
Nr. 

Disp.
Titlul Dispoziţiei

Data 

emiterii

Nr. Adr./Data 

comunicării 

către Prefect

1
privind modificarea cuantumului ajutorului social 

cuvenit familiei numitei Bandi Zsofia
05.01.2021

90/
05.01.2021

2
privind stabilirea dreptului la ajutor social  și a 

cuantumului acestuia pentru familia numitului 
Gabor Aladar

05.01.2021

-"-

3
privind stabilirea dreptului la ajutor social  și a 
cuantumului acestuia pentru familia numitei 
Horvath Ilona

05.01.2021

-"-

4
privind stabilirea dreptului la ajutor social  și a 
cuantumului acestuia pentru familia numitului 
Sandor Janos

05.01.2021

-"-

5
privind stabilirea dreptului la ajutor social  și a 

cuantumului acestuia pentru familia numitei 

Szekely Laura
05.01.2021

-"-

6
privind stabilirea dreptului la ajutor social  și a 

cuantumului acestuia pentru familia numitei Berki 
Piroska

05.01.2021

-"-

7
privind încetarea dreptului la ajutor social familiei 

numitei Sandor Olga
05.01.2021

-"-

8
privind încetarea dreptului la ajutor social familiei 
numitului Gyorgy Zoltan

05.01.2021
-"-

9
privind îreluarea plății ajutorului social familiei 

numitei Majlat Gabriella
05.01.2021

-"-

10
privind reluarea plății ajutorului social familiei 
numitei Grancsa Edit

05.01.2021
-"-

11
privind suspendarea dreptului la ajutor social 
familiei numitului Kemenes Zoltan

05.01.2021
-"-

12
privind suspendarea dreptului la ajutor social 
familiei numitei Sandor Ida

05.01.2021
-"-

13
privind încetarea dreptului la ajutor social familiei 
numitului Peter Andras

05.01.2021
-"-

14
privind încetarea dreptului la ajutor social și 
alocației pentru susținerea familiei numitului Mihaly 
Gabor

05.01.2021

-"-

15
privind încetarea dreptului la ajutor social și 

alocației de susținere a familiei numitei Vitan 
Piroska

05.01.2021

-"-

16
privind încetarea dreptului la ajutor social și 

alocației de susținere a familiei numitei Tatar Rita 05.01.2021

-"-

17
privind încetarea dreptului la ajutor social și 
alocației de susținere a familiei numitei Demeter 
Maria

05.01.2021

-"-
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către Prefect

18
privind încetarea dreptului la ajutor social și 
alocației de susținere a familiei numitei Rostas Ilona 05.01.2021

-"-

19
privind încetarea dreptului la ajutor social familiei 
numitului Barabas Laszlo

05.01.2021
-"-

20
privind încetarea dreptului la ajutor social și 
alocației de susținere a familiei numitei Rimba Csilla-
Maria

05.01.2021

-"-

21
privind încetarea dreptului la ajutor social și 

alocației de susținere a familiei numitei Forika 
Zsuzsanna

05.01.2021

-"-

22
privind încetarea dreptului la ajutor social și 
alocației de susținere a familiei numitei Medve 

Annamaria
05.01.2021

-"-

23
privind încetarea dreptului la ajutor social și 
alocației de susținere a familiei numitei Bencze 
Monika

05.01.2021

-"-

24

pentru modificarea  Echipei de proiect  „Conservarea 

şi revitalizarea Muzeului Tarisznyás Márton din 
Municipiul Gheorgheni”, numite prin Dispoziţia 
nr.283/2018, modificată prin Dispoziţia 

nr.503/2018

06.01.2021
152/

06.01.2021

25
privind stabilirea și aprobarea ajutorului pentru 
încălzirea locuinței cu energie termică pentru 
perioada 01 decembrie 2020 - 31 martie 2021

06.01.2021

-"-

26

privind stabilirea și aprobarea ajutorului pentru 
încălzire a locuinței cu combustibil solid sau 

petrolier, pentru perioada 01 decembrie 2020 - 31 
martie 2021

06.01.2021

-"-

27

privind  constituirea Grupului de lucru pentru 

gestionarea şi distribuirea ajutoarelor alimentare şi 
a produselor de igienă în cadrul 

Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor 
Defavorizate 

07.01.2021

200/
07.01.2021

28
privind actualizarea Comisiei pentru probleme de 

apărare al Municipiului Gheorgheni 07.01.2021

-"-

29
privind modificarea raportului de serviciu al d-nei 

Maior Izabella prin mutare definitivă
07.01.2021

-"-

30
privind încetarea raportului de serviciu al 
funcționarului public de execuție Dosa Katalin-Erika 07.01.2021

-"-

31
privind încetarea raportului de serviciu al 
funcționarului public de conducere Fordor-Vanyo 
Csaba

07.01.2021

-"-

32
privind numirea în calitate de curator special a 
numitei Gabor Olga pe seama minorei Rostas Judit 07.01.2021

-"-
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comunicării 

către Prefect

33
privind numirea doamnei Miklos Reka în funcția de 
referent M/IA, la Cabinet primar

08.01.2021
288

11.01.2021

34

privind numirea domnului Angi Zoltán în funcția 

contractuală de conducere, vacantă, de 
administrator public din cadrul Municipiului 

Gheorgheni

08.01.2021

-"-

35

privind  acoperirea  definitivă a deficitului bugetar 
pe anul 2020, prin utilizarea excedentului rezultat 
din anii precedenţi

08.01.2021

-"-

36

privind menţinerea doamnei Gered Maria în funcţia 
publică de execuţie de referent la Compartimentul 

stare civilă după împlinirea vârstei standard de 
pensionare

12.01.2021

-"-

37

privind delegare de atribuții și completarea Fișei 
postului a arhitectului șef Kosutan Attila, din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului Municipiului 
Gheorgheni

13.01.2021
497

14.01.2021

38

privind evaluarea  performanţelor profesionale 
individuale ale personalului contractual detaşat la 

Serviciul public comunitar local de evidenţă a 
persoanelor, Municipiul Gheorgheni

13.01.2021

-"-

39

 pentru modificarea art.1 din Dispoziția nr.28/2021, 
privind actualizarea Comisiei pentru probleme de 
apărare al Municipiului Gheorgheni

14.01.2021

-"-

40
privind acordarea gradației 3 corespunzătoare 
tranșei de vechime în muncă funcționarului public 
Balazs-Kercso Katalin

14.01.2021

-"-

41
privind încetarea acordării prestației sociale sub 
forma indemnizației lunare numitului Buslig Eugen 14.01.2021

-"-

42
privind încetarea acordării prestației sociale sub 
forma indemnizației lunare numitului Borka 
Francisc

14.01.2021

-"-

43
privind convocarea ședinței ordinare a 
Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni 15.01.2021 559

15.01.2021

44

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

15.01.2021

-"-

45
privind încetarea suspendării Contractului 
individual de muncă precum și reluarea activității a 

doamnei Deak Maria 
15.01.2021

-"-
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emiterii

Nr. Adr./Data 

comunicării 

către Prefect

46

privind constituirea Comisiei de concurs și a 
Comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul 
de recrutare, organizat în vederea ocupării funcței 
publice de execuție, vacante de inspector grad 
profesional asistent la Compartimentul achiziții 
publice

19.01.2021
798

21.01.2021

47

privind constituirea Comisiei de concurs și a 
Comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul 

de recrutare, organizat în vederea ocupării funcței 
publice de execuție, vacante de inspector grad 
profesional asistent la Compartimentul impunere, 
constatare, casierie, relații cu publicul

19.01.2021

-"-

48

privind constituirea Comisiei de concurs și a 
Comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul 
de recrutare, organizat în vederea ocupării funcței 

publice de conducere, vacante de director executiv, 
grad S/II, la Direcția economice din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului municipiului 
Gheorgheni

19.01.2021

-"-

49

privind constituirea Comisiei de concurs și a 

Comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul 
de recrutare, organizat în vederea ocupării funcței 
publice de conducere, vacante de șef serviciu la 

Serviciul achiziții publice, investiții, programe și 
proiecte din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului municipiului Gheorgheni

19.01.2021

-"-

50
privind numirea în calitate de curator special a 

numitului Marc Tiberiu pe seama minorului Marc 
Antonio-Răzvan

20.01.2021

-"-

51
privind acordarea ajutorului pentru încălzirea 
locuinței cu gaze naturale pentru perioada 

decembrie 2020 - martie 2021
20.01.2021

-"-

52

privind stabilirea și acordarea ajutorului de încălzire 
a locuinței cu combustibil solid sau petrolier pentru 
perioada ianuarie - martie 2021, pentru familii și 
persoane beneficiare de ajutor social

20.01.2021

-"-

53

cu privire la desemnarea  membrului, respectiv a 
membrului supleant în Consiliul de administraţie al 
Spitalului Municipal Gheorgheni, respectiv 
abrogarea Dispoziţiei nr.27/2020 (Angi Z - G Imola)

20.01.2021

-"-

54
privind acordarea unui ajutor de urgență numitei 
Nagy Erika Andrea

21.01.2021
-"-
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către Prefect

55
privind desemnarea unor funcționari publici pentru 
exercitarea unor atribuții - procese-verbale 
sedințelor C.L. - Zerkula A, Paka H

21.01.2021

-"-

56
privind numirea doamnei Hegyi Zsuzsanna în 
funcția de consilier S/IA, la Cabinet primar

21.01.2021
862

22.01.2021

57

privind numirea Comisiei de evaluare pentru 
atribuirea contractului de achiziție publică de 
servicii de proiectare în cadrul proiectului: 
„Reconfigurarea infrastructurii urbane în municipiul 

Gheorgheni”

21.01.2021

-"-

58

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 principal la Compartiment implementare 
şi monitorizare proiecte

22.01.2021

-"-

59

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 principal la Compartiment pentru 
reglementarea, monitorizarea, urmărirea şi controlul
drumurilor publice

22.01.2021

-"-

60

privind  soluționarea Notificării E 624/12.07.2001 

formulată de doamna Szőcs Mary, născută 
Friedmann

22.01.2021
917

25.01.2021

61
rivind delegarea temporară a doamnei dr. Koszti 
Edit, medic, la Centrul de vaccinare împotriva 
COVID-19 din Gheorgheni

22.01.2021

-"-

62

rivind delegarea temporară a doamnei Băeşu 
Katalin, asistent medical comunitar, la Centrul de 
vaccinare împotriva COVID-19 din Gheorgheni

22.01.2021

-"-

63

privind delegarea temporară a doamnei Szász Eszter 

Zsuzsánna, asistent medical principal, la Centrul de 
vaccinare împotriva COVID-19 din Gheorgheni

22.01.2021

-"-

64

privind delegarea temporară a doamnei Bányász 
Emerencia, asistent medical principal, la Centrul de 
vaccinare împotriva COVID-19 din Gheorgheni

22.01.2021

-"-
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Nr. Adr./Data 
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către Prefect

65

privind delegarea temporară a doamnei Benedek 
Anna-Kinga, asistent medical principal, la Centrul 
de vaccinare împotriva COVID-19 din Gheorgheni

22.01.2021

-"-

66

privind delegarea temporară a doamnei Rusz-Săntha 
Timea, asistent medical principal, la Centrul de 
vaccinare împotriva COVID-19 din Gheorgheni 22.01.2021

-"-

67

privind numirea doamnei György Elza-Katalin în 

funcţia publică de execuţie, vacantă, de inspector, 
grad profesional principal la Compartiment buget, 
finanţări, plăţi, execuţie bugetar

26.01.2021
1042

27.01.2021

68

rivind stabilirea datei plăţii ajutorului pentru 
combustibil solid sau petrolier pentru familii şi 
persoane singure beneficiare de ajutor social pentru 
perioada ianuarie - martie 2021

26.01.2021

-"-

69

privind delegarea temporară a doamnei Deák Mária, 

asistent medical principal, la Centrul de vaccinare 
împotriva COVID-19 din Gheorgheni

28.01.2021
1171

29.01.2021

70
privind modificarea raportului de serviciu a d-nei 

Balazs Szidonia, prin mutare definitivă 28.01.2021

-"-

71

privind actualizarea Comisiei de licitaţie/ negociere 
pentru valorificarea masei lemnoase din fondul 

forestier, proprietatea Municipiului Gheorgheni, 

numite prin Dispoziţia nr.849/2018, cu modificările 
ulterioare

28.01.2021

-"-

72

privind acordarea prestaţiei sociale sub forma 

indemnizaţiei lunare pentru numita Németi Carolina
29.01.2021

-"-

73
privind stabilirea şi aprobarea ajutorului de încălzire 
locuinţei cu gaze naturale pentru perioada 01 

ianuarie - 31 martie 2021.
29.01.2021

-"-

74

privind stabilirea şi aprobarea ajutorului de 
încălzirea locuinţei cu combustibil solid sau 
petrolier pentru perioada 01 ianuarie-31 martie 
2021

29.01.2021

-"-

75

privind acordarea ajutorului pentru încălzirea 
locuinţei cu energie termică pentru perioada 01 
ianuarie - 31 martie 2021.

