarea componenţei Comitetului
Local pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului
Gheorgheni, pe anul 2020

23.03.2020

23.03.2020

24.03.2020

246

247

privind încetarea de drept a contractului individual
de muncă al asistentului personal Biro Attila
24.03.2020

privind numirea Comisiei de evaluare pentru
atribuirea contractului de executie lucrări pentru
obiectivul de investiţii „Ecologizarea stațiunii
turistice Lacu Roșu și dezvoltarea infrastructurii
pentru turism, etapa I: a) sistem de alimentare cu
apă, b) sistem de canalizare”
24.03.2020

248
249

250

privind acordarea ajutorului pentru încălzirea
locuinţei cu lemne din luna februarie 2020 Gabor Olga
privind acordarea ajutorului pentru încălzirea
locuinţei cu lemne din luna februarie 2020 Gabor Baber
privind acordarea ajutorului pentru încălzirea
locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri
din luna februarie 2020 - Karacsony Istvan

25.03.2020

25.03.2020

25.03.2020

17

Nr.
Disp.

251
252
253
254
255

256

257

Titlul Dispoziţiei

privind modificarea cuantumului ajutorului pentru
încălzirea locuinţei cu energie termică din luna
februarie 2020 - Molnar Noemi
privind încetarea ajutorului pentru încălzirea
locuinţei cu energie termică din luna februarie
2020 - Szollosi Hajnal
privind încetarea ajutorului pentru încălzirea
locuinţei cu energie termică din luna februarie
2020 - Todor Szabolcs
privind încetarea ajutorului pentru încălzirea
locuinţei cu energie termică din luna februarie
2020 - Kollo Magdolna
privind încetarea ajutorului pentru încălzirea
locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibil petrolieri
pentru perioada noiembrie 2019 martie 2020 Forika Andrea
privind încetarea Contractului individual de
muncă al doamnei Lukacs Jolan, având funcţia
contractuală de referent
privind numirea Comisiei de evaluare pentru
atribuirea
contractului de lucrări de foraj pentru irigații și
electropompă cu sistem hidrofor în cadrul
obiectivului de investiții „Amenajarea unui parc în
strada Constructorilor F.N. din Municipiul
Gheorgheni prin reconversia și refuncționalizarea
terenului vacant și neutilizat”

Data
emiterii

Nr. Adr./Data
comunicării
către Prefect

25.03.2020

25.03.2020

25.03.2020

25.03.2020

25.03.2020

25.03.2020

26.03.2020

258
259
260
261
262
263
264

privind modificarea Dispoziției nr. 234/2020
pentru adoptarea unor măsuri organizatorice în
activitatea Primăriei municipiului Gheorgheni,
impuse de prevenirea şi limitarea răspândirii
coronavirus COVID-19
privind acordarea unui ajutor de urgenţă pentru
acoperirea cheltuielilor de înmormântare a
decedatului Markus Iosif
privind acordarea prestaţiei sociale sub forma
indemnizaţiei lunare pentru numita Lakatos Maria

27.03.2020

30.03.2020

30.03.2020

privind convocarea ședinței extraordinare a
Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni 31.03.2020
privind acordarea prestației sociale sun forma de
indemnizație lunare pentru numitul Kastal Attila

30.03.2020

4967
02.04.2020

31.03.2020

-"-

31.03.2020

-"-

02.04.2020

-"-

privind acordarea prestației sociale sun forma de
indemnizație lunare pentru numita Gal Teresia
privind convocarea ședinței extraordinare a
Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni 06.04.2020

18

Nr.
Disp.

265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281

282

Titlul Dispoziţiei

privind încetarea dreptului la ajutor social familiei
numitului Markos Iosif
privind reluarea plății ajutorului social familiei
numitului Kalanyos Istvan
privind reluarea plății ajutorului social familiei
numitului Sandor Janos
privind reluarea plății ajutorului social familiei
numitului Moldovan Andras
privind încetarea dreptului la ajutor social familiei
numitului Gyorgy Sandor
privind încetarea dreptului la ajutor social familiei
numitei Kozma Terez
privind stabilirea dreptului la alocatia pentru
susșinerea familiei acordat familiei numitei Bajko
Berta
privind stabilirea dreptului la alocatia pentru
susșinerea familiei acordat familiei numitei Incze
Rita
privind stabilirea dreptului la alocatia pentru
susșinerea familiei acordat familiei numitei
Demeter Rita
privind stabilirea dreptului la alocatia pentru
susșinerea familiei acordat familiei numitei Sandor
Jutka
privind încetarea dreptului la alocatia pentru
susșinerea familiei acordat familiei numitei Forika
Andrea
privind încetarea dreptului la alocatia pentru
susșinerea familiei acordat numitei Kolumban
Judit
privind stabilirea dreptului la alocatia pentru
susținerea familiei și a cuantumului acesteia
pentru familia numitei Demeter Rita
privind stabilirea dreptului la alocatia pentru
susținerea familiei și a cuantumului acesteia
pentru familia numitei Ambrus Olga
privind stabilirea dreptului la alocatia pentru
susținerea familiei și a cuantumului acesteia
pentru familia numitei Sandor Jutka
privind stabilirea dreptului la alocatia pentru
susținerea familiei și a cuantumului acesteia
pentru familia numitei Siklodi Irina
privind delegarea unor atribuţii către Ungureanu
Maria având funcția de inspector
pentru constituirea Comisiei de recepţie la
terminarea lucrărilor privind obiectivul de
investiţie „Amenajare pasaj pietonal între strada

Biserica Armeană şl bulevardul Lacu Roşu, în
Municipiul Gheorgheni”

Data
emiterii

Nr. Adr./Data
comunicării
către Prefect

02.04.2020

5002
03.04.2020

02.04.2020

-"-

02.04.2020

-"-

02.04.2020

-"-

02.04.2020

-"-

02.04.2020

-"-

02.04.2020

-"-

02.04.2020

-"-

02.04.2020

-"-

02.04.2020

-"-

02.04.2020

-"-

02.04.2020

-"-

02.04.2020

-"-

02.04.2020

-"-

02.04.2020

-"-

02.04.2020

-"-

02.04.2020

-"-

03.04.2020

-"-

19

Nr.
Disp.

283

284
285
286
287
288
289

Titlul Dispoziţiei

privind desemnarea funcționarului public de
execuție Máthé Mária Magdolna ca persoană
responsabilă cu implementarea prevederilor
1
art.76 din Legea nr.273/2006, privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare
privind modificarea atribuţiilor cuprinse în fişa
postului aferent funcţiei publice de execuţie de
consilier din cadrul Compartimentului
administraţie publică locală
privind încetarea acordării prestației sociale sub
forma indemnizație lunare, numitului SzekelyNagy Alexandru-Nicolae
privind încetarea acordării prestației sociale sub
forma indemnizației lunare, numitului Ambrus
Costel
privind acordarea prestației sociale sub forma
indemnizației lunare pentru numitului Gereoffy
Csanad
privind acordarea prestației sociale sub forma
indemnizației lunare pentru numita Barta MariaMarta
privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului
Local Gheorgheni - 23.04.2020
privind modificarea bugetului de venituri şi
cheltuieli al Municipiului Gheorgheni,
pe anul 2020, Trimestrul II, prin virări de credite
în cadrul aceluiaşi capitol bugetar

290
291

292
293
294
295
296

penru revocarea Dispoziției nr.239/2020, privind
suspendare concursurilor organizate penru
ocuparea funcțiilor publice, precum și a celor de
natură contractuală în cadrul aparatului de
specialiate al primarului Municipiului Gheorgheni
privind revocarea Dispoziției nr.236/2020,privind
acordarea concediului fără plată funcţionarului
public de execuţie Szabo Laszlo, poliţist local în
cadrul Serviciului public Poliţia Locală
privind încetarea ajutorului pentru încălzirea
locuinței cu energie termică din luna martie 2020Balint Monica Letitia
privind acordarea ajutorului pentru încălzirea
locuinței cu energie termică din luna martie 2020Toth Ordolya
privind modificrea cuanumului ajutorului pentru
încălzirea locuinței cu energie termică pentru luna
martie 2020-Pal Ramona
privind modificrea cuanumului ajutorului pentru
încălzirea locuinței cu energie termică începând cu
luna martie 2020-Antal Otto

Data
emiterii

Nr. Adr./Data
comunicării
către Prefect

03.04.2020

-"-

03.04.2020

-"-

16.04.2020

5499
20.04.2020

16.04.2020

-"-

16.04.2020

-"-

16.04.2020

-"-

17.04.2020

-"-

17.04.2020

-"-

20.04.2020

5579
21.04.2020

20.04.2020

-"-

24.04.2020

24.04.2020

24.04.2020

24.04.2020

20

Nr.
Disp.

297

298
299

300
301

Titlul Dispoziţiei

privind convocarea ședinței extraordinare a
Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni 30.04.2020
pentru abrogarea Dispoziţiei nr.28/2020, privind
delegarea exercitării unor atribuţii principale ale
primarului către secretarul general al Municipiului
Gheorgheni
privind încetarea raportului de serviciu al
funcţionarului public de execuţie dl. Lokodi Dezso
pentru desemnarea membrilor Echipei de proiect
„Eficientizarea Iluminatului public din Municipiul
Gheorgheni”

Data
emiterii

Nr. Adr./Data
comunicării
către Prefect

24.04.2020

29.04.2020
29.04.2020

30.04.2020

pentru revocarea Dispoziției nr.297/2020, privind
convocarea şedinţei extraordinare a
Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni
30.04.2020

302
303

privind încetarea raportului de serviciu al
funcționarului public de execuție Szabo Andrea
privind convocarea şedinţei extraordinare a
Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni

30.04.2020

30.04.2020

304
305

privind numirea doamnei Szabo Andrea în funcția
publică de execuție vacantă de inspector, grad
profesional superior la Compartimentul proiecte, și
programe de finanțare
privind înceatrea suspendării raportului de
serviciu al funcționarului public de execuție
Lorinczi Maria, șef birou, promovat temporar în
funcția publică de conducere de șef servici în
cadrul Serviciului financiar, impozite și taxe locale

6236
05.05.2020
30.04.2020

04.05.2020

306
307

308
309
310

privind delegarea unor atribuții domnului Pal
Levente and funcția publică de conducere de
director executiv la Direcția economică
privind numirea Comisiei de negociere a clauzelor
contractului de achiziționare a unui teren, situat
în municipiul Gheorgheni str. Nicolae Bălcescu
nr.42/B, județul Harghita
privind delegarea unor atribuții doamnei Lorinczi
Maria, având funcția publică de conducere de șef
birou la Biroul primire-eliberări acte, impunere,
casierie
privind încetarea dreptului la ajutor social fmiliei
numitului Orosz Mihaly
privind acordarea ajutorului pentru încălyirea
locuinței cu energie termică pentru sezonul rece
2019-2020-Grancsa Edit

04.05.2020

04.05.2020

04.05.2020
04.05.2020

04.05.2020
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Nr.
Disp.