29.01.2021

-"-

76

privind majorarea indemnizaţiei lunare de însoţitor 

acordată persoanelor cu handicap de gradul Igrav, 
începând cu data de 13.01.2021

29.01.2021
1195

01.02.2020
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Nr. 

Disp.
Titlul Dispoziţiei

Data 

emiterii

Nr. Adr./Data 

comunicării 

către Prefect

77
privind modificarea raportului de serviciu a d-nei 
Máthé Mária - Magdolna, prin mutare definitivă 29.01.2021

-"-

78

pentru modificarea art. 1 din Dispoziţia nr. 
716/2019, privind desemnarea membrilor Echipei 
de proiect pentru proiectul,, Eficientizarea 
proceselor interne ale Primăriei şi a interacţiunii cu 

cetăţenii prin implementarea unui sistem informatic 
integrat şi a unui portal de servicii electronic”

29.01.2021

-"-

79

privind numirea unui membru în Comisia de 

evaluare din cadrul licitaţiei publice cu plic închis, a 
unor suprafeţe din imobilul situat pe bulevardul 
Lacu Roşu nr. 16, municipiul Gheorgheni, judeţul 
Harghita, aflat în administrarea Spitalului Municipal 
Gheorgheni

01.02.2021

-"-

80
privind convocarea şedinţei extraordinare a 
Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni 01.02.2021 1254

02.02.2021

81

privind numirea d-lui Mezei-Denes Szabolcs în 

funcţia publică de referent de specialitate în cadrul 
Compartimentului de monitorizare a serviciilor de 

utilităţi publice şi control comercial
02.02.2021

-"-

82

privind numirea d-lui Buzas Csaba în funcţia 

publică de inspector în cadrul Compartimentului de 
monitorizare a serviciilor de utilităţi publice şi 
control comercial

02.02.2021

-"-

83

privind numirea d-nei Zerkula Angelica în funcţia 

publică de inspector în cadrul Compartimentului de 
monitorizare a serviciilor de utilităţi publice şi 
control comercial

02.02.2021

-"-

84

privind numirea d-lui Bodo Sandor în funcţia 
publică de inspector în cadrul Compartimentului de 

monitorizare a serviciilor de utilităţi publice şi 
control comercial

02.02.2021

-"-

85

pentru completarea Anexei la Dispoziţia nr.80/2021, 

privind convocarea şedinţei extraordinare a 
Consiliului Local al Municipiului Gkeorgheni 03.02.2021

1348
03.02.2021

86

privind stabilirea dreptului la ajutorul social şi a 
cuantumului acestea pentru familia numitului(ei)
SZASZ ILDIKO

05.02.2021
1480

05.02.2020
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Nr. 

Disp.
Titlul Dispoziţiei

Data 

emiterii

Nr. Adr./Data 

comunicării 

către Prefect

87

privind stabilirea dreptului la ajutorul social şi a 
cuantumului acestea pentru familia numitului(ei) 
DEMETER ISTVAN

05.02.2021

-"-

88 privind stabilirea dreptului la ajutor social şi 
alocaţia pentru susţinerea familiei şi a cuantumului 
acestea pentru familia numitului(ei) MOLDOVAN 
MARGINA

05.02.2021

-"-

89 privind stabilirea dreptului la ajutorul social şi 

alocaţia pentru susţinerea familiei si a cuantumului 
acestora pentru familia numitului(ei) MIHÁLY 
GABOR

05.02.2021

-"-

90 rivind stabilirea dreptului la ajutorai social şi a 

cuantumului acestea pentru familia
numitului(ei) KIMPIAN LASZLO

05.02.2021

-"-

91 privind reluarea plăţii ajutorului social familiei 

numitului(ei) SÁNDOR IDA 05.02.2021

-"-

92 privind reluarea plăţii ajutorului social familiei 
numitului(ei) BENCZE ILDIKÓ 05.02.2021

-"-

93 privind suspendarea dreptului la ajutor social 
familiei numitului(ei) GABOR ALADAR 05.02.2021

-"-

94 privind suspendarea dreptului la ajutor social 

familiei numitului(ei) MOLDOVAN ESZTER-ANNA 05.02.2021

-"-

95 privind suspendarea dreptului la ajutor social 

familiei numitului (ei) SANDOR MARGIT
05.02.2021

-"-

96 privind suspendarea dreptului la ajutor social 
familiei numitului(ei) MIHALY MARIA

05.02.2021
-"-

97 privind suspendarea dreptului la ajutor social 
familiei numitului(ei)

BERKI ILDIKO-MONIKA
05.02.2021

-"-

98 privind suspendarea dreptului la ajutor social 
familiei numitului(ei) GABOR VILMA 05.02.2021

-"-

99 privind suspendarea dreptului la ajutor social 

familiei numitului(ei) MIHALY ISTVAN 05.02.2021
-"-

100 privind suspendarea dreptului la ajutor social 

familiei numitului(ei) GABOR VILMA
05.02.2021

-"-

101 privind suspendarea dreptului la ajutor social 
familiei numitului(ei) GABOR TICA 05.02.2021

-"-

102 privind încetarea dreptului la ajutorul social familiei 
numitului(ei) BANDI ZSOFIA 05.02.2021

-"-
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Nr. 

Disp.
Titlul Dispoziţiei

Data 

emiterii

Nr. Adr./Data 

comunicării 

către Prefect

103 privind încetarea dreptului la ajutorul social familiei 
numitului(ei)
BANDI ZSOFIA

05.02.2021

-"-

104 privind încetarea dreptului la ajutorul social familiei 
numitului(ei)
KONCSAG BELA

05.02.2021

-"-

105 privind modificarea cuantumului ajutorului social şi 
alocaţia pentru susţinerea familiei cuvenit familiei 
numitului(ei) DEMETER LASZLO

05.02.2021

-"-

106 privind modificarea cuantumului ajutorului social şi 
alocaţia pentru susţinerea familiei cuvenit familiei 

numitului(ei) KALANYOS ISTVAN
05.02.2021

-"-

107 privind stabilirea dreptului la alocaţia pentru 
susţinerea familiei acordat numitei Bembe Hajnal 05.02.2021

-"-

108 privind stabilirea dreptului la alocaţia pentru 

susţinerea familiei acordat numitei Kolcze Emok
05.02.2021

-"-

109 privind încetarea dreptului alocaţiei pentru 

susţinerea familiei acordat numitei Cerghez Maria-
Magdolna

05.02.2021

-"-

110 privind încetarea dreptului alocaţiei pentru 
susţinerea familiei acordat numitei Vorosvaczki- 
Kari Gyongyver

05.02.2021

-"-

111 privind aprobarea planului de servicii, privind pe 
copilul Demeter Gyöngyi din mun. Gheorgheni, Str. 

Selyem nr. 47
05.02.2021

-"-

112 privind acordarea prestaţiei sociale sub forma 

indemnizaţiei lunare pentru numita Benedek Viorica 05.02.2021

-"-

113 privind acordarea prestaţiei sociale sub forma 
indemnizaţiei lunare pentru numita Madaras Irina 05.02.2021

-"-

114 privind acordarea prestaţiei sociale sub forma 
indemnizaţiei lunare pentru numita Ţepeş Elena 05.02.2021

-"-

115 privind acordarea unui ajutor de urgenţă numitei 
Koos Ramona 05.02.2021 1735

10.02.2021

116 privind acordarea ajutorului pentru încălzirea 
locuinţei cu energie termică pentru perioada 01 
ianuarie - 31 martie 2021.

09.02.2021

-"-
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Nr. 

Disp.
Titlul Dispoziţiei

Data 

emiterii

Nr. Adr./Data 

comunicării 

către Prefect

117 pentru modificarea Dispoziţiei nr. 727/2020, privind 
acordarea dreptului la stimulent educaţional, 
acordat sub formă de tichete sociale pentru anul 
şcolar septembrie 2020 - iunie 2021

10.02.2021

-"-

118 pentru modificarea art.l şi art.2 din Dispoziţia nr. 
48/2021 privind constituirea Comisiei de concurs şi 
a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la 

concursul organizat în vederea ocupării funcţiei 
publice de conducere, vacante de director executiv, 
grad S/II, în cadrul Direcţiei economice din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului Municipiului 
Gheorgheni

10.02.2021

1832
11.02.2021

119 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei 

de manager persoană fizică la Spitalul Municipal 
Gheorgheni

11.02.2021

1913
12.02.2020

120 privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului 
Local al Municipiului Gheorgheni

12.02.2021
-"-

121 privind acordarea dreptului la stimulent educaţional 

acordat sub formă de tichete sociale pentru perioda 
ianuarie- iunie 2021 a anului şcolar 2020 - 2021 12.02.2021

-"-

122 rivind numirea în calitate de curator special a 
numitului Szabó Tibor pe seama minorilor Lukács 

Tamás, Lukács András şi Lukács Éva
15.02.2021

2086
17.02.2021

123 pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 
executare a unei acîivifăfi în folosul comunităţii 

emisă în sarcina numitului KALO ZORRO
17.02.2021

-"-

124 pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 
executare a unei activităţi în folosul comunităţii 
emisă în sarcina numitului ROSTAS RUPI

17.02.2021

-"-

125 pentru ducerea la înde plinire a Mandatului de 
executare a unei activităţi în folosul comunităţii 
emisă în sarcina numitului ROSTAS RUPI

17.02.2021

-"-

126 pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 
executare a unei activităţi în folosul comunităţii 

emisă în sarcina numitului ROSTAS RUPI
17.02.2021

-"-

127 pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 
executare a unei activităţi în folosul comunităţii 
emisă în sarcina numitului ROSTAS RUPI

17.02.2021

-"-

10



Nr. 

Disp.
Titlul Dispoziţiei

Data 

emiterii

Nr. Adr./Data 

comunicării 

către Prefect

128 pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 
executare a unei activităţi în folosul comunităţii 
emisă în sarcina numitului ROSTAS RUPI

17.02.2021

-"-

129 pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 
executare a unei activităţi în folosul comunităţii 
emisă în sarcina numitului SZOCS 1STVAN

17.02.2021

-"-

130 entru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 
executare a unei activităţi în folosul comunităţii 
emisă în sarcina numitului SZOCS ISTVAN

17.02.2021

-"-

131 pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 

executare a unei activităţi în folosul comunităţii 
emisă în sarcina numitului SZOCS 1STVAN

17.02.2021

-"-

132 pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 
executare a unei activităţi în folosul comunităţii 

emisă în sarcina numitului SZOCS ISTVAN
17.02.2021

-"-

133 pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 

executare a unei activităţi în folosul comunităţii 
emisă în sarcina minutului GABOR RUDOLF

17.02.2021

-"-

134 pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 

executare a unei activităţi în folosul comunităţii 
emisă în sarcina numitului ROSTAS ISTVAN

17.02.2021

-"-

135 pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 
executare a unei activităţi în folosul comunităţii 

emisă în sarcina numitului ROSTAS ISTVAN
17.02.2021

-"-

136 pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 
executare a unei activităţi în folosul comunităţii 
emisă în sarcina numitului ROSTAS ISTVAN

17.02.2021

-"-

137 pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 
executare a unei activităţi în folosul comunităţii 

emisă în sarcina numitei MOLDOVAN LUCIANA
17.02.2021

-"-

138 pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 
executare a unei activităţi în folosul comunităţii 

emisă în sarcina numitei BEMBE HEJD1
17.02.2021

-"-

139 pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 
executare a unei activităţi în folosul comunităţii 
emisă în sarcina numitului SANDOR ALEX 
VANDAME

17.02.2021

-"-

140 pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 
executare a unei activităţi în folosul comunităţii 
emisă în sarcina numitului RESTAS GABOR

17.02.2021

-"-

141 pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 

executare a unei activităţi în folosul comunităţii 
emisă în sarcina numitului BUS LASZLO

17.02.2021

-"-
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Disp.
Titlul Dispoziţiei
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emiterii

Nr. Adr./Data 

comunicării 

către Prefect

142 pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 
executare a unei activităţi in folosul comunităţii 
emisă in sarcina numitului MIHALY MIKLOS

17.02.2021

-"-

143 pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 
executare a unei activităţi în folosul comunităţii 
emisă în sarcina numitului MIHALY MOZ1

17.02.2021

-"-

144 pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 
executare a unei activităţi în folosul comunităţii 
emisă în sarcina numitului MIHALY MOZl

17.02.2021

-"-

145 pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 
executare a unei activităţi în folosul comunităţii 

emisă în sarcina numitului GABOR PINTYE
17.02.2021

-"-

146 pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 
executare a unei activităţi în folosul comunităţii 
emisă în sarcina numitului FINAŢI IOAN

17.02.2021

-"-

147 pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 
executare a unei activităţi în folosul comunităţii 
emisă în sarcina numitului GABOR PINTYE

17.02.2021

-"-

148 pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 

executare a unei activităţi în folosul comunităţii 
emisă în sarcina numitei MOLDOVAN LUCIANA

17.02.2021

-"-

149 pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 

executare a unei activităţi în folosul comunităţii 

emisă în sarcina numitului BENCZE ZOLTAN
17.02.2021

-"-

150 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 consilier juridic, 
grad profesional debutant la Compartiment 
executare silită

18.02.2021

2360
23.02.2021

151 rivind numirea în calitate de curator special a 
numitei Ferencz Imola pe seama minorei Polgár-Szép 
Hanna

19.02.2021

-"-

152 privind încetarea acordării prestaţiei sociale sub 
forma indemnizaţiei lunare numitului Puskás Ioan 22.02.2021

-"-

153 privind încetarea acordării prestaţiei sociale sub 
forma indemnizaţiei lunare numitei Portik Margareta

24.02.2021
2536

25.02.2021
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Nr. 

Disp.
Titlul Dispoziţiei

Data 

emiterii

Nr. Adr./Data 

comunicării 

către Prefect

154 privind stabilirea şi aprobarea ajutorului de încălzire 
locuinţei cu combustibil solid sau petrolier pentru 
perioada februarie - martie 2021 pentru familii si 
persoane singure beneficiare de ajutor social

24.02.2021

-"-

155 privind aprobarea Planului de pregătire în domeniul 

situaţiilor de urgenţă în anul 2021 25.02.2021

-"-

156 privind organizarea concursului în vederea ocupării 
funcţiei contractuale, vacante, de şef birou la Biroul 

turism şi relaţii externe, din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Municipiului Gheorgheni

25.02.2021

-"-

157 privind stabilirea datei plăţii ajutorului pentru 
combustibil solid sau petrolier pentru familii şi 
persoane singure beneficiare de ajutor social pentru 
perioada februarie - martie 2021

25.02.2021

-"-

158 rivind numirea d-lui Palfi Csaba - Elod în funcţia 

publică de inspector în cadrul Compartimentului de 
monitorizare a serviciilor de utilităţi publice şi 

control comercial
26.02.2021

2603
26.02.2021

159 entru modificarea Dispoziţiei nr. 739/2020, privind 

delegarea exerătării atribuţiilor de ofiţer de stare 
civilă

01.03.2021
2994

05.03.2021

160 privind numirea în calitate de curator special a 
numitei Lang Brigita pe seama minorei Jani Marta 03.03.2021

-"-

161 pentru modificarea Dispoziţiei nr.397/2020, privind 

numirea Comisiei pentru monitorizarea, 
coordonarea si îndrumarea metodologică a 
dezvoltării sistemului de control intern/ managerial 

din cadrul
Municipiului Gheorgheni

04.03.2021

-"-

162 privind modificarea raportului de serviciu al 
funcţionarului public de execuţie Pălfi Csaba-Elod, 
prin promovare temporară pentru exercitarea cu 
caracter temporar a funcţiei publice de conducere 

vacante de şef serviciu la Serviciul de administrare a 
pieţei, fondului locativ, parcare şi de monitorizare a 
utilităţilor publice

04.03.2021

-"-

163 privind reluarea plăţii ajutorului social familiei 
numitului GABOR ALADAR 05.03.2021

-"-
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Disp.
Titlul Dispoziţiei

Data 

emiterii

Nr. Adr./Data 

comunicării 

către Prefect

164 privind reluarea plăţii ajutorului social familiei 
numitului MOLDOVAN ESZTER-ANNA 05.03.2021

-"-

165 privind reluarea plăţii ajutorului social familiei 
numitei SANDOR MARGIT 05.03.2021

-"-

166 privind reluarea plăţii ajutorului social familiei 

numitului(ei)
MIHÁLY MARIA

05.03.2021

-"-

167 privind reluarea plăţii ajutorului social familiei 
numitului(ei) GABORVILMA 05.03.2021

-"-

168 privind reluarea plăţii ajutorului social familiei 
numitului(ei)

MIHÁLY ISTVÁN
05.03.2021

-"-

169 rivind reluarea plăţii ajutorului social familiei 

numitului(ei)
GABOR VILMA

05.03.2021

-"-

170 privind reluarea plăţii ajutorului social familiei 

numitului RESTAS ALADAR
05.03.2021

-"-

171 privind suspendarea dreptului la ajutor social 
familiei numitei TAMAS ERIKA 05.03.2021

-"-

172 rivind suspendarea dreptului la ajutor social familiei 

numitului(ei)
KOSZA ZOLTÁN

05.03.2021

-"-

173 privind reluarea plăţii ajutorului social familiei 
numitului(eiGABOR TICA 05.03.2021

-"-

174 privind încetarea dreptului la ajutorul social familiei 
numitului(ei TAMAS ILONA 05.03.2021

-"-

175 privind stabilirea dreptului la alocaţia pentru 

susţinerea familiei acordat numitei Fulop Zsuzsanna
05.03.2021

-"-

176 privind stabilirea dreptului la alocaţia pentru 
susţinerea familiei
acordat numitei Demeter Eva

05.03.2021

-"-

177 privind stabilirea dreptului la alocaţia pentru 
susţinerea familiei acordat numitei Besika Kincso 05.03.2021

-"-

178 privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru 
susţinerea familiei acordat numitei Otvos Piroska 05.03.2021

-"-

179 privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru 
susţinerea familiei acordat numitei Hideg Melinda 05.03.2021

-"-
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către Prefect

180 privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru 
susţinerea familiei acordat numitei Blenesi Ida- Zita

05.03.2021

-"-

181 privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru 
susţinerea familiei acordat numitei Szekeres Margit 05.03.2021

-"-

182 privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru 
susţinerea familiei acordat numitei Lang Zita 05.03.2021

-"-

183 privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru 
susţinerea familiei acordat numitului Pui Sandor 05.03.2021

-"-

184 privind încetarea dreptului alocaţiei pentru 

susţinerea familiei acordat numitei Ferenez Maria 05.03.2021

-"-

185 privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru 

susţinerea familiei acordat numitei Csorba Hajnal 05.03.2021

-"-

186 privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru 
susţinerea familiei acordat numitei Bembe Veronika

05.03.2021

-"-

187 privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru 
susţinerea familiei acordat numitei Gyorgy Magdolna

05.03.2021

-"-

188 privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru 
susţinerea familiei acordat numitei Mihaly Vilma 05.03.2021

-"-

189 privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru 
susţinerea familiei acordat numitei Mihaly Maria 05.03.2021

-"-

190 privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru 
susţinerea familiei acordat numitei Kovacs Emoke 05.03.2021

-"-

191 privind încetarea dreptului alocaţiei pentru 
susţinerea familiei acordat numitei Fulop Gabriella 05.03.2021

-"-

192 privind încetarea dreptului alocaţiei pentru 

susţinerea familiei acordat numitei Czari Gyöngyvér
05.03.2021

-"-

193 privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru 
susţinerea familiei acordat numitei Bajko Maria- 
Magdoina

05.03.2021

-"-
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către Prefect

194 rivind modificarea cuantumului alocaţiei pentru 
susţinerea familiei acordat numitei Sorban Edit- 
Emilia

05.03.2021

-"-

195 privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru 
susţinerea familiei acordat numitei Madaras 
Zsuzsanna

05.03.2021

-"-

196 privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru 
susţinerea familiei acordat numitului Kiss Sebestyen

05.03.2021

-"-

197 privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru 
susţinerea familiei acordat numitei Mihaly Ida 05.03.2021

-"-

198 privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru 
susţinerea familiei acordat numitei Polgar Eva 05.03.2021

-"-

199 privind încetarea dreptului alocaţiei pentru 

susţinerea familiei acordat numitei Korpos Livia 05.03.2021

-"-

200 privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru 

susţinerea familiei acordat numitei Moldovan 
Veronika

05.03.2021

-"-

201 privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru 

susţinerea familiei acordat numitei Mihaly Cornelia 05.03.2021

-"-

202 privind încetarea dreptului alocaţiei pentru 
susţinerea familiei acordat numitei Ferencz- Csibi 

Iren
05.03.2021

-"-

203 rivind modificarea cuantumului alocaţiei pentru 

susţinerea familiei acordat numitei Demeter Csaba 05.03.2021

-"-

204 privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru 
susţinerea familiei acordat numitei Tanase Gabriela 05.03.2021

-"-

205 rivind modificarea cuantumului alocaţiei pentru 
susţinerea familiei acordat numitei Szasz Ildiko 05.03.2021

-"-

206 privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru 

susţinerea familiei acordat numitei Mihaly Maria 05.03.2021

-"-

207 privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru 

susţinerea familiei acordat numitei Gabor Vilma 05.03.2021

-"-
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208 privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru 
susţinerea familiei acordat numitei Csapai Eszter 05.03.2021

-"-

209 privind încetarea dreptului alocaţiei pentru 
susţinerea familiei acordat numitului Mihaly Bela 05.03.2021

-"-

210 privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru 

susţinerea familiei acordat numitei Demeter Gabor
05.03.2021

-"-

211 privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru 

susţinerea familiei acordat numitului Demeter 
Laszlo

05.03.2021

-"-

212 privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru 
susţinerea familiei acordat numitei Tamas Erika

05.03.2021
-"-

213 rivind modificarea cuantumului alocaţiei pentru 
susţinerea familiei acordat numitei Mailat Gabriela 05.03.2021

-"-

214 privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru 
susţinerea familiei acordat numitei Moldovan 

Rozalia
05.03.2021

-"-

215 rivind modificarea cuantumului alocaţiei pentru 
susţinerea familiei

acordat numitului Restas Aladar
05.03.2021

-"-

216 privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru 
susţinerea familiei acordat numitei Rostas Ida 05.03.2021

-"-

217 privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru 
susţinerea familiei acordat numitei Demeter Csilla 05.03.2021

-"-

218 privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru 

susţinerea familiei acordat numitei Moldovan 
Marcella

05.03.2021

-"-

219 privind modificarea cuantumului ajutorului social 
cuvenit familiei numitului ROSTAS ISTVAN 05.03.2021

-"-

220 privind modificarea cuantumului ajutorului social 
cuvenit familiei numitului KALÁNYOS ISTVÁN 05.03.2021

-"-

221 rivind stabilirea dreptului la ajutorul social şi a 

cuantumului acestea pentru familia numitei 
SANDOR OLGA

05.03.2021

-"-

222 rivind stabilirea dreptului la ajutorul social şi 
alocaţia pentru susţinerea familiei şi cuantumului 
acestora pentru familia numitului MIHALY CSABA

05.03.2021

-"-
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223 privind stabilirea dreptului la ajutorul social şi a 
cuantumului acestea pentru familia numitei
DEMETER GYONGYI

05.03.2021

-"-

224 privind stabilirea dreptului la ajutorai social şi a 
cuantumului acestea pentru familia numitului 
SÁNDOR MÁTYÁS

05.03.2021

-"-

225 privind stabilirea dreptului la ajutorul social şi a 
cuantumului acestea pentru familia
numitei NADY IULIANA

05.03.2021

-"-

226 privind stabilirea dreptului la ajutorul social şi a 

cuantumului acestea pentru familia numitei
GABOR ERIKA

05.03.2021

-"-

227 privind constituirea Comisiei de evaluare pentru 
închirierea prin licitaţie publică, cu plic închis, a 
unei suprafeţe din imobilul situat pe bulevardul 

Lacu Roşu nr. 7, municipiul Gheorgheni, judeţul 
Harghita

05.03.2021

-"-

228 pentru modificarea Dispoziţiei nr.300/2020, privind 

desemnarea membrilor Echipei de proiect 
„Eficientizarea iluminatului public din Municipiul 

Gheorgheni”
08.03.2021

3138
09.03.2021

229 privind constituirea Comisiei de evaluare şi a 

Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la evaluarea 
proiectelui de management al Centrului Cultural din 

Municipiul Gheorgheni

09.03.2021

-"-

230 rivind constituirea Comisiei de evaluare şi a 

Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la evaluarea 

proiectelui de management al Teatrului “Figura 
Stúdió Színház ” din Municipiul Gheorgheni

09.03.2021

-"-

231 privind constituirea Comisiei de evaluare şi a 

Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la evaluarea 
proiectelui de management al Centrului Cultural din 

Municipiul Gheorgheni

09.03.2021 -"-

232
privind încetarea detaşării salariatului Benţe Sándor

10.03.2021
3408

12.03.2021

233

pentru modificarea art.l şi art.2 din Dispoziţia nr. 