311

Titlul Dispoziţiei

Data
emiterii

privind numirea Comisiei de evaluare pentru
atribuirea contractului de
execuție lucrări pentru obiectivul de investiții
„Eficientizarea energetică a Internatului Colegiului
Tehnic Batthyány Ignác din Municipiul
Gheorgheni”

Nr. Adr./Data
comunicării
către Prefect

6283
06.05.2020

04.05.2020

privind numirea Comisiei de evaluare pentru
atribuirea contractului de achizitie „Montare
sistem de supraveghere în intravilanul
Municipiului Gheorgheni – furnizare și montare Faza II”

312
313

314
315
316
317

04.05.2020

privind completarea Fișei postului al d-lui Mezei
Levente având funcția de administrator la
Serviciul administrarea pieței, fondului locativ,
parcare și deservire
privind desemnarea Viceprimarului Municipiului
Gheorgheni , domnul Len Emil-Balazs, pentru
îndeplinirea atribuţiilor primarului Municipiului
Gheorgheni pe perioada concediului de odihnă 07-08-05.2020
privind încetarea raportului de serviciu al
funcţionarului public de execuţie domnul Kantor
Arpad
privind convocarea şedinţei extraordinare a
Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni 13.05.2020 - 15:00
privind desfiinţarea pe cale administrativă a unei
construcții, realizate fără autorizaţie de construire
asupra domeniului public, în municipiul
Gheorgheni, cartierul Revoluţiei, în vecinătatea bl.
D, ap.29

06.05.2020

6389
07.05.2020
06.05.2020

07.05.2020

07.05.2020

6477
11.05.2020
11.05.2020

privind desfiinţarea pe cale administrativă a unei
construcții, realizate asupra domeniului public,
fără autorizaţie de construire,
în municipiul Gheorgheni, cartierul Revoluţiei, din
vecinătatea bl. D, ap.23

318
319
320
321
322
323

privind delegarea unor atribuţii doamnei Mathe
Maria-Magdolna, având funcţia de referent
privind acordarea unui ajutor de urgenţă numitei
Forika Andrea
privind acordarea unui ajutor de urgenţă
numitului Sandor Csaba
privind acordarea unui ajutor de urgenţă numitei
Horvath Maria
privind numirea doamnei Davidescu Iulia-Dorottya
în funcţia pulică de execuţie vacantă de inspector,
grad profesional debutant la Compartimentul
administrare patrimoniu

11.05.2020

6551
12.05.2020

12.05.2020
12.05.2020
12.05.2020
6681
14.05.2020
13.05.2020
22

Nr.
Disp.

324
325
326
327

Titlul Dispoziţiei

privind acordarea unui ajutor de urgenţă numitei
Koncsag Annamaria
privind acordarea unui ajutor de urgenţă numitei
Benedek Cecilia
privind acordarea gradaţiei 3 corespunzătoare
tranşei de vechime în muncă funcţionarului public
de execuţie Palfi Csaba
privind numirea doamnei Lorinczi Maria în funcţia
pulică de conducere vacantă de şef serviciu, grad
II, la Serviciul financiar impozite şi taxe locale

Data
emiterii

Nr. Adr./Data
comunicării
către Prefect

13.05.2020
13.05.2020

14.05.2020

14.05.2020

328
329

330
331

privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului
Local al Municipiului Gheorgheni - 21.05.2020
privind adoptarea unor măsuri organizatorice în
activitatea Primăriei municipiului Gheorgheni,
impuse de prevenirea şi limitarea răspândirii
coronavirus COVID-19, pe durata stării de alertă
privind numirea în calitate de curator special a
numitului Orban Attila pe seama minorei Benedek
Victoria
privind numirea în calitate de curator special a
numitei Benedek Terez pe seama minorului Pal
Mark
pentru constituirea Comisiei de recepţie parţială
a lucrărilor privind obiectivul de investiţie
„Extindere şi modernizare reţea de canalizare
menajeră în Municipiul Gheorgheni, jud. Harghita”

332

333

15.05.2020

6806
18.05.2020

6860
19.05.2020
15.05.2020

18.05.2020

18.05.2020

18.05.2020

privind numirea Comisiei de evaluare pentru
atribuirea contractului de
„Achiziţionarea unui sistem integrat de
management al parcărilor constând din automate
electronice pentru eliberare tichete de parcare şi
sistem administrare mentenanţă”
18.05.2020

privind numirea Comisiei de evaluare pentru
atribuirea contractului de „Refacerea corpului de
garaje la Staţia de ambulanţă Gheorgheni, judeţul
Harghita – execuţie lucrări”

334
335

336

18.05.2020

pentru actualizarea delimitării secţiilor de votare
din municipiul Gheorgheni în vederea bunei
desfăşurări a scrutinelor electorale pe raza U.A.T.
a Municipiului Gheorgheni
privind suspendarea concursurilor organizate
pentru ocuparea funcţiilor publice precum şi a
celor de natură contractuală în cadrul aparatului
de specialitate al primarului Municipiului
Gheorgheni

19.05.2020
7248
22.05.2020
20.05.2020

23

Nr.
Disp.

337

338
339

340
341
342
343

Titlul Dispoziţiei

pentru modificarea Anexei la Dispoziţia
nr.194/2020, privind aprobarea Regulamentului
sistemului de supraveghere video stradal al
Municipiului Gheorgheni
privind numirea domnului Bodo Sandor în funcţia
publică de execuţie vacantă de inspector grad
profesional asistent la Compartimentul pentru
reglementarea, monitorizarea, urmărirea şi
controlul spaţiilor verzi

21.05.2020

pentru modifificarea Dispoziţiei nr.329/2020,
privind adoptarea unor măsuri organizatorice în
activitatea Primăriei municipiului, impuse de
prevenirea şi limitarea răspândirii coronavirus
COVID-19, pe durata stării de alertă

22.05.2020

privind încetarea acordării prestaţiei sociale sub
forma indemnizaţiei lunare numitei Benedek
Margareta
privind numirea domnului Szekely Andras ca
îndrumător de stagiu a doamnei Davidescu IuliaDorottya
privind convocarea şedinţei extraordinare a
Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni 28.05.2020
privind încetarea acordării prestaţiei sociale sub
forma indemnizaţiei lunare numitei Balint Ana
privind încetarea acordării prestaţiei sociale sub
forma indemnizaţiei lunare numitei Lacko Maria

344
345
346
347

348
349

Data
emiterii

Nr. Adr./Data
comunicării
către Prefect

22.05.2020

22.05.2020

22.05.2020
25.05.2020

7377
26.05.2020

25.05.2020

privind încetarea acordării prestaţiei sociale sub
forma indemnizaţiei lunare numitei Barabas
Juliana
privind acordarea gradaţiei I corespunzătoare
tranşei de vechime în muncă funcţionarului public
Paka Hunor
privind numirea Comisiei de negociere în vederea
achiziționării terenului intravilan, situat în
municipiul Gheorgheni str. Nicolae Bălcescu
nr.42, județul Harghita
privind acordarea prestaţiei sociale sub forma
indemnizaţiei lunare numitei Domo Veronica

25.05.2020

25.05.2020

25.05.2020

26.05.2020

privind acordarea prestaţiei sociale sub forma
indemnizaţiei lunare pentru numita Kiraly
Margareta

26.05.2020

24

Nr.
Disp.

Titlul Dispoziţiei

Data
emiterii

privind numirea Comisiei de evaluare pentru
atribuirea contractului de
de achizitie Servicii de proiectare si execuţie
lucrări pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea,
modernizarea şi dotarea Ambulatoriului de
specialitate
din Municipiul Gheorgheni”

350
351

Nr. Adr./Data
comunicării
către Prefect

7625
29.05.2020

26.05.2020

privind desemnarea unor persoane responsabile
pentu verificarea turii tuturor persoanelor care
intră în sediile instituţiei, pe durata stării de alertă
27.05.2020

privind completarea Dispoziţiei nr.327/2020,
privind numirea doamnei Lorinczi Maria în funcţia
pulică de conducere vacantă de şef serviciu, grad
II, la Serviciul financiar impozite şi taxe locale

352
353
354
355

27.05.2020

privind numirea doamnei Fulop Margit în funcţia
publică de referentîn cadrul Compartimentului
verifcări şi contabilitate a veniturilor
privind acordarea prestaţiei sociale sub forma
indemnizaţiei lunare pentru numitul Banga Pal
privind acordarea prestaţiei sociale sub forma
indemnizaţiei lunare pentru numitul Fazakas Olga

29.05.2020

29.05.2020

356
357

358
359

privind modificarea şi completarea atribuţiilor din
fişa păostului al funcţionarului public de execuţie
Mazilu Livia-Julianna
privind modificarea şi completarea atribuţiilor din
fişa păostului al funcţionarului public de execuţie
Szocs Zoltan
privind numirea doamnei Saitoc-Szasz Monika în
funcţia publică de referent în cadrul
Compartimentului impunere constatare casierierelaţii cu publicul
privind numirea doamnei Balla Enikõ în funcţia
publică de inspector în cadrul Compartimentului
impunere constatare casierie-relaţii cu publicul

29.05.2020

7756
02.06.2020

29.05.2020

29.05.2020

29.05.2020

360
361

privind numirea doamnei Pop-Szilagyi AnikoMargit în funcţia publică de referent de specialitate
în cadrul Compartimentului verificări şi
contabilitate a veniturilor
privind numirea doamnei Bartalis Maria în funcţia
publică de inspector în cadrul Compartimentului
impunere constatare casierie-relaţii cu publicul

29.05.2020

29.05.2020

362

privind aprobarea Planului de servicii privind pe
copilul Andrs Lili din municipiul Gheorgheni, bld.
Frăţiei bl.IMG C-81

7902
04.06.2020
03.06.2020
25

Nr.
Disp.

363
364
365
366
367
368
369
370
371

372
373
374
375

Titlul Dispoziţiei

privind încetarea dreptului la ajutor social familiei
numitei Dezso Hajnalka-Maria
privind reluarea plăţii ajutorului social familiei
numitei Gabor Tica
privind încetarea dreptului la ajutor social familiei
numitei Hanzi Clara
privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru
susţinerea familiei acordat numitei Fulop Gabriella

Nr. Adr./Data
comunicării
către Prefect

04.06.2020
04.06.2020
04.06.2020

04.06.2020

privind modificarea dreptului alocaţiei pentru
susţinerea familiei acordat numitei Gabor Vilma
privind încetarea dreptului alocaţiei pentru
susţinerea familiei acordat numitei Szabo KingaBeata
privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru
susţinerea familiei acordat numitei Demeter Rita
privind stabilirea dreptului la ajutor social şi a
cuantumului acesteia pentru familia numitului
Ferencz Vasile
privind stabilirea dreptului la ajutor social şi
alocaţia pentru susţinerea familiei şi a
cuantumului acestora pentru familia numitei
Demeter Csilla
privind stabilirea dreptului la ajutor social şi
alocaţia pentru susţinerea familiei şi a
cuantumului acestora pentru familia numitei
Ficzus Adel
privind stabilirea dreptului la ajutor social şi a
cuantumului acesteia pentru familia numitei
Ambrus Magdolna
privind stabilirea dreptului la ajutor social şi a
cuantumului acesteia pentru familia numitului
Mihaly Gabor
pentru modificarea Dispoziției nr.1/2020, privind
constituirea Grupului de lucru pentru gestionarea
și distribuirea ajutoarelor alimentare şi a
produselor de igienă în cadrul Programului
Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate
privind desemnarea persoanei responsabile de
primirea și Distribuirea laptelui praf pentru copii
cu vârsta cuprinsă între 0 –12 luni,
care nu beneficiază de lapte matern

376

377

Data
emiterii

04.06.2020

04.06.2020
04.06.2020

04.06.2020

04.06.2020

04.06.2020

04.06.2020

04.06.2020

8051
09.06.2020
09.06.2020

09.06.2020

privind închiderea circulaţiei rutiere pe o porţiune
de drum public
din municipiul Gheorgheni cu ocazia organizării şi
desfăşurării evenimentului „Ceremonia religioasă
– Ziua Domnului”,
în data 11 iunie 2020

8287
11.06.2020

11.06.2020

26

Nr.
Disp.

378
379

380
381
382
383

Titlul Dispoziţiei

privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului
Local al Municipiului Gheorgheni - 18.06.2020
privind încetarea raportului de serviciu al
funcţionarului public de execuţie Pop-Szilagyi
Aniko-Margit
privind suspendarea raportului de serviciu al
doamnei Horvath Andrea în vederea acordării
concediului pentru creşterea copilului în vârstă de
până la 2 ani
privind numirea doamnei Ordog Agnes în funcția
publică de referent în cadrul Compartimentului
contabilitate, urmărire, raportări
privind acordarea gradației 2 coespunzătoare
tranșei de vechime în muncă funcționarului public
Gal Levente
privind achiziția de servicii de management
al Spitalului Municipal Gheorgheni

Data
emiterii
12.06.2020

Nr. Adr./Data
comunicării
către Prefect

8366
12.06.2020

12.06.2020
8889
19.06.2020
16.06.2020

17.06.2020

18.06.2020

18.06.2020

384
385
386
387

privind desemnarea doamnei Janosi-Borsos JankaTerez pentru exercitarea controlului financiar
preventiv propriu
privind desemnarea domului Szekely Andras
pentru exercitarea controlului financiar preventiv
propriu
privind încetarea dreptului la stimulent
educațional, acordat sub formă de tichete sociale
numitei Andras Magdolna
privind constituirea Comisiei de inventariere la
Serviciul de administrare a drumurilor, străzilor,
parcurilor și grădinilor publice

19.06.2020

8993
22.06.2020

19.06.2020

22.06.2020

22.06.2020

388
389
390
391
392
393

privind acordarea gradației 5 coespunzătoare
tranșei de vechime în muncă funcționarului public
Szasz Tunde
privind constituirea Comisiei pentru organizarea și
desfășurarea Recensământului Populației și
Locuințelor din România în anul 2021 – RPL 2021
privind acordarea prestației sociale sub forma
indemnizației lunare pentru numita Madaras Ana
privind încetarea acordării prestației sociale sub
forma indemnizației lunare pentru numita Barta
Maria Marta
privind încetarea acordăriprestației sociale sub
forma indemnizației lunare pentru numita Szabo
Ildiko
privind constituirea Comisiei de licitaţie
pentru închirierea căsuțelor din lemn, aflate în
proprietatea privată a Municipiului Gheorgheni

23.06.2020

9205
24.06.2020

23.06.2020
23.06.2020

23.06.2020

23.06.2020

23.06.2020

27

Nr.
Disp.

394
395

396
397

398
399

Titlul Dispoziţiei

privind desemnarea viceprinarului Municipiului
Gheorgheni, domnul Len Emil Balazs pentru
îndeplinirea atribuțiilor primarului Municipiului
Gheorgheni pe perioada concediului de odihnă
privind constituirea Comisiei speciale pentru
întocmirea şi actualizarea inventarului bunurilor
imobile care aparțin domeniului privat al
Municipiului Gheorgheni
privind numirea Comisiei speciale pentru
întocmirea şi actualizarea inventarului bunurilor
care aparţin domeniului public al Municipiului
Gheorgheni
privind numirea Comisiei pentru monitorizarea,
coordonarea si îndrumarea metodologică a
dezvoltării sistemului de control intern/
managerial din cadrul Municipiului Gheorgheni
privind actualizarea atribuțiilor din fișa postului al
funcționarului public de execuție Dinu Angela

Data
emiterii

Nr. Adr./Data
comunicării
către Prefect

9324
25.06.2020
25.06.2020
9642
01.07.2020
29.06.2020

29.06.2020

29.06.2020

29.06.2020

privind actualizarea atribuțiilor din fișa postului al
funcționarului public de execuție Hăineală Csilla
29.06.2020

400
401
402
403
404
405
406
407
408
409

privind actualizarea atribuțiilor din fișa postului al
funcționarului public de execuție Orosz ErzsebetTerezia
privind actualizarea atribuțiilor din fișa postului al
funcționarului public Țurcaș Eva
privind actualizarea atribuțiilor din fișa postului al
funcționarului public Gereoffy Imola
privind actualizarea atribuțiilor din fișa postului al
funcționarului public de execuție Kozma Tunde
privind actualizarea atribuțiilor din fișa postului al
funcționarului public de execuție Benedek ErikaEniko
privind actualizarea atribuțiilor din fișa postului al
funcționarului public de execuție Gal Levente
privind încetarea raportului de serviciu al
funcționarului public de execuție Ordog Agnes
privind actualizarea atribuțiilor din fișa postului al
funcționarului public de execuție Molnar Ibolya
privind actualizarea atribuțiilor din fișa postului al
funcționarului public de execuție Gered Maria
privind actualizarea atribuțiilor din fișa postului al
funcționarului public de execuție Țepes Ioan-Florin

29.06.2020
29.06.2020
29.06.2020
29.06.2020

29.06.2020
29.06.2020
30.06.2020
30.06.2020
30.06.2020

30.06.2020

410
411

privind actualizarea atribuțiilor din fișa postului al
funcționarului public de execuție Szasz Tunde
privind actualizarea atribuțiilor din fișa postului al
funcționarului public de execuție Balazs Szidonia

30.06.2020

30.06.2020
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Nr.
Disp.

Titlul Dispoziţiei

Data
emiterii

Nr. Adr./Data
comunicării
către Prefect

privind actualizarea atribuțiilor din fișa postului al
funcționarului public de execuție Fulop Margit

412
413
414
415

30.06.2020

privind actualizarea atribuțiilor din fișa postului al
funcționarului public de execuție Saitoc Szasz
Monika
privind actualizarea atribuțiilor din fișa postului al
funcționarului public de execuție Szocs Zoltan
privind actualizarea atribuțiilor din fișa postului al
funcționarului public de execuție Albert Enikő

30.06.2020
30.06.2020

30.06.2020

416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432

privind actualizarea atribuțiilor din fișa postului al
funcționarului public de execuție Mazilu LiviaJulianna
privind actualizarea atribuțiilor din fișa postului al
funcționarului public de execuție Balla Enikő
privind aprobarea Regulamentului pentru
acordarea voucherelor de vacanță
privind stabilirea dreptului la alocația pentru
susținerea familiei acordat numitei Daradics AnnaMaria
privind stabilirea dreptului la alocația pentru
susținerea familiei acordat numitului Mihaly
Gabor
privind încetarea dreptului la alocația pentru
susținerea familiei acordat numitei Andras
Magdolna
privind modificarea cuantumului alocației pentru
susținerea familiei acordat numitului Simon
Zoltan
privind suspendarea dreptului la ajutor social
familiei numitei Demeter Csilla
privind suspendarea dreptului la ajutor social
familiei numitului Sandor Karoly
privind suspendarea dreptului la ajutor social
familiei numitei Hanzi Paraschiva
privind suspendarea dreptului la ajutor social
familiei numitei Mihaly Maria
privind suspendarea dreptului la ajutor social
familiei numitului Berki Csaba
privind suspendarea dreptului la ajutor social
familiei numitului Gyorgy Zoltan
privind suspendarea dreptului la ajutor social
familiei numitei Bandi Zsofia
privind suspendarea dreptului la ajutor social
familiei numitului Rimba Istvan
privind suspendarea dreptului la ajutor social
familiei numitei Otvos Piroska
privind suspendarea dreptului la ajutor social
familiei numitului Moldovan Andras

30.06.2020
30.06.2020
02.07.2020

9769
03.07.2020

03.07.2020

03.07.2020

03.07.2020

03.07.2020
03.07.2020
03.07.2020
03.07.2020
03.07.2020
03.07.2020
03.07.2020
03.07.2020
03.07.2020
03.07.2020
03.07.2020
29

Nr.
Disp.

433
434
435
436
437
438
439
440
441
442

443
444
445
446
447
448
449
450
451

Titlul Dispoziţiei

privind suspendarea dreptului la ajutor social
familiei numitei Csorba Hajnal
privind suspendarea dreptului la ajutor social
familiei numitului Rostas Istvan
privind suspendarea dreptului la ajutor social
familiei numitei Mailat Gabriella
privind suspendarea dreptului la ajutor social
familiei numitului Kalanyos Levente
privind suspendarea dreptului la ajutor social
familiei numitului Pui Sandor
privind suspendarea dreptului la ajutor social
familiei numitei Gabor Erika
privind suspendarea dreptului la ajutor social
familiei numitei Bencze Ildiko
privind modificarea cuantumului ajutorului social
familiei numitei Andras Magdolna
privind stabilirea dreptului la ajutor social și al
cuantumului acestuia pentru familia numitului
Mihaly Gabor
privind actualizarea atribuțiilor din fișa postului al
funcționarului public de execuție Paka Hunor
privind constituirea Comisiei de evaluare a
pădurilor și pășunilor împădurite din proprietatea
Municipiului Gheorgheni

Data
emiterii

Nr. Adr./Data
comunicării
către Prefect

03.07.2020
03.07.2020
03.07.2020
03.07.2020
03.07.2020
03.07.2020
03.07.2020
03.07.2020

03.07.2020
03.07.2020

03.07.2020

privind reluarea activităţii de către doamna Mezei
Rita, asistent personal al persoanei cu handicap
grav Cuptor Petru Rareș
privind actualizarea atribuțiilor din fișa postului al
funcționarului public de execuție Janosi-Borsos
Janka-Terez
privind actualizarea atribuțiilor din fișa postului al
funcționarului public de execuție Szekely Andras

06.07.2020

10.07.2020

09.07.2020

09.07.2020

privind actualizarea atribuțiilor din fișa postului al
funcționarului public de execuție Balazs-Kercso
Katalin
privind acordarea prestației sociale sub forma
indemnizației lunare pentru numita Dan-Balea
Annabela
privind încetarea acordării prestației sociale sub
forma indemnizației lunare numitei Buslig Ana
privind încetarea acordării prestației sociale sub
forma indemnizației lunare numitei Peter Ileana
privind încetarea acordării prestației sociale sub
forma indemnizației lunare numitei Peter Elisabeta

09.07.2020

09.07.2020
09.07.2020
09.07.2020

09.07.2020
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Nr.
Disp.

452
453

454
455

456

457

Titlul Dispoziţiei

pentru modificarea Dispoziției nr.395/2020,
privind constituirea Comisiei speciale pentru
întocmirea și actualizarea inventarului bunurilor
imobile care aparțin domeniului privat al
Municipiului Gheorgheni
pentru modificarea Dispoziției nr.396/2020,
privind numirea Comisiei speciale pentru
întocmirea şi actualizarea inventarului bunurilor
care aparţin domeniului public al Municipiului
Gheorgheni
privind prelungirea Contractului de management
nr.10546/11.07.2016, modificat, respectiv
numirea domnului Ferenczy Ştefan în funcţia de
manager interimar al Spitalului Municipal
Gheorgheni
privind convocarea ședinței extraordinare a
Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni 16.07.2020
pentru modificarea Dispoziției nr.1086/2018,
privind desemnarea funcţionarului public de
execuţie, domnul Kiss László, persoana
responsabilă cu urmărirea derulării Contractului
de finanţare nr.5508/2018
pentru modificarea Dispoziției nr.582/2019,
privind desemnarea funcţionarului public de
execuţie, domnul Kiss László, ca persoană
responsabilă cu urmărirea derulării Contractului
de finanţare nr.4995/28.05.2019, în cadrul
Programului naţional de cadastru şi carte funciară

Data
emiterii

Nr. Adr./Data
comunicării
către Prefect

10.07.2020

10.07.2020

10.07.2020

10.07.2020

10678
17.07.2020
14.07.2020

15.07.2020

pentru modificarea Dispoziției nr.20/2020 privind
desemnarea funcţionarului public de execuţie,
domnul Kiss László, ca persoană responsabilă cu
urmărirea derulării Contractului de finanţare
nr.18355/16.12.2019,
în cadrul Programului naţional de cadastru şi
carte funciară

458

459

15.07.2020

privind desemnarea funcţionarului public de
execuţie Bodó Sándor, pentru semnarea
documentelor şi iniţierea proiectelor de operaţiuni
supuse controlului financiar preventiv propriu,
pentru lichidarea cheltuielilor şi
certificarea operatiunilor prin aplicarea vizei de
„bun de plată”
15.07.2020

pentru revocarea Dispoziției nr.383/2020, privind
achiziția de servicii de management al Spitalului
Municipal Gheorgheni

460

15.07.2020
31

Nr.
Disp.