229/2021 privind constituirea Comisiei de evaluare 
şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la 
evaluarea proiectelui de management al Centrului 
Cultural din Municipiul Gheorgheni

10.03.2021 -"-
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234

privind acordarea dreptului la stimulent educaţional 
acordat sub formă de tichete sociale pentru perioda 

februarie- iunie 2021 a anului şcolar 2020 - 2021
11.03.2021 -"-

235
privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului 
Local al Municipiului Gheorgheni 12.03.2021 -"-

236

 privind stabilirea şi aprobarea ajutorului de 
încălzirea locuinţei cu combustibil solid sau 
petrolier pentru perioada 01 februarie -31 martie 
2021

12.03.2021 -"-

237
privind acordarea ajutorului pentru încălzirea 
locuinţei cu energie termică pentru perioada 01 
februarie -31 martie 2021.

12.03.2021 -"-

238

privind numirea în calitate de curator special a 
numitei Gal Margit pe seama minorilor Puskas 

Bemadett, Puskas Noemi, Puskas Renata 12.03.2021 -"-

239

privind închiderea circulaţiei rutiere  cu ocazia 

 organizării evenimentului „Comemorarea Revoluției 
Maghiare din 15 martie 1848”  

15.03.2021
3490

15.03.2021

240
pentru modificarea Dispoziției nr.32/2021, privind 

numirea în calitate de curator special a numitei 
Gábor Olga pe seama minorei Rostás Judit

16.03.2021
3636

17.03.2021

241

privind constituirea Comisiei de concurs şi a 

Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul 

organizat în vederea ocupării funcţiei publice de 
conducere, vacante de director executiv, grad S/II, 
în cadrul Direcţiei economice din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului Municipiului 
Gheorgheni

16.03.2021 -"-

242

privind constituirea Comisiei de concurs şi a 
Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul 
organizat în vederea ocupării funcţiei publice de 

conducere, vacante de şef serviciul la Serviciul 
achiziţii publice, investiţii programe şi proiecte din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului 
Municipiului Gheorgheni

16.03.2021 -"-

243

pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 
executare a unei activităţi în folosul comunităţii 
emisă în sarcina numitei GABOR ESZTER-Dosar 

196/234/2020

17.03.2021 -"-
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244

pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 
executare a unei activităţi în folosul comunităţii 
emisă în sarcina numitei GABOR ESZTER -Dosar 

192/244/2020

17.03.2021 -"-

245

pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 
executare a unei activităţi în folosul comunităţii 
emisă în sarcina numitei GABOR ESZTER -Dosar 
197/234/2020

17.03.2021 -"-

246

pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 
executare a unei activităţi în folosul comunităţii 
emisă în sarcina numitei GABOR ESZTER -Dosar 
199/234/2020

17.03.2021 -"-

247

pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 
executare a unei activităţi în folosul comunităţii 
emisă în sarcina numitei GABOR ESZTER - Dosar 

198/234/2020

17.03.2021 -"-

248

pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 
executare a unei activităţi în folosul comunităţii 
emisă în sarcina numitului GABOR RUDOLF- Dosar 

25238/234/2019

17.03.2021 -"-

249

pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 
executare a unei activităţi în folosul comunităţii 
emisă în sarcina numitei GABOR ESZTER - Dosar 

193/234/2020

17.03.2021 -"-

250
privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru 
susţinerea familiei acordat numitei Mihaly Maria 18.03.2021

3953
22.03.2021

251
privind delegarea unor atribuţii d-nei Málnási 
Andrea Adél având funcţia de inspector de 
specialitate

22.03.2021 -"-

252
privind acordarea prestaţiei sociale sub forma 
indemnizaţiei lunare pentru numitul Mincsor Erno

22.03.2021 -"-

253
privind acordarea prestaţiei sociale sub forma 

indemnizaţiei lunare pentru numitul Cioroiu Vasile 22.03.2021 -"-

254
privind acordarea prestaţiei sociale sub forma 

indemnizaţiei lunare pentru numitul Lázár Vilhelm 22.03.2021 -"-

255
privind acordarea prestaţiei sociale sub forma 
indemnizaţiei lunare pentru numita Sípos Rozália 22.03.2021 -"-
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256

privind anularea procedurii de licitaţie pentru 
închirierea prin licitaţie publică, cu plic închis, a 
cabinetului medical nr.P5 din incinta clădirii situate 
pe bulevardul Lacu Roşu nr. 7, municipiul 
Gheorgheni, judeţul Harghita

23.03.2021
4130

24.03.2021

257

privind numirea Comisiei de evaluare pentru 
atribuirea contractului de achiziţie publică de 
furnizare dotări mobiliare în cadrul proiectului „ 
Conservarea şi revitalizarea Muzeului Tarisznyás 
Márton din Municipiul Gheorgheni

23.03.2021 -"-

258

privind numirea domnului László Pavel în funcţia 
publică de execuţie vacantă, de inspector, grad 
profesional principal, la Compartiment de 
monitorizare a serviciilor de utilităţi publice şi 

control comercial

23.03.2021 -"-

259

privind organizarea concursului în vederea ocupării 

funcţiei contractuale, vacante, de şef serviciu, la 
Serviciul de gospodărire a domeniului public şi 
deservire în cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Gheorgheni

23.03.2021 -"-

260

privind numirea doamnei Ferencz-Mátefi Kriszta în 
funcţia de manager interimar al Muzeului „ 
Tarisznyás Márton ” din Municipiul Gheorgheni

23.03.2021 -"-

261

privind numirea Comisiei de evaluare pentru 
atribuirea contractului de achiziţie publică de 

furnizare dotări echipamente IT şi electrice în cadrul 
proiectului „ Conservarea şi revitalizarea Muzeului 

Tarisznyás Márton din Municipiul Gheorgheni”

24.03.2021 -"-

262

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, casierie-relaţii cu publicul

24.03.2021 -"-

263

privind încetarea acordării prestaţiei sociale sub 
forma indemnizaţiei lunare numitului Dezső Árpád-

István
24.03.2021 -"-

264
privind încetarea acordării prestaţiei sociale sub 

forma indemnizaţiei lunare numitei Kollo Ileana 24.03.2021 -"-
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265
privind încetarea acordării prestaţiei sociale sub 
forma indemnizaţiei lunare numitei Péter Anna 24.03.2021 -"-

266
rivind încetarea acordării prestaţiei sociale sub 
forma indemnizaţiei lunare numitei Vetési Elisabeta 24.03.2021 -"-

267
privind încetarea raportului de serviciu al 
funcţionarului public de execuţie d-na Balâzs-
Kercso Katalin

24.03.2021 -"-

268

privind numirea doamnei Kelemen Emma în funcţia 
publică de execuţie, vacantă, de inspector, grad 
profesional principal la Compartiment implementare 
şi monitorizare proiecte

24.03.2021 -"-

269
privind acordarea prestaţiei sociale sub forma 
indemnizaţiei lunare pentru numitul Kiss Ştefan 25.03.2021

4344
29.03.2021

270
rivind acordarea prestaţiei sociale sub forma 

indemnizaţiei lunare pentru numitul Săra Josif 25.03.2021 -"-

271

privind organizarea concursului în vederea ocupării 

funcţiei contractuale, vacante, de inspector de 
specialitate, gradul S/I, la Compartiment 

învăţământ, sănătate şi culte în cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Municipiului Gheorgheni

26.03.2021 -"-

272

pentru modificarea Dispoziției nr.1144/2018, 
privind desemnarea membrilor Echipei de proiect 

„Eficientizarea energetică a Internatului Colegiului 
Tehnic Batthyány Ignác din municipiul Gheorgheni”

26.03.2021 -"-

273

privind aprobarea rezultatului evaluării pe anul 
2020 a managementului Bibliotecii Municipale 
Gheorgheni

29.03.2021 -"-

274
privind aprobarea rezultatului evaluării pe anul 
2020 a managementului Teatrului “Figura Stúdió 
Színház ” din Municipiul Gheorgheni

29.03.2021 -"-

275

privind aprobarea rezultatului evaluării pe anul 
2020 a managementului Centrului Cultural 

Gheorgheni
29.03.2021 -"-

276

rivind numirea în calitate de curator special a 
numitului Nagy Levente pe seama minorului Tompea 
Cristian-Vasilian

31.03.2021
4566

01.04.2021
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277
pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 
executare a unei activităţi în folosul comunităţii 

emisă în sarcina numitei ROSTÁS IDA

31.03.2021 -"-

278

pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 

executare a unei activităţi în folosul comunităţii 
emisă în sarcina numitului DEMETER CSABA

31.03.2021 -"-

279

pentru ducerea la îndeplinire a Mandat ului de 
executare a unei activităţi în folosul comunităţii 
emisă în sarcina numitei ROSTAS PDA

31.03.2021 -"-

280

pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 

executare a unei activităţi în folosul comunităţii 
emisă în sarcina numitei ROSTAS IDA

31.03.2021 -"-

281

pentru ducerea la îndeplinire o Mandatului de 
executare a unei activităţi în folosul comunităţii 
emisă în sarcina numitului SZÁSZ ISTVÁN

31.03.2021 -"-

282
pentru ducerea la îndeplinire a Mandat ului ele 

executare a unei activităţi în folosul comunităţii 
emisă în sarcina numitului MOLDOVAS' MJHAL

31.03.2021 -"-

283
pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 

executare a unei activităţi în folosul comunităţii 
emisă în sarcina numitului ROSTAS GABOR

31.03.2021 -"-

284

pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 

executare a miei activităţi în folosul comunităţii 
emisă în sarcina numitului M1HAL Y CSABA

31.03.2021 -"-

285

pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 

executare a unei activităţi în folosul comunităţii 
emisă în sarcina numitului GA BOR RUDOLF

31.03.2021 -"-

286

pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 
executare a unei activităţi în folosul comunităţii 
emisă în sarcina numitului SANDOR ALEX 

VANDAME

31.03.2021 -"-

287

pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 
executare a unei activităţi în folosul comunităţii 
emisă în sarcina numitului GABOR RUDOLF

31.03.2021 -"-

288

pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 
executare a unei activităţi în folosul comunităţii 
emisă în sarcina numitului GABOR CSABA

31.03.2021 -"-

289

pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 
executare a unei activităţi în folosul comunităţii 
emisă în sarcina numitului BERKI ROBERT

31.03.2021 -"-
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290

pentru ducerea Ia îndeplinire a Mandatului de 
executare a unei activităţi în folosul comunităţii 
emisă în sarcina numitului SANDOR JANOS

31.03.2021 -"-

291

entru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 
executare a unei activităţi în folosul comunităţii 
emisă în sarcina numitului DEMETER 1STVAN

31.03.2021 -"-

292
pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 

executare a unei activităţi în folosul comunităţii 
emisă în sarcina numitului MIHALY BEL A

31.03.2021 -"-

293

pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 

executare a unei activităţi în folosul comunităţii 
emisă în sarcina numitului GABOR ALADAR

31.03.2021 -"-

294

pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 
executare a unei activităţi în folosul comunităţii 
emisă în sarcina numitei GABOR RITA

31.03.2021 -"-

295
pentru ducerea la îndeplinire a Mandat ului de 

executare a unei activităţi în folosul comunităţii 
emisă în sarcina numitului SZASZ ISTVAN

31.03.2021 -"-

296

pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 
executare a unei activităţi în folosul comunităţii 

emisă în sarcina numitului DEMETER CSABA
31.03.2021 -"-

297
privind numirea doamnei Fülöp Enikő în funcţia de 

manager al Spitalului Municipal Gheorgheni
31.03.2021 -"-

298

privind stabilirea dreptului la ajutorul social şi 

alocaţia pentru susţinerea familiei şi a cuantumului 
acestora pentru familia numitului(ei) MIHÁLY 
ESZTER