461

Titlul Dispoziţiei

privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului
Local al Municipiului Gheorgheni - 23.07.202015:00
privind anularea procedurii de licitație și
organizarea unei noi licitații pentru închirierea
căsuțelor din lemn, aflate în proprietatea privată
a Municipiului Gheorgheni

462
463

464
465
466
467
468
469
470
471
472
473

474
475
476
477
478

Data
emiterii

Nr. Adr./Data
comunicării
către Prefect

17.07.2020

11047
23.07.2020
21.07.2020

privind încetarea acordării prestației sociale sub
forma indemnizației lunare numitului Cuptor
Petru-Rareș
privind desemnarea viceprimarului Municipiului
Gheorgheni, domnul Len Emil-Balázs pentru
îndeplinirea atribuţiilor primarului Municipiului
Gheorgheni, în perioada 24-29.07.2020
privind încetarea suspendării Contractului
individual de muncă precum și reluareaacticității a
doamnei Baricz Katalin
privind actualizarea atribuțiilor din fișa postului al
funcționarului public de execuție Kiss Laszlo
privind încetarea dreptului la ajutor social și
alocației de susținere a familiei numitei Berki
Monika
privind încetarea dreptului la ajutor social familiei
numitei Tatar Rita
privind încetarea dreptului la ajutor social familiei
numitului Sandor Janos
privind actualizarea atribuțiilor din fișa postului al
funcționarului public de execuție Rokaly Robert
privind încetarea numirii doamnei Horvath Orsolya
în funcția de director al Creșei Municipale
Gheorgheni, pe perioadă determinată
privind încetarea contractului individual de muncă
a salariatei Rokaly Piroska
privind completarea Fișei postului al d-lui Mezei
Levente având funcția de administrator la
Serviciul administrarea pieței, fondului locativ,
parcare și deservire
privnd detașarea salariatei dr. Koszti Edit la
Direcția de Sănătate Publică Harghita
privnd detașarea salariatei Rusz-Santha Timea la
Direcția de Sănătate Publică Harghita
privnd detașarea salariatei Banyasz Emerencia la
Direcția de Sănătate Publică Harghita
privnd detașarea salariatei Benedek Anna-Kinga la
Direcția de Sănătate Publică Harghita
privnd detașarea salariatei Szasz Eszter Zsuzsanna
la Direcția de Sănătate Publică Harghita

23.07.2020

23.07.2020
11147
27.07.2020
23.07.2020

23.07.2020
23.07.2020
23.07.2020
23.07.2020

27.07.2020
27.07.2020

27.07.2020
11424
30.07.2020
29.07.2020
29.07.2020
29.07.2020
29.07.2020

29.07.2020
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Nr.
Disp.

479

Titlul Dispoziţiei

Data
emiterii

pentru constituirea Comisiei de recepţie la
terminarea lucrărilor privind obiectivul de
investiţie „Amenajarea unui parc în strada
Constructorilor F.N din Municipiul Gheorgheni,
prin reconversia și refuncționalizarea terenului
vacant și neutilizat”

Nr. Adr./Data
comunicării
către Prefect

11539
03.08.2020

31.07.2020

480
481

privind rectificarea Actului de naștere nr.159 din
05 mai 1953, înregistrat în Gheorgheni
31.07.2020

privind aprobarea Procedurii pentru modalitățile
de identificare și verificare a destinatarilor finali în
cadrul Schemei naţionale de sprijin pentru
persoanele vârstnice şi pentru persoanele fără
adăpost
31.07.2020

privind modificarea raportului de serviciu al
funcțíonarului public de execuíe Szekely Andras
prin promovarea temporară pentru exercitarea cu
caracter temporar a funcției publice de conducere
tempoar vacante de șef birou la Birou contabilitate

482
483
484
485
486
487

488
489

31.07.2020

privind convocarea ședinței extraordinare a
Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni 07.08.2020
privind modificarea Dispoziției nr. 476/2020
privnd detașarea salariatei Banyasz Emerencia la
Direcția de Sănătate Publică Harghita
privind modificarea Dispoziției nr. 475/2020
privnd detașarea salariatei Rusz-Santa Timea la
Direcția de Sănătate Publică Harghita
privind modificarea Dispoziției nr. 474/2020
privnd detașarea salariatei dr. Koszti Edit la
Direcția de Sănătate Publică Harghita
privind modificarea Dispoziției nr. 477/2020
privnd detașarea salariatei Benedek Anna-Kinga la
Direcția de Sănătate Publică Harghita
privind modificarea Dispoziției nr. 478/2020
privnd detașarea salariatei Szasz Eszter Zsuzsanna
la Direcția de Sănătate Publică Harghita

11615
04.08.2020
03.08.2020

03.08.2020

03.08.2020

03.08.2020

03.08.2020

03.08.2020

privind desemnarea personalului tehnic auxiliar al
Biroului Electoral de Circumscripție a
Municipiului Gheorgheni nr.2 în cadrul alegerilor
locale din data de 27 septembrie 2020
04.08.2020

490

privind numirea in calitate de curator special a
numitului Szanto Jeno pe seama minorului Szanto
Peter-Jozsef

11845
07.08.2020
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Nr.
Disp.

491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515

Titlul Dispoziţiei

privind încetarea dreptului la ajutor social familiei
numitului Mihaly Adalbert
privind reluarea plății ajutorului social familiei
numitei Demeter Csilla
privind reluarea plății ajutorului social familiei
numitului Sandor Mihaly
privind reluarea plății ajutorului social familiei
numitei Hanzi Paraschiva
privind reluarea plății ajutorului social familiei
numitei Mihaly Maria
privind reluarea plății ajutorului social familiei
numitului Gyorgy Zoltan
privind reluarea plății ajutorului social familiei
numitei Bandi Zsofia
privind reluarea plății ajutorului social familiei
numitului Rimba Istvan
privind reluarea plății ajutorului social familiei
numitei Otvos Piroska
privind reluarea plății ajutorului social familiei
numitului Moldovan Andras
privind reluarea plății ajutorului social familiei
numitei Csorba Hajnal
privind reluarea plății ajutorului social familiei
numitului Moldovan Andras
privind suspendarea dreptului la ajutor social
familiei numitului Ionas Ludovic
privind suspendarea dreptului la ajutor social
familiei numitului Barcsa Rudolf
privind suspendarea dreptului la ajutor social
familiei numitului Peter Andras
privind suspendarea dreptului la ajutor social
familiei numitului Mihaly Bela
privind suspendarea dreptului la ajutor social
familiei numitului Dandu Nicolae
privind suspendarea dreptului la ajutor social
familiei numitului Țepeș Nicolae Petru
privind suspendarea dreptului la ajutor social
familiei numitei Rostas Ilona
privind suspendarea dreptului la ajutor social
familiei numitei Portik Rita Maria
privind suspendarea dreptului la ajutor social
familiei numitei Sandor Jutka
privind încetarea dreptului la ajutor social familiei
numitei Benedek Monika
privind modificarea cuantumului alocației pentru
susținerea familiei acordat numitei Kozma Terez
privind modificarea cuantumului alocației pentru
susținerea familiei acordat numitului Vetesi-Antal
Zoltan
privind încetarea dreptului alocației pentru
susținerea familiei acordat numitei Darvas Tekla

Data
emiterii

Nr. Adr./Data
comunicării
către Prefect

05.08.2020
05.08.2020
05.08.2020
05.08.2020
05.08.2020
05.08.2020
05.08.2020
05.08.2020
05.08.2020
05.08.2020
05.08.2020
05.08.2020
05.08.2020
05.08.2020
05.08.2020
05.08.2020
05.08.2020
05.08.2020
05.08.2020
05.08.2020
05.08.2020
05.08.2020
05.08.2020

05.08.2020
05.08.2020
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Nr.
Disp.

516
517
518
519
520
521
522
523

Titlul Dispoziţiei

Data
emiterii

Nr. Adr./Data
comunicării
către Prefect

privind încetarea dreptului alocației pentru
susținerea familiei acordat numitei Berki Erzsebet
05.08.2020

privind modificarea cuantumului alocației pentru
susținerea familiei acordat numitului Cerchez
Csaba
privind încetarea dreptului alocației pentru
susținerea familiei acordat numitei Incze Rita
privind încetarea dreptului alocației pentru
susținerea familiei acordat numitului Demeter
Robert
privind modificarea cuantumului alocației pentru
susținerea familiei acordat numitului Demeter
Marius
privind modificarea cuantumului alocației pentru
susținerea familiei acordat numitei Blenesi IdaZita
privind modificarea cuantumului alocației pentru
susținerea familiei acordat numitei Moldovan
Veronika
privind modificarea cuantumului alocației pentru
susținerea familiei acordat numitei Demeter Csilla

05.08.2020
05.08.2020

05.08.2020

05.08.2020

05.08.2020

05.08.2020

05.08.2020

524
525
526
527
528
529

530
531

532

privind modificarea cuantumului alocației pentru
susținerea familiei acordat numitei Gabor Rita
privind modificarea cuantumului alocației pentru
susținerea familiei acordat numitei Rostas Ida
privind modificarea cuantumului alocației pentru
susținerea familiei acordat numitului Demeter
Csaba
privind stabilirea dreptului la alocația pentru
susținerea familiei acordat numitei Gabor RekaMagdolna
privind modificarea cuantumului alocației pentru
susținerea familiei acordat numitei Marton Matild

05.08.2020
05.08.2020

05.08.2020

05.08.2020

05.08.2020

privind stabilirea dreptului la ajutor social și
alocația pentru susținerea familiei și a
cuantumului acesteia pentru familia numitei Nagy
Tunde
privind modificarea cuantumului la ajutor social
și alocația pentru susținerea familiei pentru
familia numitului Sandor Istvan
privind modificarea cuantumului la ajutor social
și alocația pentru susținerea familiei pentru
familia numitei Moldovan Eszter-Anna
privind desemnarea persoanei cu atribuții în
domeniul egalității de șanse și de tratament între
femei și bărbați la nivelul Municipiului Gheorgheni

05.08.2020

05.08.2020

07.08.2020
12186
14.08.2020
12.08.2020
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Nr.
Disp.

533
534
535
536
537
538
539

Titlul Dispoziţiei

privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului
Local al Municipiului Gheorgheni - 20.08.202015:00
privind încetarea acordării prestației sociale sub
forma indemnizației lunare numitului Kolozsi
Marton
privind acordarea prestației sociale sub forma
indemnizației lunare pentru numitul Brassai
Csaba-Antal
privind acordarea prestației sociale sub forma
indemnizației lunare pentru numita Lenard Gizela

542
543
544
545

546

Nr. Adr./Data
comunicării
către Prefect

12.08.2020

13.08.2020

14.08.2020

14.08.2020

privind acordarea prestației sociale sub forma
indemnizației lunare pentru numita Hecsko
Rozalia
privind acordarea prestației sociale sub forma
indemnizației lunare pentru numita Kovacs Ildico
privind acordarea prestației sociale sub forma
indemnizației lunare pentru numitul Jakab Carol
privind numirea doamnei Maior Izabella în funcția
publică de referent, grad profesional superior la
Compartimentul contabilitate, urmărire, raportări
în cadrul aparatului de specialitate al primarului
municipiului Gheorgheni, prin transfer

540
541

Data
emiterii

12467
20.08.2020
18.08.2020
18.08.2020
18.08.2020

19.08.2020

privind acordarea gradației 4 corespunzătoare
tranșei de vechime în muncă funcționarului public
Biro Laura
privind stabilirea locurilor speciale pentru afişaj
electoral, pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale din anul 2020

19.08.2020

20.08.2020

privind convocarea ședinței extraordinare a
Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni 26.08.2020
privind încetarea acordării prestației sociale sub
forma indemnizației lunare numitei Șerban
Magdolna
pentru modificarea art.1 din Dispoziția
nr.489/2020, privind desemnarea personalului
tehnic auxiliar al Biroului Electoral de
Circumscripție a Municipiului Gheorgheni nr.2 în
cadrul alegerilor locale din data de 27 septembrie
2020
privind anularea procedurii de licitație pentru
închirierea căsuțelor din lemn,
aflate în proprietatea privată a Municipiului
Gheorgheni

12545
21.08.2020
21.08.2020
12754
27.08.2020
24.08.2020

25.08.2020

26.08,2020
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Nr.
Disp.

547

Titlul Dispoziţiei

privind aprobarea Procedurii pentru modalitățile
de identificare
și verificare a destinatarilor finali în cadrul
Schemei naţionale de sprijin pentru elevii cei mai
defavorizați, utilizate la nivelul Municipiului
Gheorgheni
privind acordarea concediului fără plată
funcţionarului public de execuţie Szabo Laszlo,
poliţist local în cadrul Serviciului public Poliţia
Locală

548

549

Data
emiterii

Nr. Adr./Data
comunicării
către Prefect

26.08.2020

26.08.2020

privind efectuarea procedurii de compensare în
conformitate cu prevederile pct. 40, alin. (3) din
Ordinul M.F.P. nr. 2861/2009, pentru aprobarea
normelor privind organizarea şi efectuarea
inventarierii elementelor de natura activelor,
datoriilor şi capitalurilor

12979
01.09.2020

31.08.2020

550
551
552
553
554

555

556
557
558
559
560
561

privind acordarea prestației sociale sub forma
indemnizației lunare pentru numita Kolumban
Annamaria
privind acordarea prestației sociale sub forma
indemnizației lunare pentru numita Kollo Ileana
privind acordarea prestației sociale sub forma
indemnizației lunare pentru numitul Buslig Eugen

13139
03.09.2020
02.09.2020
02.09.2020

02.09.2020

privind acordarea prestației sociale sub forma
indemnizației lunare pentru numita Peter Anna
privind convocarea ședinței extraordinare de
îndată a Consiliului Local al Municipiului
Gheorgheni - 03.09.2020 - 15:00
privind desemnarea funcţionarului public de
execuţie Davidescu Iulia-Dorottya,
pentru semnarea documentelor şi iniţierea
proiectelor de operaţiuni supuse controlului
financiar preventiv propriu, pentru lichidarea
cheltuielilor şi certificarea operatiunilor prin
aplicarea vizei de „bun de plată”
privind încetarea dreptului la ajutor social familiei
numitei Ambrus Magdolna
privind suspendarea dreptului la ajutor social
acordat familiei numitei Bencze Monika
privind reluarea plății ajutorului social familiei
numitului Ionas Ludovic
privind suspendarea dreptului la ajutor social
familiei numitului Kemenes Zoltan
privind reluarea plății ajutorului social familiei
numitului Mihaly Bela
privind suspendarea dreptului la ajutor social
acordat familiei numitei Mihaly Judit

02.09.2020

03.09.2020

04.09.2020

13176
04.09.2020

13249
07.09.2020
04.09.2020
04.09.2020
04.09.2020
04.09.2020
04.09.2020
04.09.2020
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Nr.
Disp.

562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573

574
575

576
577

Titlul Dispoziţiei

privind suspendarea dreptului la ajutor social
acordat familiei numitei Moldovan Eszter-Anna
privind suspendarea dreptului la ajutor social
acordat familiei numitei Moldovan Iren
privind reluarea plății ajutorului social familiei
numitului Peter Andras
privind reluarea plății ajutorului social familiei
numitului Pui Sandor
privind reluarea plății ajutorului social familiei
numitei Rostas Ilona
privind reluarea plății ajutorului social familiei
numitei Sandor Jutka
privind stabilirea dreptului la alocația pentru
susținerea familiei acordat numitei Szabo Ottilia
privind încetarea dreptului la alocația pentru
susținerea familiei acordat numitului Schwartz
Zoltan
privind modificarea cuantumului alocației pentru
susținerea familiei acordat numitei Sandor Ida

Data
emiterii

Nr. Adr./Data
comunicării
către Prefect

04.09.2020
04.09.2020
04.09.2020
04.09.2020
04.09.2020
04.09.2020
04.09.2020

04.09.2020

04.09.2020

privind modificarea cuantumului alocației pentru
susținerea familiei acordat numitei Gabor RekaMagdolna
privind modificarea cuantumului ajutorului social
cuvenit familiei numitului Cherchez Janos
privind modificarea cuantumului ajutorului social
cuvenit familiei numitei Sandor Ida
privind stabilirea dreptului la ajutor social și
alocația pentru susținerea familiei și a
cuantumului acestora pentru familia numitei
Gabor Katalin
privind stabilirea dreptului la ajutor social și a
cuantumului acestora pentru familia numitei
Kalusi Katalin
privind stabilirea dreptului la ajutor social și
alocația pentru susținerea familiei și a
cuantumului acestora pentru familia numitului
Gabor Matyas
privind numirea Comisiei de evaluare pentru
atribuirea pe loturi a contractului de achiziție
publică de „Servicii de exploatare forestieră din
cadrul Municipiului Gheorgheni în anul 2020”

04.09.2020
04.09.2020
04.09.2020

04.09.2020

04.09.2020

04.09.2020
13626
11.09.2020
08.09.2020
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Nr.
Disp.

Titlul Dispoziţiei

Data
emiterii

Nr. Adr./Data
comunicării
către Prefect

privind numirea Comisiei de evaluare pentru
atribuirea contractului
de achiziție publică de „Servicii de consultanță
pentru analiza proceselor actuale și documentarea
cerințelor funcționale pentru servicii
electronice/procese noi” în cadrul proiectului
„Eficientizarea proceselor interne ale Primăriei și a
interacțiunii cu cetățenii prin implementarea unui
sistem informatic integrat
și a unui portal de servicii electronice”

578
579
580
581

582
583

584
585

586
587

588
589
590
591

08.09.2020

privind încetarea acordării prestației sociale sub
forma indemnizației lunare numitului Sara Iosif
privind delegarea unor atribuții d-nei Maior
Izabella, având funcția de referent
pentru aprobarea Regulamentului privind
preluarea, gestionarea și distribuirea măștilor
gratuite, conform O.U.G. nr.78/2020, și
desemnarea Grupului de lucru
privind încetarea acordării prestației sociale sub
forma indemnizației lunare numitei Ferencz-Csibi
Rozalia
privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului
Local al Municipiului Gheorgheni - 17.09.2020
privind delimitarea şi numerotarea secțiilor de
votare din municipiul Gheorgheni, precum şi a
sediilor acestora, pentru alegerea autorităţilor
administrației publice locale din anul 2020
privind desemnarea viceprimarului Municipiului
Gheorgheni, domnul Len Emil-Balázs pentru
îndeplinirea atribuţiilor primarului Municipiului
Gheorgheni - 15.09.2020
privind acordarea gradației 4 corespunzătoare
tranșei de vechime în muncă funcționarului public
Mihalydeak Csongor
privind numirea Comisiei de evaluare pentru
atribuirea contractului de achiziție publică de
„Servicii de catering în cadrul Programuluipilot,conform O.U.G. nr.9/2020, pentru Școala
Gimnazială Kós Károly Gheorgheni”
privind menținerea doamnei Molnar Ibolya în
funcția publică de execuție de referent la
Compartimentul stare civilă după împlinirea
vârstei standard de pensionare
privind concovarea ședinței extraordinare a
Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni 25.09.2020- 13:00
privind modificarea cuantumului ajutorului social
cuvenit familiei numitului Mihaly Gabor
privind reluarea plății ajutorului social familiei
numitului Portik Rita Maria

08.09.2020
08.09.2020

09.09.2020

09.09.2020
11.09.2020
13720
14.09.2020
11.09.2020
13802
15.09.2020
14.09.2020
14180
21.09.2020
17.09.2020

17.09.2020

21.09.2020

21.09.2020
21.09.2020
21.09.2020
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Nr.
Disp.

Titlul Dispoziţiei

Data
emiterii

privind desemnarea personalului tehnic al
birourilor electorale ale secțiilor de votare din
Municipiului Gheorgheni, în cadrul alegerilor
locale din data de 27 septembrie 2020

592
593

594
595
596
597
598
599

600
601
602
603
604
605
606
607
608
609

Nr. Adr./Data
comunicării
către Prefect

14925
23.09.2020
22.09.2020

privind încetarea Contractului de management
nr.10546/11.07.2016, modificat, închetai între
Municipiul Gheorgheni și domnul Ferenczy Ștefan
privind împuternicirea funcţionarului public
Gereőffy Imola în vederea asistării la încheierea
unui contract de întreţinere

25.09.2020

14418
25.09.2020

25.09.2020

privind numirea domnului dr.Biro Levente în
funcțía de manager interimar al Spitalului
Municipal Gheorgheni
privind încetareq acordării presației sociale sub
forma indemnizației lunare numitei Hecsko Rozalia

25.09.2020

25.09.2020

privind numirea în calitate de curator special a
numitei Szasz Magdolna pe seama minorei
Kemenes Dorka
privind desemnarea persoanei responsabile cu
aplicarea Legii nr,544/2001, privind liberul acces
la informații de interes public
privind desemnarea viceprimarului Municipiului
Gheorgheni, domnul Len Emil-Balazs pentru
îndeplinirea atribuțiilor primarului Municipiului
Gheorgheni, pe perioada concediul de odihnă 05.10.2020
privind convocarea ședinței extraordinare a
Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni 09.10.2020 13:00
privind reluarea plății ajutorului social familiei
numitului Barcsa Rudolf
privind reluarea plății ajutorului social familiei
numitei Moldovan Iren
privind reluarea plății ajutorului social familiei
numitului Kemenes Zoltan
privind reluarea plății ajutorului social familiei
numitei Mailat Gabriella
privind reluarea plății ajutorului social familiei
numitei Bencze Ildiko
privind reluarea plății ajutorului social familiei
numitei Mihaly Judit
privind încetarea dreptului la ajutor social familiei
numitului Kalanyos Levente
privind încetarea dreptului la ajutor social familiei
numitei Gabor Erika
privind reluarea plății ajutorului social familiei
numitului Berki Csaba

30.09.2020

14533
29.09.2020
14840
05.10.2020

01.10.2020

02.10.2020

05.10.2020
05.10.2020

14927
06.10.2020

05.10.2020

-"-

05.10.2020

-"-

05.10.2020

-"-

05.10.2020

-"-

05.10.2020

-"-

05.10.2020

-"-

05.10.2020

-"-

05.10.2020

-"-
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Nr.
Disp.

610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627

628

Titlul Dispoziţiei

privind suspendarea dreptului la ajutor social
familiei numitei Sandor Margit
privind suspendarea dreptului la ajutor social
familiei numitei Sandor Olga
privind suspendarea dreptului la ajutor social
familiei numitului Peter Andras
privind suspendarea dreptului la ajutor social
familiei numitei Dobondi Gabriela
privind suspendarea dreptului la ajutor social
familiei numitei Otvos Piroska
privind suspendarea dreptului la ajutor social
familiei numitei Gabor Rita
privind suspendarea dreptului la ajutor social
familiei numitei Csorba Klaudia
privind modificarea cuantumului alocației pentru
susținerea familiei acordat familiei numitei Jakab
Andrea-Melinda
privind modificarea cuantumului alocației pentru
susținerea familiei acordat familiei numitei Rostas
Piroska
privind modificarea cuantumului alocației pentru
susținerea familiei acordat familiei numitei Csorba
Hajnal
privind modificarea cuantumului alocației pentru
susținerea familiei acordat familiei numitei Rimba
Ilona
privind modificarea cuantumului alocației pentru
susținerea familiei acordat familiei numitei Rostas
Katalin
privind modificarea cuantumului alocației pentru
susținerea familiei acordat familiei numitei Polgar
Eva
privind modificarea cuantumului alocației pentru
susținerea familiei acordat familiei numitei Mailat
Gabriela
privind modificarea cuantumului alocației pentru
susținerea familiei acordat familiei numitei Mihaly
Maria
privind modificarea cuantumului alocației pentru
susținerea familiei acordat familiei numitului
Cherchez Csaba
privind modificarea cuantumului alocației pentru
susținerea familiei acordat familiei numitei Sandor
Jutka
privind încetarea dreptului alocației pentru
susținerea familiei acordat familiei numitei
Ambrus Laura
privind stabilirea dreptului la ajutor social și
alocația pentru susținerea familiei și a
cuantumului acestora pentru familia numitei Tatar
Rita

Data
emiterii

Nr. Adr./Data
comunicării
către Prefect

05.10.2020

-"-

05.10.2020

-"-

05.10.2020

-"-

05.10.2020

-"-

05.10.2020

-"-

05.10.2020

-"-

05.10.2020

-"-

05.10.2020

-"-

05.10.2020

-"-

05.10.2020

-"-

05.10.2020

-"-

05.10.2020

-"-

05.10.2020

-"-

05.10.2020

-"-

05.10.2020

-"-

05.10.2020

-"-

05.10.2020

-"-

05.10.2020

-"-

05.10.2020
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Nr.
Disp.