01.04.2021
4614

01.04.2021

299

privind stabilirea dreptului la ajutorul social şi 
alocaţia pentru susţinerea familiei şi a cuantumului 

acestora pentru familia numitului(ei)
DEMETER ROBERT

01.04.2021 -"-

300

privind stabilirea dreptului la ajutorul social şi 
alocaţia pentru susţinerea familiei şi a cuantumului 
acestora pentru familia numitului(ei) HEJA TUNDE-

BERTA

01.04.2021 -"-

301

privind stabilirea dreptului la ajutorul social şi 
alocaţia pentru susţinerea familiei şi a cuantumului 
acestora pentru familia numitului(ei) SANDOR 
MOZES

01.04.2021 -"-
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302

privind stabilirea dreptului la ajutorul social şi 
alocaţia pentru susţinerea familiei şi a cuantumului 
acestora pentru familia numitului(ei) DOBONDI 

IREN RAMONA

01.04.2021 -"-

303
privind stabilirea dreptului la ajutorul social şi 
alocaţia pentru susţinerea familiei şi a cuantumului 
acestora pentru familia numitului(ei) GABOR RITA

01.04.2021 -"-

304
privind schimbare nume titular şi modificarea 
cuantumului ajutorului social cuvenit familiei
numitului(ei) KALUSI IZABELLA

01.04.2021 -"-

305

privind modificarea cuantumului ajutorului social şi 
alocaţiei pentru susţinerea familiei cuvenit familiei 
numitului(ei) DEMETER GYONGYI

01.04.2021 -"-

306
privind reluarea plăţii ajutorului social familiei 
numitului(ei) KOSZA ZOLTÁN

01.04.2021 -"-

307
privind reluarea plăţii ajutorului social familiei 

numitului(ei) GABOR TICA 01.04.2021 -"-

308

privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru 

susţinerea familiei acordat numitei Sandor Gyongyi-
Zsuzsanna

01.04.2021 -"-

309
privind stabilirea dreptului la alocaţia pentru 
susţinerea familiei acordat numitei Kalusi Izabella

01.04.2021 -"-

310
privind stabilirea dreptului la alocaţia pentru 
susţinerea familiei acordat numitei Bembe Agnes

01.04.2021 -"-

311

privind stabilirea dreptului la alocaţia pentru 

susţinerea familiei acordat numitului Moldovan 

Janos
01.04.2021 -"-

312
privind stabilirea dreptului la alocaţia pentru 
susţinerea familiei acordat numitei Kalusi Izabella

01.04.2021 -"-

313
privind suspendarea dreptului la ajutor social 

familiei numitului(ei)
DEMETER ISTVÁN

01.04.2021 -"-

314
privind încetarea dreptului la ajutorul social familiei 
numitului(ei) KEMENES ZOLTAN

01.04.2021 -"-

315
privind încetarea dreptului la ajutorul social familiei 
numitului(ei) LAZAR MARIA 01.04.2021 -"-

316
privind încetarea dreptului la ajutorul social familiei 
numitului(ei) GABOR ALADAR 01.04.2021 -"-

317
privind încetarea dreptului la ajutorul social familiei 
numitului(ei) BERKI ILDIKO-MONIKA

01.04.2021 -"-

318
privind încetarea dreptului la ajutorul social familiei 

numitului(ei) SANDOR ECATERINA 01.04.2021 -"-
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319

privind stabilirea şi aprobarea ajutorului de încălzire 
locuinţei cu combustibil solid sau petrolier pentru 
luna martie 2021 pentru familii si persoane singure 

beneficiare de ajutor social

06.04.2021
4894

09.04.2021

320
rivind delegarea unor atribuţii d-lui Kertész László 
având funcţia de inspector de specialitate

09.04.2021 -"-

321

privind încetarea suspendării Contractului 
individual de muncă, precum şi reluarea activităţii a 
doamnei Barabás Éva-Csilla,

09.04.2021 -"-

322
privind acordarea unui ajutor de urgenţă numitului 
Sandor Csaba 09.04.2021 -"-

323

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 achiziţii 
publice

09.04.2021
5149

14.04.2021

324
privind acordarea prestaţiei sociale sub forma 
indemnizaţiei lunare pentru numitul Gál Emeric 12.04.2021 -"-

325
rivind acordarea prestaţiei sociale sub forma 
indemnizaţiei lunare pentru numita Gál Iudit-

Catarina-Elisabeta-Ana

12.04.2021 -"-

326
privind modificarea raportului de serviciu a d-nei 

Kovacs Edit, prin mutare definitivă
13.04.2021 -"-

327

pentru modificarea art.1 din  Dispoziţia 

nr.798/2019, privind închiderea circulaţiei pe strada 
Dózsa György din municipiul Gheorgheni, şi 

devierea traficului rutier pe străzile ocolitoare, cu 
modificările și completările ulterioare 

15.04.2021
5309

16.04.2021

328

privind completarea atribuţiilor de serviciu al 
funcţionarului public de execuţie
Orbán Enikő

15.04.2021 -"-

329

privind convocarea ședinței ordinare a 
Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni  - 
22.04.2021

16.04.2021 -"-
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330

privind completarea  Regulamentului de ordine 

interioară al aparatului de specialitate al primarului 
municipiului Gheorgheni, şi al serviciilor publice de 
interes local din subordinea Consiliului Local 
Gheorgheni, aprobat prin Dispoziția nr.22/2013

16.04.2021 -"-

331
privind suspendarea raportului de serviciu al 
domnului Páka Hunor pe durată determinată 20.04.2021

5495
21.04.2021

332
privind acordarea prestaţiei sociale sub forma 
indemnizaţiei lunare pentru numitul Borbély Ştefan 20.04.2021 -"-

333
privind acordarea prestaţiei sociale sub forma 
indemnizaţiei lunare pentru numitul Ravasz Ştefan 20.04.2021 -"-

334
privind acordarea prestaţiei sociale sub forma 
indemnizaţiei lunare pentru numita Tanko Margit 20.04.2021 -"-

335

privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor 

din cadrul licitaţiei publice cu plic închis, pentru 
închirierea a două căsuţe de lemn, aflate în 
proprietatea privată a Municipiului Gheorgheni

21.04.2021 -"-

336

pentru modificarea Dispoziţiei nr.227/2021, privind 
constituirea Comisiei de evaluare pentru închirierea 

prin licitaţie publică, cu plic închis, a unei suprafeţe 
din imobilul situat pe bulevardul Lacu Roşu nr. 7, 

municipiul Gheorgheni, judeţul Harghita

21.04.2021 -"-

337
rivind acordarea prestaţiei sociale sub forma 
indemnizaţiei lunare pentru numitul Toth Ludovic

21.04.2021 -"-

338
privind delegarea temporară a atribuţiilor cu privire 
la aplicarea Legii nr. 17/2014

21.04.2021 -"-

339
privind acordarea unui ajutor de urgenţă numitei 
Bandi Julia

21.04.2021 -"-

340
pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 

executare a unei activiăți în folosul comunității, 
emisă în sarcina numitului Szasz Istvan

22.04.2021 5698
26.04.2021

341
pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 
executare a unei activiăți în folosul comunității, 

emisă în sarcina numitului Gabor Aladar

22.04.2021 -"-

342
pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 
executare a unei activiăți în folosul comunității, 

emisă în sarcina numitului Heja Arpad

22.04.2021 -"-

343
pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 
executare a unei activiăți în folosul comunității, 
emisă în sarcina numitului Sandor Karoly

22.04.2021 -"-
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344
pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 
executare a unei activiăți în folosul comunității, 

emisă în sarcina numitului Gabor Matyas

22.04.2021 -"-

345
pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 

executare a unei activiăți în folosul comunității, 
emisă în sarcina numitului Demeter Bela

22.04.2021 -"-

346
pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 
executare a unei activiăți în folosul comunității, 
emisă în sarcina numitului Gabor Janko

22.04.2021 -"-

347
pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 
executare a unei activiăți în folosul comunității, 
emisă în sarcina numitului Gabor Janko

22.04.2021 -"-

348
pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 
executare a unei activiăți în folosul comunității, 

emisă în sarcina numitului Szasz Istvan

22.04.2021 -"-

349

privind  acordarea prestaţiei sociale sub forma 

indemnizaţiei lunare pentru numita Cocu Lucia-
Elena

23.04.2021 -"-

350

privind încetarea acordării prestaţiei sociale sub 
forma indemnizaţiei lunare pentru numita Ștefan 
Ana

23.04.2021 -"-

351

privind încetarea acordării prestaţiei sociale sub 
forma indemnizaţiei lunare pentru numita Bogha 

Gizela
26.04.2021 -"-

352

privind acordarea prestaţiei sociale sub forma 
indemnizaţiei lunare pentru numita Kovacs-Denes 
Ileana

26.04.2021 -"-

353

privind reactualizarea componenţei Comitetului 

Local pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului 
Gheorgheni, pe anul 2021

27.04.2021
5976

29.04.2021

354
privind acordarea prestaţiei sociale sub forma 
indemnizaţiei lunare pentru numitul Tusa Hunor 27.04.2021 -"-

355
privind acordarea prestaţiei sociale sub forma 
indemnizaţiei lunare pentru numitul Dombi Ioan 27.04.2021 -"-

356
pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 
executare a unei activiăți în folosul comunității, 

emisă în sarcina numitului Szasz Istvan

28.04.2021 -"-

357
privind numirea în calitate de curator special a 
numitului Opriş Cristian pe seama minorei Opriş 

Anamaria-Antonia

28.04.2021 -"-
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358

privind desemnarea administratorului public, Angi 
Zoltán, pentru iniţierea și semnarea documentelor 
aferente fazelor de execuție bugetare, respectiv 
aplicarea vizei de „bun de plată”, în cazul 

obiectivului de investiție „Extindere prin mansardare 
grădiniţă de copii cu program prelungit Csodavilág, 
municipiul Gheorgheni, judeţul Harghita”

29.04.2021 -"-

359

privind delegarea către viceprimar a mandatului de 

reprezentare a Municipiului Gheorgheni pentru 
încheierea  și semnarea actelor adiționale și a altor 
acte administrative sau juridice necesare finalizării 
obiectivului de investiție „Extindere prin mansardare 
grădiniţă de copii cu program prelungit

 Csodavilág, municipiul Gheorgheni, judeţul 
Harghita”

29.04.2021 -"-

360
privind completarea atribuţiilor de serviciu al 
funcţionarului public de execuţie György Elza- 

Katalin

29.04.2021 -"-

361

referitor la adoptarea unor măsuri pentru aplicarea 
normelor privind formarea profesională la nivelul 

Municipiului Gheorgheni
29.04.2021 -"-

362

privind desemnarea viceprimarului Municipiului 
Gheorgheni, domnul Len Emil-Balăzs pentru 
îndeplinirea atribuţiilor primarului Municipiului 

Gheorgheni pe perioada deplasării în interes de 
serviciu

03.05.2021
6048

03.05.2021

363

privind numirea domnului Harai Csaba în funcţia 
publică de conducere vacantă, de şef serviciu, 
gradul S/II, la Serviciul achiziţii publice, investiţii 

programe şi proiecte

03.05.2021 -"-

364

privind anularea procedurii de licitaţie pentru 

închirierea prin licitaţie publică, cu plic închis, a 
căsuţei de lemn cu număr de inventar 10335, aflată 
în proprietatea privată a Municipiului Gheorgheni

04.05.2021
6221

05.05.2021

365

privind anularea procedurii de licitaţie pentru 
închirierea prin licitaţie publică, cu plic închis, a 
căsuţei de lemn cu număr de inventar 10330, aflată 
în proprietatea privată a Municipiului Gheorgheni

04.05.2021 -"-
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366

privind desemnarea Comisiei de evaluare a ofertelor 
depuse pentru procedura de achiziţie publică având 
ca obiect Achiziţionarea materialelor de protecţie 
sanitară în cadrul proiectului „ Consolidarea 

capacităţii unităţilor de învăţământ preuniversitar 
din municipiul Gheorgheni, în vederea gestionării 
situaţiei de pandemie”

04.05.2021 -"-

367
privind încetarea acordării prestaţiei sociale sub 

forma indemnizaţiei lunare numitei Zold Irina 05.05.2021 -"-

368
rivind modificarea cuantumului ajutorului social 
cuvenit familiei numitei MOLDOVAN IREN

05.05.2021 -"-

369
rivind modificarea cuantumului ajutorului social 
cuvenit familiei numitei CSORBA HAJNAL

05.05.2021 -"-

370
rivind modificarea cuantumului ajutorului social 
cuvenit familiei numitei ROSTAS GYONGYVER

05.05.2021 -"-

371

privind stabilirea dreptului la ajutorul social şi 
alocaţia pentru susţinerea familiei şi a cuantumului 

acestea pentru familia numitului KALANYOS 
LEVENTE

05.05.2021 -"-

372

privind stabilirea dreptului la ajutorul social şi a 

cuantumului acestea pentru familia numitEI GAL 
MARJA

05.05.2021 -"-

373

privind stabilirea dreptului la ajutorul social şi 
alocaţia pentru susţinerea familiei şi a cuantumului 

acestea
pentru familia numitei GABOR ROZALIA

05.05.2021 -"-

374

privind stabilirea dreptului la ajutorul social şi 

alocaţia pentru susţinerea familiei şi a cuantumului 
acestea
pentru familia numitului KALANYOS SANDOR

05.05.2021 -"-

375

privind stabilirea dreptului la ajutorul social şi 
alocaţia pentru susţinerea familiei şi a cuantumului 

acestea
pentru familia numitei DEMETER ESZTER

05.05.2021 -"-

376

privind stabilirea dreptului la ajutorul social şi 
alocaţia pentru susţinerea familiei şi a cuantumului 

acestea
pentru familia numitei RESTAS VIOLETA

05.05.2021 -"-

377
rivind modificarea cuantumului alocaţiei pentru 

susţinerea familiei acordat numitei Csorba Hajnal 05.05.2021 -"-
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378
privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru 
susţinerea familiei acordat numitei Bajko Berta 05.05.2021 -"-

379
rivind modificarea cuantumul alocaţiei pentru 

susţinerea familiei acordat numitei Jakab Hajnal 05.05.2021 -"-

380
privind încetarea dreptul la alocaţie pentru 
susţinerea familiei acordat numitei Csíki Gyöngyi 05.05.2021 -"-

381
privind încetarea dreptului alocaţiei pentru 
susţinerea familiei acordat numitului Blenesi Robert 05.05.2021 -"-

382
rivind încetarea dreptul alocaţiei pentru susţinerea 
familiei acordat numitei Moldovan Katalin 05.05.2021 -"-

383
privind stabilirea dreptului la alocaţia pentru 

susţinerea familiei acordat numitului Kovacs Janos 05.05.2021 -"-

384
privind stabilirea dreptului la alocaţia pentru 

susţinerea familiei acordat numitului Gabor Rudolf
05.05.2021 -"-

385
privind stabilirea dreptului la alocaţia pentru 
susţinerea familiei acordat numitului Sandor Matyas 05.05.2021 -"-

386
privind reluarea plăţii ajutorului social familiei 
numitului(ei) DEMETER ISTVAN 05.05.2021 -"-

387
privind suspendarea dreptului la ajutor social 
familiei numitei KALUSI IZABELLA 05.05.2021 -"-

388
privind suspendarea dreptului la ajutor social 
familiei numitului SANDOR JANOS 05.05.2021 -"-

389

privind modificarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Municipiului Gheorgheni, pe anul 2021, 

Trimestrul II, prin virări de credite în cadrul 
aceluiaşi capitol bugetar

06.05.2021
6308

06.05.2021

390
rivind convocarea şedinţei extraordinare a 
Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni  

10.05.2021

06.05.2021 -"-

391

pentru suspendarea temporară şi parţială a aplicării 
prevederilor Dispoziţiei nr.798/2019, privind 
închiderea circulaţiei pe strada Dózsa György din 

municipiul Gheorgheni, şi devierea traficului rutier 
pe străzile ocolitoare, cu modificările şi completările 
ulterioare

06.05.2021 -"-
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392
pentru ducerea Ia îndeplinire a Mandatului de 

executare a unei activităţi în folosul comunităţii 
emisă în sarcina numitului BEGE ERVIN

06.05.2021 -"-

393

pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 
executare a unei activităţi în folosul comunităţii 

emisă în sarcina numitului DEMETER JANOS
06.05.2021 -"-

394

pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 
executare a unei activităţi în folosul comunităţii 
emisă în sarcina numitului FERENCI KAROLY

06.05.2021 -"-

395

Privind modificarea Dispoziţiei nr. 329/2020 
referitor la adoptarea unor măsuri organizatorice în 
activitatea Primăriei municipiului Gheorgheni, 
impuse de prevenirea şi limitarea răspândirii 
Coronavirus COVID-19, pe durata stării de alertă, 

modificată

06.05.2021 -"-

396

pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 
executare a unei activităţi în folosul comunităţii 

emisă in sarcina numitului GABOR RUDOLF
07.05.2021

6407
07.05.2021

397

privind organizarea concursului în vederea ocupării 

funcţiei contractuale, vacante, de şef serviciu, la 
Serviciul de gospodărire a domeniului public şi 

deservire în cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Municipiului Gheorgheni

07.05.2021 -"-

398

privind desemnarea viceprimarului Municipiului 

Gheorgheni, domnul Len Emil-Balâzs pentru 
îndeplinirea atribuţiilor primarului Municipiului 
Gheorgheni, pe perioada concediului paternal

07.05.2021 -"-

399

privind numirea d-nei Măthe Katalin în funcţia 

publică de consilier juridic, grad profesional 
superior, la Compartiment pentru aplicarea legii 
fond funciar, agricol cadastru în cadrul aparatului 

de specialitate al primarului municipiului 
Gheorgheni, prin transfer

07.05.2021
6542

11.05.2021

400
privind acordarea unui ajutor de urgenţă numitului 
Cirilă Attila Laszlo

07.05.2021 -"-

401

rivind numirea doamnei Ferencz Tunde în funcţia 
publică de execuţie, vacantă de inspector, grad 
profesional asistent la Compartiment achiziţii 
publice

10.05.2021 -"-
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402

privind numirea Comisiei de evaluare pentru 
atribuirea contractului de achiziţie publică de 
„Furnizare energie electrică”

12.05.2021
6619

12.05.2021

403
privind încetarea acordării prestaţiei sociale sub 
forma indemnizaţiei lunare numitului Biró András 12.05.2021 -"-

404
privind încetarea acordării prestaţiei sociale sub 
forma indemnizaţiei lunare numitului Szabo Gavrilă 12.05.2021 -"-

405

privind încetarea acordării prestaţiei sociale sub 

forma indemnizaţiei lunare
numitei Berei Elisaveta

12.05.2021 -"-

406
privind acordarea prestaţiei sociale sub forma 

indemnizaţiei lunare pentru numitul Kinda Andrei 12.05.2021 -"-

407

privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei 
de evaluare privind licitaţia publică, cu publice plic 

închis, pentru închirierea unor spaţii aflate în 
incinta imobilului situat pe bulevardul Lacu Roşu 
nr. 16, municipiul Gheorgheni, judeţul Harghita, 

aflat în administrarea Spitalului Municipal 
Gheorgheni

13.05.2021
6812

14.05.2021

408

privind modificarea raportului de serviciu al 

funcţionarului public de execuţie Szabâ Andrea, prin 
mutare definitivă

13.05.2021 -"-

409

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 consilier juridic, 
grad profesional debutant la Compartiment juridic, 

contencios administrativ şi asociaţia de proprietari

13.05.2021 -"-

410

privind constituirea Comisiei de concurs şi a 

Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul 
organizat în vederea ocupării funcţiei publice de 
conducere, vacante de director executiv, grad S/II, 
în cadrul Direcţiei economice din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului Municipiului 

Gheorgheni

13.05.2021 -"-

411
privind completarea atribuţiilor de serviciu al 
funcţionarului public de execuţie Komsa Terez 13.05.2021 -"-
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412

privind acordarea gradaţiei 5 corespunzătoare 
tranşei de vechime în muncă funcţionarului public 
Erdos Erika

13.05.2021 -"-

413

privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului 
Local al Municipiului Gheorgheni - 20.05.2021 
15:00

14.05.2021 -"-

414

privind aprobarea planului de servicii, privind pe 
copilul Kozma Alex din mun. Gheorgheni, Str. 
Tătarului nr. 150

14.05.2021 -"-

415
privind acordarea prestaţiei sociale sub forma 

indemnizaţiei lunare pentru numita Tamás Matilda 14.05.2021
7011

18.05.2021

416
privind acordarea prestaţiei sociale sub forma 

indemnizaţiei lunare pentru numitul Antal Ludovic 14.05.2021 -"-

417
privind acordarea prestaţiei sociale sub forma 

indemnizaţiei lunare pentru numitul Radu Nicolae 14.05.2021 -"-

418
privind acordarea prestaţiei sociale sub forma 

indemnizaţiei lunare pentru numita Săntha Varvara 14.05.2021 -"-

419

privind recuperarea sumelor acordate necuvenit sub 

titlu de ajutor de încălzire a locuinţei cu energie 
termică de la numita LORINCZI MARGARETA

14.05.2021 -"-

420
privind recuperarea sumelor acordate necuvenit sub 

titlu de ajutor de încălzire a locuinţei cu energie 
termică de la numitul CSIBI LEVENTE

14.05.2021 -"-

421

privind  recuperarea sumelor acordate necuvenit 
sub titlu de ajutor de încălzire a locuinţei cu energie 
termică de la
numitul MEZEI IOSIF

14.05.2021 -"-

422
privind recuperarea sumelor acordate necuvenit sub 
titlu de ajutor de încălzire a locuinţei cu gaze 
naturale de la numitul GÁBOR SÁNDOR

14.05.2021 -"-

423
privind recuperarea sumelor acordate necuvenit sub 

titlu de ajutor de încălzire a locuinţei cu gaze 
naturale de la numita TATAR MARIA MAGDOLNA

14.05.2021 -"-

424
privind recuperarea sumelor acordate necuvenit sub 

titlu de ajutor social de la numita VITAN PIROSKA
14.05.2021 -"-

425
rivind recuperarea sumelor acordate necuvenit sub 
titlu de ajutor social de la numita TATAR RITA

14.05.2021 -"-
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426
privind acordarea prestaţiei sociale sub forma 
indemnizaţiei lunare pentru numitul Timar Carol

17.05.2021 -"-

427
privind stabilirea salariului lunar brut al 

funcționarului public Selyem-Hideg Norbert-Vencel, 
începând cu data de 01 iunie 2021

19.05.2021
7120

19.05.2021

428
privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcționarului public Kosutan Attila, începând cu 

data de 01 iunie 2021

19.05.2021 -"-

429
privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcționarului public Gereőffy Imola, începând cu 
data de 01 iunie 2021

19.05.2021 -"-

430
privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcționarului public Lőrinczi Mária, începând cu 
data de 01 iunie 2021

19.05.2021 -"-

431
privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcționarului public Harai Csaba, începând cu data 
de 01 iunie 2021

19.05.2021 -"-

432
privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcționarului public Kodácz Zoltán, începând cu 
data de 01 iunie 2021

19.05.2021 -"-

433
privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcționarului public Pálfi Csaba-Előd, începând cu 

data de 01 iunie 2021

19.05.2021 -"-

434
privind stabilirea salariului lunar brut al 

funcționarului public Turcas Eva, începând cu data 
de 01 iunie 2021

19.05.2021 -"-

435
privind stabilirea salariului lunar brut al 

funcționarului public Firoiu Adrian, începând cu 

data de 01 iunie 2021

19.05.2021 -"-

436
privind stabilirea salariului lunar brut al 

funcționarului public Székely András, începând cu 
data de 01 iunie 2021

19.05.2021 -"-

437
privind stabilirea salariului lunar brut al 

funcționarului public Vormair Erika-Mária, începând 
cu data de 01 iunie 2021

19.05.2021 -"-

438
privind stabilirea salariului lunar brut al 

funcționarului public Orosz Erzsébet-Terézia, 
începând cu data de 01 iunie 2021

19.05.2021 -"-

439
privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcționarului public Orbán Enikő, începând cu 
data de 01 iunie 2021

19.05.2021 -"-

440
privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcționarului public Albert Enikő, începând cu data 
de 01 iunie 2021

19.05.2021 -"-

441
privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcționarului public Máthé Katalin, începând cu 
data de 01 iunie 2021

19.05.2021 -"-
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442
privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcționarului public Szenner Gyula-Csaba, 

începând cu data de 01 iunie 2021

19.05.2021 -"-

443
privind stabilirea salariului lunar brut al 

funcționarului public Bartalis Mária, începând cu 
data de 01 iunie 2021

19.05.2021 -"-

444
privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcționarului public Zerkula Angelica, începând cu 
data de 01 iunie 2021