629
630
631
632
633
634
635
636
637

638
639

Titlul Dispoziţiei

privind stabilirea dreptului la ajutor social și și a
cuantumului acestui pentru familia numitei
Tamas Ilona
privind stabilirea dreptului la ajutor social și și a
cuantumului acestui pentru familia numitei
Demeter Maria
privind stabilirea dreptului la ajutor social și și a
cuantumului acestui pentru familia numitei
Cerchez Csaba
privind modificarea cuantumului ajutorului social
cuvenit familiei numitului Berki Csaba
privind modificarea cuantumului ajutorului social
cuvenit familiei numitei Csorba Hajnal
privind încetarea raportului de serviciu al
funcționarlu public de execuție domnul Fejer
Laszlo
privind acordarea gradației 4 corespunzătoare
tranșei de vechime în muncă funcționarului public
Kibedi Szilard Peter
privind modificarea raportului de serviciu al
doamnei Balla Eniko prin transfer la cerere
privind numirea domnului dr. Pretorian Andrei în
funcția de director medical interimar în cadrul
Spitalului Municipal Gheorgheni
privind delegarea unor atribuții doamnei Tolcser
Emese-Lilla având funcția de inspector de
specialitate
privind numirea în calitate de curator special a
numitei Moga Tunde pe seama minorilor Fînați
David-Adrian și Fînați Rebeka
privind aprobarea Planului de servicii privind pe
copilul Ficzus Zsanett din municipiul Gheorgheni,
str. Pajiștei nr.33

640
641
642
643

644
645

privind delegarea unor atribuții doamnei
Ungureanu Maria, având funcția de inspector
privind acordarea prestației sociale sub forma
indemnizației lunare pentru numita Jozsa Eva
privind acordarea prestației sociale sub forma
indemnizației lunare pentru numita Fulop Ilona
privind desemnarea persoanei responsabile
cu furnizarea datelor statistice din domeniul
agricol
privind convocarea ședinței extraordinare a
Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni
20.10.2020

Data
emiterii

Nr. Adr./Data
comunicării
către Prefect

05.10.2020

-"-

05.10.2020

-"-

05.10.2020

-"-

05.10.2020

-"-

05.10.2020

-"-

07.10.2020

15080
08.10.2020

07.10.2020

-"-

07.10.2020

-"-

08.10.2020

-"-

09.10.2020

15233
12.10.2020

12.10.2020

-"-

12.10.2020

-"-

13.10.2020

15526
12.10.2020

13.10.2020

-"-

13.10.2020

-"-

16.10.2020

-"-

16.10.2020

-"-
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Nr.
Disp.

646
647

Titlul Dispoziţiei

privind încetarea acordării prestației sociale sub
forma indemnizației lunare numitei Ferencz
Margareta
privind aprobarea Planului de servicii privind pe
copilul Bakos Kitty-Annabel din municipiul
Gheorgheni, cart, Bucin, bl.3-A-6

Data
emiterii

19.10.2020

Nr. Adr./Data
comunicării
către Prefect

15745
21.10.2020

19.10.2020

-"-

19.10.2020

-"-

20.10.2020

-"-

pentru modificarea Dispoziției nr.329/2020,
privind adoptarea unor măsuri organizatorice în
activitatea Primăriei municipiului Gheorgheni,
impuse de prevenirea şi limitarea răspândirii
coronavirus COVID-19, pe durata stării de alertă,
modificată prin Dispoziția nr.339/2020

648
649

650

651

privind îbcetarea raportului de serviiu al
funcționarului public de conducere Pal Levente
privind organizarea concursului în vederea
ocupării funcţiei contractuale, vacante, de
muncitor, M/I, în cadrul aparatului de specialitate
al Primarului Municipiului Gheorgheni la
Compartiment administrarea zonelor verzi, a
parcurilor, grădinilor publice şi a locurilor de joacă
pentru copii
privind organizarea concursului în vederea
ocupării funcţiei contractuale, vacante, de
muncitor, M/I, în cadrul aparatului de specialitate
al Primarului Municipiului Gheorgheni la
Compartiment administrarea drumurilor şi
străzilor

15936
23.10.2020

21.10.2020

21.10.2020

-"-

22.10.2020

-"-

22.10.2020

-"-

29.10.2020

-"-

privind constituirea Comisiei de evaluare pentru
închirierea prin licitaţie publică a căsuțelor de
lemn, aflate în proprietatea privată a Municipiului
Gheorgheni

652
653

654

655

pentru modificarea Dispoziíei nr.584/2020,
privind delimitarea şi numerotarea secțiilor de
votare din municipiul Gheorgheni, precum şi a
sediilor acestora, pentru alegerea autorităţilor
administrației publice locale din anul 2020
privind acordarea prestației sociale sub forma
indemnizației lunare numitei Keresztes Iuliana
privind desemnarea salariatei Tőlcsér Emese-Lilla,
pentru semnarea documentelor şi iniţierea
proiectelor de operaţiuni supuse controlului
financiar preventiv propriu, pentru lichidarea
cheltuielilor şi certificarea operatiunilor prin
aplicarea vizei de „bun de plată”

16074
27.10.2020

23.10.2020
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Nr.
Disp.

656
657
658
659

Titlul Dispoziţiei

Data
emiterii

privind anularea autorizaţiilor eliberate pe baza
Legii 38/2003 privind transportul în regim de taxi
27.10.2020

privind încetarea raportului de serviciu al
funcţionarului public de conducere d-na Duka
Emese
privind încetarea contractului de management nr.
7505/2019 încheiat între Municipiul Gheorgheni
şi domnul Csergő Tibor-András
privind stabilirea şi asigurarea locurilor speciale
pentru afişajul electoral

Nr. Adr./Data
comunicării
către Prefect

16184
29.10.2020

27.10.2020

-"-

27.10.2020

-"-

27.10.2020

-"-

29.10.2020

-"-

29.10.2020

-"-

29.10.2020

-"-

29.10.2020

-"-

privind numirea Comisiei de evaluare pentru
atribuirea pe loturi a contractului de achiziț ie

660
661

publică de „Servicii de exploatare forestieră din
cadrul Municipiului Gheorgheni în anul 2020”
privind organizarea concursului în vederea
ocupării funcţiei contractuale, vacante, de casier
în cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Gheorgheni la Compartiment
administrarea pieţei, fondului locativ, parcare
privind constituirea Comisiei de concurs şi a
Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la
concursul de recrutare organizat în vederea
ocupării funcţiei publice de execuţie, vacante de
inspector, grad profesional asistent la
Compartiment impunere, constatare, casierierelaţii cu publicul

662
privind constituirea Comisiei de concurs şi a
Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la
concursul de recrutare organizat în vederea
ocupării funcţiei publice de execuţie, vacante de
expert, grad profesional superior, la Compartiment
verificări şi contabilitate a veniturilor
663

664
665

666
667

privind încetarea Contractului individual de
muncă al doamnei Petho Melania, având funcţia
contractuală de referent la Cabinet primar
privind încetarea Contractului individual de
muncă al doamnei Darvas Maria-Magdolna, având
funcţia contractuală de consilier la Cabinet primar

29.10.2020

16243
30.10.2020

29.10.2020

-"-

29.10.2020

-"-

29.10.2020

-"-

privind acordqrea prestației sociale sub forma
indemnizației lunare pentru numita Kovacs Magda
privind acordqrea prestației sociale sub forma
indemnizației lunare pentru numita Fulop Margit
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Nr.
Disp.

668
669

670

671

Titlul Dispoziţiei

privind acordqrea prestației sociale sub forma
indemnizației lunare pentru numita Keresztes
Iuliana
privind acordqrea prestației sociale sub forma
indemnizației lunare pentru numita Bartha Clara
privind stabilirea cuantumului brut al
indemnizaţiei Primarului Municipiului
Gheorgheni

Data
emiterii

Nr. Adr./Data
comunicării
către Prefect

29.10.2020

-"-

29.10.2020

-"16564
05.11.2020

02.11.2020

privind stabilirea şi aprobarea ajutorului de
încălzire locuinţei cu combustibil solid sau
petrolier aferent sezonului rece 2020- 2021 pentru
familii si persoane singure beneficiare de ajutor
social
02.11.2020

-"-

03.11.2020

-"-

03.11.2020

-"-

04.11.2020

-"-

04.11.2020

-"-

04.11.2020

-"-

04.11.2020

-"-

04.11.2020

-"-

04.11.2020

-"-

04.11.2020

-"-

privind desemnarea Grupului de lucru pentru
desfăşurarea alegerilor pentru Senat şi Camera
Deputaţilor din data de 06 decembrie 2020

672
pentru modificarea Dispoziției nr.855/2019,
privind numirea Comisiei de evaluare pentru
atribuirea contractului de furnizare echipamente
medicale în cadrul proiectului „Reabilitarea,
modernizarea şi dotarea Ambulatoriului de
specialitate din municipiul Gheorgheni”

673

674

privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru
susţinerea familiei acordat numitei Jakab AndreaMelinda
privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru
susţinerea familiei acordat numitei Rostas Piroska

675
676
677
678
679

privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru
susţinerea familiei acordat numitei Sandor Jutka
privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru
susţinerea familiei acordat numitului Sandor
Istvan
privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru
susţinerea familiei acordat numitei Demeter Csilla
privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru
susţinerea familiei acordat numitei Vitan Piroska
privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru
susţinerea familiei acordat numitei Mailat Gabriela

680
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Nr.
Disp.

681
682

683

684
685
686

687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701

Titlul Dispoziţiei

Data
emiterii

Nr. Adr./Data
comunicării
către Prefect

04.11.2020

-"-

04.11.2020

-"-

04.11.2020

-"-

04.11.2020

-"-

04.11.2020

-"-

04.11.2020

-"-

05.11.2020

-"-

05.11.2020

-"-

05.11.2020

-"-

05.11.2020

-"-

05.11.2020

-"-

05.11.2020

-"-

05.11.2020

-"-

05.11.2020

-"-

05.11.2020

-"-

05.11.2020

-"-

05.11.2020

-"-

05.11.2020

-"-

05.11.2020

-"-

05.11.2020

-"-

05.11.2020

-"-

privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru
susţinerea familiei acordat numitei Csorba Hajnal
privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru
susţinerea familiei acordat numitei Polgar Eva
privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru
susţinerea familiei
acordat numitei Rostás Katalin
privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru
susţinerea familiei acordat numitului Cerchez
Csaba
privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru
susţinerea familiei acordat numitei Mihaly Maria
privind reorganizarea controlului financiar
preventiv în cadrul Municipiului Gheorgheni
privind stabilirea dreptului la ajutor social și
alocația pentru susținerea familiei și a
cuantumului acesteia pentru familia numitei
Demeter Maria
privind modificarea cuantumului ajutorului social
cuvenit familiei numitei Mihaly Vilma
privind reluarea plății ajutorului social familiei
numitei Otvos Piroska
privind reluarea plății ajutorului social familiei
numitei Moldovan Eszter-Anna
privind reluarea plății ajutorului social familiei
numitei Sandor Margit
privind reluarea plății ajutorului social familiei
numitei Dobondi Gabriela
privind reluarea plății ajutorului social familiei
numitei Csorba Klaudia
privind suspendarea dreptului la ajutorul social
familiei numitului Mihaly Istvan
privind suspendarea dreptului la ajutorul social
familiei numitei Kovacs Emoke
privind suspendarea dreptului la ajutorul social
familiei numitei Mailat Gabriella
privind suspendarea dreptului la ajutorul social
familiei numitului Koncsag Bela
privind suspendarea dreptului la ajutorul social
familiei numitei Bencze Ildiko
privind suspendarea dreptului la ajutorul social
familiei numitei Rostas Ilona
privind încetarea dreptului la ajutorul social
familiei numitului Dandu Nicolae
privind încetarea dreptului la ajutorul social
familiei numitei Rimba Ilona
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Nr.
Disp.