19.05.2021 -"-

445
privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcționarului public Dinu Angela, începând cu data 
de 01 iunie 2021

19.05.2021 -"-

446
privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcționarului public Mazilu Lívia-Julianna, 

începând cu data de 01 iunie 2021

19.05.2021 -"-

447
privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcționarului public György Elza Katalin, începând 

cu data de 01 iunie 2021

19.05.2021 -"-

448
privind stabilirea salariului lunar brut al 

funcționarului public Ilyés Gabriella, începând cu 
data de 01 iunie 2021

19.05.2021 -"-

449
privind stabilirea salariului lunar brut al 

funcționarului public Erdős Erika, începând cu data 
de 01 iunie 2021

19.05.2021 -"-

450
privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcționarului public Kelemen Emma, începând cu 
data de 01 iunie 2021

19.05.2021 -"-

451
privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcționarului public László Pavel, începând cu data 

de 01 iunie 2021

19.05.2021 -"-

452
privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcționarului public Kiss László începând cu data 

de 01 iunie 2021

19.05.2021 -"-

453
privind stabilirea salariului lunar brut al 

funcționarului public Csavar Réka, începând cu data 
de 01 iunie 2021

19.05.2021 -"-

454
privind stabilirea salariului lunar brut al 

funcționarului public Ungureanu Maria, începând 
cu data de 01 iunie 2021

19.05.2021 -"-

455
privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcționarului public Jánosi-Borsos Janka-Teréz, 

începând cu data de 01 iunie 2021

19.05.2021 -"-

456
privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcționarului public Ferencz Tünde, începând cu 
data de 01 iunie 2021

19.05.2021 -"-

457
privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcționarului public Kozma Tünde, începând cu 
data de 01 iunie 2021

19.05.2021 -"-
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458
privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcționarului public Buzás Csaba, începând cu 

data de 01 iunie 2021

19.05.2021 -"-

459
privind stabilirea salariului lunar brut al 

funcționarului public Opris Cristian, începând cu 
data de 01 iunie 2021

19.05.2021 -"-

460
privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcționarului public Szabó Andrea, începând cu 
data de 01 iunie 2021

19.05.2021 -"-

461
privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcționarului public Székely Attila, începând cu 
data de 01 iunie 2021

19.05.2021 -"-

462
privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcționarului public Bodó Sándor, începând cu 

data de 01 iunie 2021

19.05.2021 -"-

463
privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcționarului public Incze Melánia, începând cu 

data de 01 iunie 2021

19.05.2021 -"-

464
privind stabilirea salariului lunar brut al 

funcționarului public Gál Levente, începând cu data 
de 01 iunie 2021

19.05.2021 -"-

465
privind stabilirea salariului lunar brut al 

funcționarului public Davidescu Iulia-Dorottya, 
începând cu data de 01 iunie 2021

19.05.2021 -"-

466
privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcționarului public Kibédi Szilárd Péter, începând 
cu data de 01 iunie 2021

19.05.2021 -"-

467
privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcționarului public Rokaly Robert, începând cu 

data de 01 iunie 2021

19.05.2021 -"-

468
privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcționarului public Mihálydeák Csongor, începând 

cu data de 01 iunie 2021

19.05.2021 -"-

469
privind stabilirea salariului lunar brut al 

funcționarului public Mezei-Dénes Szabolcs, 
începând cu data de 01 iunie 2021

19.05.2021 -"-

470
privind stabilirea salariului lunar brut al 

funcționarului public Benedek Erika-Enikő, 
începând cu data de 01 iunie 2021

19.05.2021 -"-

471
privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcționarului public Benedek Csaba, începând cu 

data de 01 iunie 2021

19.05.2021 -"-

472
privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcționarului public Komsa Teréz, începând cu 
data de 01 iunie 2021

19.05.2021 -"-

473
privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcționarului public Haineala Csilla, începând cu 
data de 01 iunie 2021

19.05.2021 -"-
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474
privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcționarului public Fülöp Margit, începând cu 

data de 01 iunie 2021

19.05.2021 -"-

475
privind stabilirea salariului lunar brut al 

funcționarului public Maior Izabella, începând cu 
data de 01 iunie 2021

19.05.2021 -"-

476
privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcționarului public Máthé Mária Magdolna, 
începând cu data de 01 iunie 2021

19.05.2021 -"-

477
privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcționarului public Saitoc Szász Monika, începând 
cu data de 01 iunie 2021

19.05.2021 -"-

478
privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcționarului public Szasz Tunde, începând cu data 

de 01 iunie 2021

19.05.2021 -"-

479
privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcționarului public Tepes Ioan-Florin, începând cu 

data de 01 iunie 2021

19.05.2021 -"-

480
privind stabilirea salariului lunar brut al 

funcționarului public Kovács Edit, începând cu data 
de 01 iunie 2021

19.05.2021 -"-

481
privind stabilirea salariului lunar brut al 

funcționarului public Balázs Szidónia, începând cu 
data de 01 iunie 2021

19.05.2021 -"-

482
privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcționarului public Geréd Mária, începând cu data 
de 01 iunie 2021

19.05.2021 -"-

483
privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcționarului public Horváth Ferenc, începând cu 

data de 01 iunie 2021

19.05.2021 -"-

484
privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcționarului public Molnár Szilveszter Csaba, 

începând cu data de 01 iunie 2021

19.05.2021 -"-

485
privind stabilirea salariului lunar brut al 

funcționarului public Gál József Attila, începând cu 
data de 01 iunie 2021

19.05.2021 -"-

486
privind stabilirea salariului lunar brut al 

funcționarului public Deák Ervin, începând cu data 
de 01 iunie 2021

19.05.2021 -"-

487
privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcționarului public Kozma Albert, începând cu 

data de 01 iunie 2021

19.05.2021 -"-

488
privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcționarului public Burján-Simon Robert, 
începând cu data de 01 iunie 2021

19.05.2021 -"-

489
privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcționarului public Ilyés Levente, începând cu 
data de 01 iunie 2021

19.05.2021 -"-
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490
privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcționarului public Kozma Csaba, începând cu 

data de 01 iunie 2021

19.05.2021 -"-

491
privind stabilirea salariului lunar brut al 

funcționarului public Pálfi Csaba, începând cu data 
de 01 iunie 2021

19.05.2021 -"-

492
privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcționarului public Szabó László, începând cu 
data de 01 iunie 2021

19.05.2021 -"-

493
privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcționarului public Bernád Levente, începând cu 
data de 01 iunie 2021

19.05.2021 -"-

494
privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcționarului public Szabó Vilmos, începând cu 

data de 01 iunie 2021

19.05.2021 -"-

495
privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcționarului public Lőrinczi Juliu, începând cu 

data de 01 iunie 2021

19.05.2021 -"-

496
privind stabilirea salariului lunar brut al 

funcționarului public Balogh József, începând cu 
data de 01 iunie 2021

19.05.2021 -"-

497
privind stabilirea salariului lunar brut al 

funcționarului public Bíró Laura, începând cu data 
de 01 iunie 2021

19.05.2021 -"-

498
privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcționarului public Kulcsár Géza Edmond, 
începând cu data de 01 iunie 2021

19.05.2021 -"-

499
privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcționarului public Calbeaza Alexandru Mircea, 

începând cu data de 01 iunie 2021

19.05.2021 -"-

500
privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcționarului public Pál Ferenc, începând cu data 

de 01 iunie 2021

19.05.2021 -"-

501

privind delegarea atribuţiilor de aplicare a vizei „Bun 
de plată” şi desemnarea unor funcţionari publici din 
cadrul Serviciului achiziţii publice, investiţii, 

programe şi proiecte pentru iniţierea actelor aferente 
demersurilor de angajare a cheltuielilor până la 
plata acestora

21.05.2021
7301

25.05.2021

502

privind modificarea componenţei nominale a 

Comisiei interne pentru analizarea notificărilor 
depuse pe baza Legii nr.l 0/2001

21.05.2021 -"-

503

privind numirea Comisiei de evaluare pentru 
atribuirea contractului de achiziţie publică de 
servicii de proiectare în cadrul proiectului 

„Reabilitarea Colegiului Tehnic
Batthyány Ignác din municipiul Gheorgheni”

25.05.2021 -"-
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504

pentru modificarea Dispoziţiei nr. 798/2020, privind 

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

25.05.2021 -"-

505

privind numirea Comisiei de evaluare pentru 
atribuirea contractului de achiziţie publică de 
servicii de proiectare în cadrul proiectului „ 

Reabilitarea terenului de sport şi a internatului 
Liceului Tehnologic Fogarasy Mihály din municipiul 
Gheorgheni”

27.05.2021
7442

27.05.2021

506

pentru modificarea componenţei nominale a 
Comisiei de evaluare a ofertelor din cadrul licitaţiei 
publice cu plic închis, pentru închirierea a două 

căsuţe de lemn, aflate în proprietatea privată a 
Municipiului Gheorgheni, constituite prin Dispoziţia 
nr.335/2021

27.05.2021

507

privind modificarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Municipiului Gheorgheni, pe anul 2021, 
Trimestrul n, prin virări de credite în cadrul 

aceluiaşi capitol bugetar

27.05.2021

508

privind numirea doamnei Davidescu Iulia-Dorottya 

în funcţie publică de execuţie definitivă, de 
inspector, gradul profesional asistent

27.05.2021

509
privind acordarea unui ajutor de urgenţă numitei 
Gabor Ana

27.05.2021

510

privind numirea Comisiei de evaluare pentru 
atribuirea contractului de achiziție publică de 
„Furnizare carburanți auto” 27.05.2021

7497
27.05.2021

511

pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 
executare a unei activităţi în folosul comunităţii 
emisă în sarcina numitului ROSTAS RUPI

28.05.2021
7512

28.05.2021

512

entru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 
executare a unei activităţi în folosul comunităţii 

emisă în sarcina numitului DEMETER BELA
28.05.2021 -"-

513

entru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 
executare a unei activităţi în folosul comunităţii 

emisă în sarcina numitului GABOR CSABA
28.05.2021 -"-
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514

entru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 
executare a unei activităţi în folosul comunităţii 
emisă în sarcina numitului SANDOR JANOS

28.05.2021 -"-

515

entru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 
executare a unei activităţi în folosul comunităţii 
emisă în sarcina numitului ROSTAS ISTVAN

-"-

516

entru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 
executare a unei activităţi în folosul comunităţii 
emisă în sarcina numitului ROSTAS ISTVAN

28.05.2021 -"-

517

entru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 
executare a unei activităţi în folosul comunităţii 
emisă în sarcina numitului ROSTAS ISTVAN

28.05.2021 -"-

518

entru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 

executare a unei activităţi în folosul comunităţii 
emisă în sarcina numitului GABOR RUDOLF

28.05.2021 -"-

519

entru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 
executare a unei activităţi în folosul comunităţii 
emisă în sarcina numitului GABOR ALADAR

28.05.2021 -"-

520
privind aprobarea Programului anual al achizițiilor 

publice pe anul 2021 al Municipiului Gheorgheni 31.05.2021
7658

02.06.2021

521

pentru modificarea Dispoziíei nr.55/2021, privind 
desemnarea unor funcţionari publici pentru 

exercitarea unor atribuţii
02.06.2021 -"-

522

pentru retractarea  Dispoziției nr.419/2021, privind 
recuperarea sumelor acordate necuvenit sub titlu de 
ajutor de încălzire a locuinţei cu energie termică de 
la numita Lorinczi Margareta

02.06.2021 -"-

523
privind încetarea dreptului la ajutor social al 
numitului(ei) BEREI TUNDE 03.06.2021

7784
03.06.2021

524
privind încetarea dreptului la ajutor social al 
numitului(ei) KALANYOS ELISABETA 03.06.2021 -"-

525
privind încetarea dreptului la ajutor social si alocaţia 
de susţinerea familiei al numitului(ei) FARKAS IREN 03.06.2021 -"-

526
privind încetarea dreptului la ajutor social al 
numitului(ei) CERCHEZ JANOS 03.06.2021 -"-
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527
privind suspendarea dreptului la ajutor social al 
familiei numitului(ei) SANDOR MOZES 03.06.2021 -"-

528

privind stabilirea dreptului la alocaţie pentru 
susţinerea familiei, acordată numitei Deák 
Annamária

03.06.2021 -"-

529
privind încetarea dreptului la alocaţie pentru 
susţinerea familiei numitei Bíró Rozália 03.06.2021 -"-