702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713

714

715

Titlul Dispoziţiei

privind încetarea dreptului la ajutorul social
familiei numitului Țepeș Nicolae Petru
privind modificarea cuantumului alocației pentru
susținerea familiei numitei Bottyan Magda-Olga
privind modificarea cuantumului alocației pentru
susținerea familiei numitei Sandor Judit
privind modificarea cuantumului alocației pentru
susținerea familiei numitei Madaras Zsuzsanna
privind modificarea cuantumului alocației pentru
susținerea familiei numitei Gabor Vilma
privind modificarea cuantumului alocației pentru
susținerea familiei numitei Bajko Berta
privind modificarea cuantumului alocației pentru
susținerea familiei numitei Moga Tunde
privind încetarea dreptului alocației pentru
susținerea familiei acordat numitei Zsombory
Tunde
privind modificarea cuantumului alocației pentru
susținerea familiei acordat numitei Mihaly
Cornelia
privind modificarea cuantumului alocației pentru
susținerea familiei acordat numitei Mihaly Vilma
privind numirea doamnei ec. Fulop Eniko în
funcția de director financiar-contabil interimar în
cadrul Spitalului Municipal Gheorgheni
privind desemnarea domnului Szocs Levente în
funcția de manager interimar al Muzeului
”Tarisznyas Marton” din Gheorgheni
privind încetarea acordării prestației sociale sub
forma indemnizației lunare, numitei Berea Etelka
și recuperarea sumelor încasate necuvenit, cu titlu
de indemnizație lunară
privind reactualizarea componenţei Comitetului
Local pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului
Gheorgheni, pe anii 2020 – 2021

Data
emiterii

Nr. Adr./Data
comunicării
către Prefect

05.11.2020

-"-

05.11.2020

-"-

05.11.2020

-"-

05.11.2020

-"-

05.11.2020

-"-

05.11.2020

-"-

05.11.2020

-"-

05.11.2020

-"-

05.11.2020

-"-

05.11.2020

-"-

05.11.2020

16610
06.11.2020

05.11.2020

-"-

05.11.2020

-"16684
09.11.2020

09.11.2020

modificarea Dispoziției nr.661/2020, privind
organizarea concursului în vederea ocupării
funcţiei contractuale, vacante, de casier în cadrul
aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Gheorgheni la Compartiment
administrarea pieţei, fondului locativ, parcare

716

09.11.2020

-"-

09.11.2020

-"-

pentru modificarea Dispoziției nr.587/2020,
privind numirea Comisiei de evaluare pentru
atribuirea contractului de achiziție publică de
„Servicii de catering în cadrul Programului-pilot,
conform O.U.G. nr.9/2020, pentru Școala
Gimnazială Kós Károly Gheorgheni”

717
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Nr.
Disp.

718
719

720

Titlul Dispoziţiei

pentru modificarea Dispoziției nr.578/2020
privind numirea Comisiei de evaluare pentru
atribuirea contractului de achiziție publică de
„Servicii de consultanță pentru analiza proceselor
actuale și documentarea cerințelor funcționale
pentru servicii electronice/procese noi” în cadrul
proiectului „Eficientizarea proceselor interne ale
Primăriei și a interacțiunii cu cetățenii prin
implementarea unui sistem informatic integrat și a
unui portal de servicii electronice”
privind stabilirea sumelor plătite necuvenit ca
ajutor social familiei numitei Rimba Ilona
privind stabilirea dreptului la ajutor social și
alocația pentru susținerea familiei și a
cuantumului acestora pentru familia numtitei
Moldovan Marcela
privind aducerea la cunoștință publică a delimitării
şi numerotării secțiilor de votare din municipiul
Gheorgheni, precum şi a sediilor acestora, pentru
alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor din
anul 2020

721
722

privind convocarea întrunirii de îndată a
Consițiului Local al Municipiului Gheorgheni
privind numirea unui membru în Comisia de
evaluare din cadrul licitației publicecu plic închis,
a unor suprafețe din imobilul situat pe bulevardul
Frăției nr.9, municipiul Gheorgheni, judeţul
Harghita, aflat în administrarea
Teatrului Figura Stúdió-Színház din Gheorgheni

723

Data
emiterii

Nr. Adr./Data
comunicării
către Prefect

09.11.2020

-"-

09.11.2020

-"-

09.11.2020

-"-

09.11.2020

-"-

10.11.2020

16755
10.11.2020

10.11.2020

-"-

10.11.2020

-"-

privind constituirea Comisiei de preselecţie pentru
valorificarea
masei lemnoase din fondul forestier, proprietatea
publică a Municipiului Gheorgheni, respectiv
abrogarea Dispoziției nr.721/2019

724
privind constituirea Comisiei de evaluare pentru
închirierea prin licitație publică
cu plic închis a cabinetelor cu nr.1, 2, 4, 5, 7, 8 și
9 din incinta clădirii situată
pe strada Carpați nr.8, municipiul Gheorgheni,
judeţul Harghita

725

726

16831
11.11.2020

11.11.2020

privind stabilirea şi aprobarea ajutorului de
încălzire locuinţei cu combustibil solid sau
petrolier, pentru familii si persoane singure
beneficiare de ajutor social, aferent sezonului rece
2020-2021

11.11.2020

-"-
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Nr.
Disp.

727
728

729

730
731
732
733

734

735

736

737
738
739

Titlul Dispoziţiei

privind acordarea dreptului la stimulent
educațional acordat sub formă de tichete sociale
pentru anul școlar septembrie 2020-iunie 2021
privind neacordarea dreptului la stimulent
educațional acordat sub formă de tichete sociale
pentru luna septembrie 2020 numitei Pal Tunde
privind neacordarea dreptului la stimulent
educațional acordat sub formă de tichete sociale
pentru luna septembrie 2020 numitului Lechințan
Andrei
privind neacordarea dreptului la stimulent
educațional acordat sub formă de tichete sociale
pentru luna septembrie 2020 numitei Tamas
Gabriella
privind stabilirea cuantumului brut al
indemnizaţiei vicerimarului Municipiului
Gheorgheni
privind detașarea salariatului Bențe Sandor la S.C.
Vitalissima S.R.L., pe perioada 15 noiembrie 2020 15 martie 2021
privind convocarea ședinței extraordinare a
Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni 20.11.2020
privind desemnarea viceprimarului Municipiului
Gheorgheni, domnul Len Emil-Balazs pentru
îndeplinirea atribuțiilor primarului Municipiului
Gheorgheni, pe perioada delegației - 16.11.2020
pentru revocarea Dispoziției nr.734/2020, privind
desemnarea viceprimarului Municipiului
Gheorgheni, domnul Len Emil-Balazs pentru
îndeplinirea atribuțiilor primarului Municipiului
Gheorgheni, pe perioada delegației
privind anularea autorizaţiilor eliberate
pe baza Legii 38/2003 privind transportul în regim
de taxi Gabos
privind constituirea Comisiei de concurs și a
Comisiei de soliționare a contestațiilor la conursul
de recrutare, organizat în vederea ocupării funcției
publice de execuție vacante de consilier juridic,
grad profesional debutant la Compartimentul
executare silită
privind delegarea exercitării unor atribuții de către
viceprimarul Municipiului Gheorgheni
privind delegarea exercitării atribuţiilor de
ofiţer de stare civilă

Data
emiterii

12.11.2020

Nr. Adr./Data
comunicării
către Prefect

17049
16.11.2020

12.11.2020

-"-

12.11.2020

-"-

12.11.2020

-"-

12.11.2020

-"-

13.11.2020.

-"-

13.11.2020

-"-

13.11.2020

-"-

16.11.2020

-"17253
19.11.2020

17.11.2020

-"-

18.11.2020

-"-

18.11.2020

-"-
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Nr.
Disp.

Titlul Dispoziţiei

Data
emiterii

privind desemnarea membrilor Echipei de proiect
„Reabilitarea, modernizarea şi dotarea
Ambulatoriului de specialitate din municipiul
Gheorgheni”

740
741
742
743
744
745
746
747
748
749

750

751

752

Nr. Adr./Data
comunicării
către Prefect

17332
20.11.2020
20.11.2020

acordarea gradației 4 cordpunzătoare tranșei de
vechime în muncă funcționarului public Opriș
Cristian
privind numirea în calitate de curator special a
numitei Gabor Olga pe seaman minorei Rostas
Judit
privind numirea în calitate de curator special a
numitului Izso Zoltan pe seaman minorei PolgarSzep Hanna
privind acordarea prestației sociale sub forma
indemnizației lunare pentru numita Boga Ghizela
privind încetarea acordării prestației sociale sub
forma indemnizației lunare pentru numita Gyorgy
Ana
privind încetarea acordării prestației sociale sub
forma indemnizației lunare numitului Gyorgy
Norbert
privind încetarea acordării prestației sociale sub
forma indemnizației lunare numitei Kovacs Terezia
privind acordarea prestației sociale sub forma
indemnizației lunare pentru numita Lazar
Elisabeta
privind modificarea Dispoziției nr.686/2020,
privind reorganizarea controlului financiar
preventiv în cadrul Municipiului Gheorgheni
privind acordarea dreptului la stimulent
educațional acordat sub formă de tichete sociale
pentru anul școlar octombrie 2020-iunie 2021,
numitei Pal Tunde
privind nominalizarea persoanelor care vor face
parte din echipa de implementare a proiectului
„Îmbunătățirea infrastructurii TIC în domeniul eeducație, în unitățile de învățământ din Municipiul
Gheorgheni”
privind desemnarea reprezentantului primarului
Municipiului Gheorgheni
în consiliile de administraţie ale instituţiilor de
învăţământ preuniversitar de stat
din municipiul Gheorgheni, pentru anul şcolar
2020–2021

20.11.2020

-"-

20.11.2020

-"-

20.11.2020

-"-

23.11.2020

17481
24.11.2020

24.11.2020

-"-

24.11.2020.

-"-

24.11.2020.

-"-

24.11.2020

-"-

24.11.2020

-"17686
27.11.2020

26.11.2020

27.11.2020

-"-

17858
03.12.2020

02.12.2020
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Nr.
Disp.

753

754

Titlul Dispoziţiei

privind stabilirea și aprobarea ajutorului de
încălzire a locuinței cu combustibl solid sau
petrolier aferent sezonului rece 2020-2021 pentru
familii și persoane singure beneficiare de ajutor
social
privind organizarea inventarierii anuale a
elementelor de natura activelor, datoriilor si
capitalurilor proprii aparţinând domeniului public
şi privat al Municipiului Gheorgheni
privind desemnarea personalului tehnic al
birourilor electorale ale secțiilor de votare din
Municipiului Gheorgheni, în cadrul alegerilor
pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020

755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771

Data
emiterii

Nr. Adr./Data
comunicării
către Prefect

02.12.2020

-"-

03.12.2020

-"-

17950
04.12.2020
03.12.2020

privind convocarea ședinței extraordinare a
Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni 10.12.2020
privind stabilirea dreptului la alocația pentru
susținerea familiei numitului Mozes Tibor
privind stabilirea dreptului la alocația pentru
susținerea familiei numitei Tănase Gabriela
privind stabilirea dreptului la alocația pentru
susținerea familiei numitei Lukacs Eniko
privind stabilirea dreptului la alocația pentru
susținerea familiei numitei Fulop Anna-Ramona
privind stabilirea dreptului la alocația pentru
susținerea familiei numitei Jakab Hajnal
privind stabilirea dreptului la alocația pentru
susținerea familiei numitei Moldovan Katalin
privind stabilirea dreptului la alocația pentru
susținerea familiei numitei Angi Ildiko
privind stabilirea dreptului la alocația pentru
susținerea familiei numitei Kovacs Monika
privind stabilirea dreptului la alocația pentru
susținerea familiei numitei Szasz Ildiko
privind stabilirea dreptului la alocația pentru
susținerea familiei numitei Berki Piroska
privind stabilirea dreptului la alocația pentru
susținerea familiei numitei Demeter Maria
privind încetarea dreptului la alocația pentru
susținerea familiei acordat numitei Bartha Erika
privind modificarea cuantumului alocației pentru
susținerea familiei acordat numitului Rostas
Istvan
privind modificarea cuantumului alocației pentru
susținerea familiei acordat numitului Demeter
Csaba
privind încetarea dreptului la alocația pentru
susținerea familiei acordat numitei Moga Tunde

04.12.2020

-"-

04.12.2020

-"-

04.12.2020

-"-

04.12.2020

-"-

04.12.2020

-"-

04.12.2020

-"-

04.12.2020

-"-

04.12.2020

-"-

04.12.2020

-"-

04.12.2020

-"-

04.12.2020

-"-

04.12.2020

-"-

04.12.2020

-"-

04.12.2020

-"-

04.12.2020

-"-

04.12.2020

-"-
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Nr.
Disp.

772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783

784
785

786

Titlul Dispoziţiei

privind reluarea plății ajutorului social familiei
numitei Kovacs Emoke
privind reluarea plății ajutorului social familiei
numitului Mihaly Istvan
privind suspendarea dreptului la ajutor social
familiei numitei Grancsa Edit
privind încetarea dreptului la ajutor social acordat
familiei numitei Benke Eniko
privind încetarea dreptului la ajutor social acordat
familiei numitei Gabor Rita
privind încetarea dreptului la ajutor social acordat
familiei numitei Butnaru Maria-Magdalena
privind încetarea dreptului la ajutor social și
alocației pentru susținerea familiei acordat
numitei Ficzus Adel
privind schimbarea nume titular și modificarea
cuantumului ajutorului social cuvenit familiei
numitei Demeter Hajnal
privind stabilirea dreptului la ajutor social și a
cuantumului acesteia pentu familia numitului
Balazs Vilmos
privind stabilirea dreptului la ajutor social și a
cuantumului acesteia pentu familia numitei
Elekes-Darabont Ilona
privind stabilirea dreptului la ajutor social și a
cuantumului acesteia pentu familia numitului
Bembe Zoltan
privind stabilirea dreptului la ajutor social și a
cuantumului acesteia pentu familia numitei
Moldovan Maria
privind stabilirea și aprobarea ajutorului de
încălzirea locuinței cu combustibl solid sau
petrolier pentru perioada 01 noiembrie 2020 - 31
martie 2021
privind stabilirea și aprobarea ajutorului de
încălzirea locuinței cu energie termică pentru
perioada 01 noiembrie 2020 - 31 martie 2021
privind stabilirea datei plății ajurorului pentru
combustibil solid sau petrolier pentru persoane
beneficiare de ajutor social aferent sezonului rece
2020-2021
privind constituirea Comisiei de inventariere a
materialelor primite de la D.E.P.A.B.D.
şi utilizate în cadrul Serviciului public comunitar
local de evidenţă a persoanelor
din municipiul Gheorgheni

787
788

privind încetarea dreptului la ajutor social familiei
numitei Bencze Monika

Data
emiterii

Nr. Adr./Data
comunicării
către Prefect

04.12.2020

-"-

04.12.2020

-"-

04.12.2020

-"-

04.12.2020

-"-

04.12.2020

-"-

04.12.2020

-"-

04.12.2020

-"-

04.12.2020

-"-

04.12.2020

-"-

04.12.2020

-"-

04.12.2020

-"-

04.12.2020

-"18122
08.12.2020

04.12.2020

07.12.2020

-"-

07.12.2020

-"-

08.12.2020

-"-

08.12.2020

-"-
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Nr.
Disp.

789

790

791

792

793

794
795
796

797

Titlul Dispoziţiei

privind majorarea indemnizaţiei lunare al
primarului Municipiului Gheorgheni ca urmare a
implementării unor proiecte finanțate din fonduri
europene nerambursabile
privind acordarea dreptului la stimulent
educațional acordat sub formă de tichete sociale
pentru anul școlar noiembrie 2020 - iunie 2021
numitei Tamas Gabriella
privind acordarea dreptului la stimulent
educațional acordat sub formă de tichete sociale
pentru anul școlar noiembrie 2020 - iunie 2021
numitei Gall Maria Magdolna
privind acordarea dreptului la stimulent
educațional acordat sub formă de tichete sociale
pentru anul școlar noiembrie 2020 - iunie 2021
numitei Gabor Hajnalka
privind acordarea dreptului la stimulent
educațional acordat sub formă de tichete sociale
pentru anul școlar noiembrie 2020 - iunie 2021
numitei Suko Rozalia
privind acordarea dreptului la stimulent
educațional acordat sub formă de tichete sociale
pentru anul școlar noiembrie 2020 - iunie 2021
numitei Gabor Katalin
privind acordarea prestației sociale sub forma
indemnizației lunare pentru numitul Benedek
Ștefan
referitor la completarea Dispoziției nr.641/2020,
privind delegarea unor atribuții doamnei
Ungureanu Maria, având funcția de inspector
privind împuternicirea funcţionarului public
Gereőffy Imola în vederea asistării la încheierea
unui contract de întreţinere

Data
emiterii

Nr. Adr./Data
comunicării
către Prefect

18203
09.12.2020
08.12.2020

09.12.2020

-"-

09.12.2020

-"-

09.12.2020

-"-

09.12.2020

-"-

09.12.2020

-"-

10.12.2020

18477
15.12.2020

14.12.2020

-"-

14.12.2020

-"-

14.12.2020

-"-

14.12.2020

-"-

14.12.2020

-"-

14.12.2020

-"-

privind reactualizarea organizării gestiunilor,
stabilirea gestionarilor, şi stabilirea comisiilor de
recepţie a bunurilor şi a serviciilor
la Municipiul Gheorgheni

798
799

800

801

privind acordarea unui ajutor de urgență numitei
Koos Ramona
privind numirea doamnei Incze Melania în funcția
publică de execuție vacantă de inspector, gead
profesional asistent, la Compartimentul impunere,
constatare, casierie, relații cu publicul
privind nominalizarea persoanelor care vor face
parte din echipa de implementare a proiectului
„Consolidarea capacității unităților de învățământ
preuniversitar din Municipiul Gheorgheni, în
vederea gestionării situației de pandemie”
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Nr.
Disp.

802
803
804
805
806
807

808
809
810

811

812
813
814
815
816
817

Titlul Dispoziţiei

Data
emiterii

Nr. Adr./Data
comunicării
către Prefect

15.12.2020

-"-

15.12.2020

-"-

15.12.2020

-"-

privind acordarea prestației sociale sub forma
indemnizației lunare pentru numita Sârbu Iolanda
privind acordarea prestației sociale sub forma
indemnizației lunare pentru numita Pal Juliana
Maria
privind acordarea prestației sociale sub forma
indemnizației lunare pentru numita Șerban
Magdolna
privind stabilirea și aprobarea ajutorului de
încălzire a locuinței cu gaze naturale pentru
perioada 01 noiembrie 2020 - 31 martie 2021
privind acordarea unui ajutor de urgență pentru
acoperirea cheltuielilor de înmormântare a
decedatului Varga Gyula
privind acordarea unui ajutor de urgență
numitului Gyorgy Tiberiu
privind numirea doamnei Orban Eniko în funcția
publică de execuție, vacantă, de expert grad
profesional superior, la Compartimentul verificări
și contabiliate a veniturilor
privind delegarea temporară a unor atribuții
domnului Palfi Csaba-Elod având funcția de
inspector
privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului
Local al Municipiului Gheorgheni - 23.12.2020
privind constituirea Comisiei de concurs și a
Comisiei de soliționare a contestațiilor la conursul
de recrutare, organizat în vederea ocupării funcției
publice de execuție vacante de inspecto, grad
profesional principal la Compartimentul buget,
contabilitate, plăți, execuție bugetară
privind organizarea concursului în vederea
ocupării funcției contractuale, vacante, de
îngrijitoare în cadrul aparatului de specialitate al
primarului municipiului Gheorgheni,
Compartiment deservire
privind încetarea acordării prestației sociale sub
forma indemnizației lunare numitului Keresztes
Wilhelm
privind acordarea prestației sociale sub forma
indemnizației lunare pentru numita Eros Piroska
privind acordarea prestației sociale sub forma
indemnizației lunare pentru numita Salamon
Gizella
privind acordarea prestației sociale sub forma
indemnizației lunare pentru numita Gombik EmaJudit
privind încetarea acordării prestației sociale sub
forma indemnizației lunare numitului Benedek
Arpad

16.12.2020

18722
17.12.2020

16.12.2020

-"-

16.12.2020

-"-

16.12.2020

-"-

17.12.2020

-"-

17.12.2020

-"-

18851
21.12.2020
17.12.2020

17.12.2020

-"-

17.12.2020

-"-

17.12.2020

-"-

17.12.2020

-"-

17.12.2020

-"-

17.12.2020

-"54

Nr.
Disp.

818
819
820
821

Titlul Dispoziţiei

privind acordarea prestației sociale sub forma
indemnizației lunare pentru numita Fulop Ibolya
privind completarea fișei postului al doamnei Bara
Viktoria având funcția de administrator la
Compartiment administrare patrimoniu
privind constituirea Comisiei de acceptanță a
serviciilor de înregistrare sistematică pe sectoare
cadastrale: 112-138-139-140-141-142
privind constituirea Comisiei de acceptanță a
serviciilor de înregistrare sistematică pe sectoare
cadastrale: 129-130-131-132-146-147
privind constituirea Comisiei de acceptanță a
serviciilor de înregistrare sistematică pe sectoare
cadastrale: 53-54-91-92-93-98-99-100-105

822

823
824

825
826
827
828
829
830
831
832
833
834

privind stabilirea și acordarea ajutorului de
încălzire a locuinței cu combustibil solid sau
petrolier pentru perioada decembrie 2020 - martie
2021 pentru famili și persoane singure beneficiae
de ajutor social
privind numirea în calitate de curator special a
numitului Szabo Tibor pe seama minorilor Lukacs
Tamas și Lukacs Eva
privind numirea domnului Adam Attila în funcția
publică de execuție, vacantă, de consilier juridic,
grad profesional debutant, la Compartimentul
executare silită
privind numirea domnului Selyem-Hideg NorbertVencel ca îndrumător de stagiu a domnului Adam
Attila
privind delegarea temporară a unor atribuții d-nei
Zerkula Angelica, având funcția de inspector
privind delegarea temporară a unor atribuții d-lui
Bodo Sandor, având funcția de inspector
privind modificarea atribuțiilor din fișa postului al
funcționarului public de execuție Buzas Csaba,
inspector
privind încetarea raportului de serviciu al
funcționarului public de execuție Molnar Ibolya
privind numirea domnului dr.Biro Levente în
funcțía de manager interimar al Spitalului
Municipal Gheorgheni
privind convocarea întrunirii de îndată a
Consițiului Local al Municipiului Gheorgheni 29.12.2020 - 12:00
privind modificarea raportului de serviciu al
domnului Szocs Zoltan, prin transfer la cerere
privind încetarea raportului de serviciu al
funcționarului public de execuție dl. Adam Attila,
prin acordul părților

Data
emiterii

Nr. Adr./Data
comunicării
către Prefect

17.12.2020

-"-

17.12.2020

-"-

17.12.2020

-"-

17.12.2020

-"-

17.12.2020

-"-

17.12.2020

-"-

18.12.2020

-"-

21.12.2020

-"-

21.12.2020

-"-

21.12.2020

19040
23.12.2020

21.12.2020

-"-

21.12.2020

-"-

24.12.2020

19117
28.12.2020

24.12.2020

-"-

29.12.2020

19185
29.12.2020

29.12.2020

19235
30.12.2020

29.12.2020

-"-
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835
836

Titlul Dispoziţiei

privind delegarea temporară a unor atribuții d-nei
Balazs Szidonia, având funcția de inspector
privind încetrarea acordării prestației sociale sub
forma indemnizației lunare numitului Rethi Bela

Data
emiterii

Nr. Adr./Data
comunicării
către Prefect

30.12.2020

-"-

31.12.2020

90/
05.01.2021
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