530
privind încetarea dreptul la alocaţie pentru 
susţinerea familiei acordat numitei Tamás Enikő 03.06.2021 -"-

531
privind încetarea suspendării dreptului la ajutor 
social familiei numitului(ei) SANDOR JANOS 03.06.2021 -"-

532

privind încetarea dreptului la ajutor social si alocaţia 
de susţinerea familiei al numitului(ei) SUKO 
ROZALIA

03.06.2021 -"-

533
privind încetarea dreptului la ajutor social si 

alocaţiei de susţinerea familiei al numitului(ei) 
ŞERBAN HAJNAL

03.06.2021 -"-

534

privind stabilirea dreptului la ajutorul social şi a 

cuantumului acestea pentru familia numitului(ei)
FARKAS ANNA

03.06.2021 -"-

535

privind stabilirea dreptului la ajutorul social şi 
alocaţia pentru susţinerea familiei şi a cuantumului 

acestora pentru familia numitului(ei) FARKAS IREN
03.06.2021 -"-

536

privind stabilirea dreptului la ajutorul social şi a 

cuantumului acestea pentru numitului(ei) GABOR 
GEZA

03.06.2021 -"-

537

privind stabilirea dreptului la ajutorul social şi a 

cuantumului acestea pentru numitului(ei) 
BORDEAN RODICA

03.06.2021 -"-

538
privind numirea în calitate de curator special a 
numitului Szép Péter-László pe seama minorei 
Polgár-Szép Hanna

03.06.2021 -"-

539

privind constituirea Comisiei de concurs şi a 
Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul 
de proiecte de management pentru ocuparea 

postului de manager al Muzeului „ Tarisznyás 
Márton ” din Gheorgheni

04.06.2021
7844

07.06.2021
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540

privind încetarea raportului de serviciu al 
funcţionarului public de execuţie Bodó Sándor, prin 
demisie

04.06.2021 -"-

541
privind modificarea raportului de serviciu a d-nei 
Davidescu Iulia Dorottya, prin mutare definitivă 04.06.2021 -"-

542

privind suspendarea raportului de muncă al 
doamnei Csergo Erika în vederea acordării 

concediului pentru creşterea copilului în vârstă de 
până la 2 ani

04.06.2021
8247

11.06.2021

543

privind modificarea componenţei nominale a Echipei 
de proiect „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea 

Ambulatoriului de specialitate din municipiul 
Gheorgheni”

09.06.2021 -"-

544

privind convocarea ședinței extraordinare de îndată  
a Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni - 

14.06.2021
11.06.2021 -"-

545
privind convocarea ședinței ordinare   a Consiliului 
Local al Municipiului Gheorgheni -17.06.2021 11.06.2021 -"-

546

pentru aprobarea Listei cu destinatari finali, 

persoane/familii fără adăpost, inclusiv 
persoanele/familiile care au fost evacuate, familiile 
cu copii care nu au domiciliu stabil şi familii 

monoparentale, conform O.U.G. nr.115/2020

11.06.2021 -"-

547

rivind completarea atribuţiilor de serviciu al 

funcţionarului public de execuţie Szenner Gyula - 
Csaba

16.06.2021
8533

17.06.2021

548

privind închiderea circulaţiei rutiere  cu ocazia 
 organizării  și desfășurării evenimentului Festival 

religios „FeltöltŐ”  
16.06.2021 -"-

549

privind acordarea gradaţiei 5 corespunzătoare 
tranşei de vechime în muncă funcţionarului public 
Măthe Măria-Magdolna

17.06.2021 -"-

550

privind modificarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Municipiului Gheorgheni, pe anul 2021, 
între trimestre, prin înrări de credite în cadrul 
aceluiaşi capitol bugetar

18.06.2021
8604

18.06.2021
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551

privind numirea d-nei Puskás Orsolya în funcţia 
publică de inspector, grad profesional asistent, la 
Compartiment administrare patrimoniu în cadrul 

aparatului de specialitate al primarului municipiului 
Gheorgheni, prin transfer

18.06.2021 -"-

552

entru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 
executare a unei activităţi în folosul comunităţii 
emisă în sarcina numitului ROSTAS GABOR

18.06.2021 -"-

553

pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 
executare a unei activităţi în folosul comunităţii 
emisă în sarcina numitului ROSTAS GABOR

18.06.2021 -"-

554

pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 
executare a unei activităţi în folosul comunităţii 
emisă în sarcina numitului ROSTAS GABOR

18.06.2021 -"-

555

pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 
executare a unei activităţi în folosul comunităţii 

emisă în sarcina numitului ROSTÁS ISTVÁN
18.06.2021 -"-

556

pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 

executare a unei activităţi în folosul comunităţii 
emisă în sarcina numitului DEMETER ISTVAN

18.06.2021 -"-

557

pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 
executare a unei activităţi în folosul comunităţii 
emisă în sarcina numitului MIHALY JOZSEF

18.06.2021 -"-

558

pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 

executare a unei activităţi în folosul comunităţii 
emisă în sarcina numitului MIHÁLY JÓZSEF

18.06.2021 -"-

559

pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 
executare a unei activităţi în folosul comunităţii 
emisă în sarcina numitului GABOR RUDOL

18.06.2021 -"-

560

pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 
executare a unei activităţi în folosul comunităţii 

emisă în sarcina numitului GABOR ALADAR
18.06.2021 -"-

561

pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 
executare a unei activităţi în folosul comunităţii 
emisă în sarcina numitului SANDOR JANOS

18.06.2021 -"-

562

pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 
executare a unei activităţi în folosul comunităţii 
emisă în sarcina numitului DEMETER ISTVAN

18.06.2021 -"-
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563

pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 
executare a unei activităţi în folosul comunităţii 
emisă în sarcina numitului FERENCZ KAROLY

18.06.2021 -"-

564

pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 
executare a unei activităţi în folosul comunităţii 
emisă în sarcina numitului DEMETER BELA.

18.06.2021 -"-

565

pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 
executare a unei activităţi în folosul comunităţii 
emisă în sarcina numitului GABOR KAROLY

18.06.2021 -"-

566

pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 
executare a unei activităţi în folosul comunităţii 
emisă în sarcina numitului CSORBA SANDOR

18.06.2021 -"-

567

pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 

executare a unei activităţi în folosul comunităţii 
emisă în sarcina numitului SANDOR KAROLY

18.06.2021 -"-

568

pentru modificarea Dispoziţiei nr.27/2021, privind 

constituirea Grupului de lucru pentru gestionarea şi 
distribuirea ajutoarelor alimentare şi a produselor 
de igienă în cadrul Programului Operaţional 

Ajutorarea Persoanelor Defavorizate

22.06.2021
8843

24.06.2021

569
privind încetarea acordării prestaţiei sociale sub 

forma indemnizaţiei lunare numitei Bogozi Irma 23.06.2021 -"-

570

rivind numirea Comisiei de evaluare pentru 
atribuirea contractului de achiziţie publică de 
execuţie a lucrărilor în cadrul proiectului 

"Eficientizarea energetică a Casei de Cultură din 
municipiul Gheorgheni"

23.06.2021 -"-

571
privind acordarea unui ajutor de urgenţă numitei 
Jakab Andrea-Melinda 23.06.2021 -"-

572
privind constituirea Comisiei de disciplină a 
salariaţilor la nivelul unităţii administrativ teritoriale 
Gheorgheni

24.06.2021 -"-

573

pentru modificarea Dispoziţiei nr. 548/2021 privind 
închiderea circulaţiei rutiere cu ocazia organizării şi 
desfăşurării evenimentului Festival religios „Feltöltő”

25.06.2021
9077

30.06.2021

574

privind acordarea prestaţiei sociale sub forma 
indemnizaţiei lunare pentru numitul Punkosti 
Ştefan

25.06.2021 -"-
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575
privind acordarea prestaţiei sociale sub forma 
indemnizaţiei lunare pentru numita Péter Mária 25.06.2021 -"-

576
privind acordarea unui ajutor de urgenţă numitei 
Tanko Ibolya 28.06.2021 -"-

577
privind numirea Comisiei de evaluare pentru 
atribuirea contractului de achiziţie publică de 
”Produse de carieră”

30.06.2021
9303

02.07.2021

578

pentru modificarea Echipei de proiect „ Conservarea 
şi revitalizarea Muzeului Tarisznyás Márton din 
Municipiul Gheorgheni”, numită prin Dispoziţia 
nr.283/2018, modificată prin Dispoziţia 

nr.503/2018, modificată prin Dispoziţia nr.24/2021

30.06.2021 -"-

579

privind numirea Comisiei de evaluare pentru 
atribuirea contractului de achiziţie publică de 

*.Furnizarea beton asfaltic”
30.06.2021 -"-

580

privind stabilirea dreptului la ajutorul social şi 
alocaţia pentru susţinerea familiei şi a cuantumului 

acestora pentru familia numitului(ei) SÁNDOR 
ISTVÁN

05.07.2021
9400

05.07.2021

581

privind stabilirea dreptului la ajutorul social şi 
alocaţia pentru susţinerea familiei şi a cuantumului 

acestora pentru familia numitului(ei) SÁNDOR 
ARANKA-KLARA

05.07.2021 -"-

582

privind stabilirea dreptului la ajutorul social şi 

alocaţia pentru susţinerea familiei şi a cuantumului 
acestora pentru familia numitului(ei) MIHALY 
TEREZ

05.07.2021 -"-

583

privind stabilirea dreptului la ajutorul social şi 
alocaţia pentru susţinerea familiei şi a cuantumului 
acestora pentru familia numitului(ei) GÁBOR GAZSI

05.07.2021 -"-

584
privind stabilirea dreptului la ajutorul social şi a 
cuantumului acestea pentru numitului(ei) GABOR 
RUDOLF

05.07.2021 -"-

585

privind stabilirea dreptului la ajutorul social şi a 
cuantumului acestea pentru numitului(ei) 
GERGELY REGINA

05.07.2021 -"-

586

privind stabilirea dreptului la ajutorul social şi a 
cuantumului acestea pentru numitului(ei) GYORGY 
MARGIT

05.07.2021 -"-
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587

privind stabilirea dreptului la ajutorul social şi a 
cuantumului acestea pentru familia numitului(ei)
KOLCZE EMOKE

05.07.2021 -"-

588

privind stabilirea dreptului la ajutorul social şi a 
cuantumului acestea pentru numitului(ei)
LUKACS BALAZS

05.07.2021 -"-

589

privind stabilirea dreptului la ajutorul social şi a 
cuantumului acestea pentru familia numitului(ei) 
SANDOR JUTKA

05.07.2021 -"-

590
privind modificarea cuantumului ajutorului social 

cuvenit familiei numitului(ei)
ROSTÁS GYÖNGYVÉR

05.07.2021 -"-

591
privind modificarea cuantumului ajutorului social 
cuvenit familiei numitului(ei) MIHALY MARI A 05.07.2021 -"-

592

privind schimbare nume titular şi modificarea 
cuantumului ajutorului social numitului(ei) TANKO 
IBOLYA

05.07.2021 -"-

593

privind stabilirea dreptului la ajutorul social şi 

alocaţia pentru susţinerea familiei şi a cuantumului 
acestora pentru familia numitului(ei) FERENCZ 
MĂRIA - CSILLA

05.07.2021 -"-

594
privind suspendarea dreptului la ajutor social al 
familiei numitului(ei)

CERCHEZ CSABA

05.07.2021 -"-

595
privind suspendarea dreptului la ajutor social al 

familiei numitului(ei) DEMETER MARIA 05.07.2021 -"-

596
privind suspendarea dreptului la ajutor social al 
familiei numitului(ei) BERKI PIROSKA 05.07.2021 -"-

597
privind încetarea dreptului la ajutor social al 
numitului(ei)

KARSAI ANDRAS

05.07.2021 -"-

598

privind încetarea dreptului la ajutor social al 

numitului(ei)
BEMBE ZOLTAN

05.07.2021 -"-

599

privind încetarea dreptului la ajutor social si 
alocaţiei pentru susţinerea familiei şi a cuantumului 

acestora
pentru familia numitului(ei) BEMBE VERONIKA

05.07.2021 -"-

600
privind încetarea dreptului la alocaţie pentru 
susţinerea familiei numitei Hăineală Katalin

05.07.2021 -"-
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601
privind încetarea suspendării dreptului la ajutor 
social familiei numitului(ei) SANDOR MOZES 05.07.2021 -"-

602
privind încetarea acordării prestaţiei sociale sub 
forma indemnizaţiei lunare numitei Sântha Varvara 07.07.2021

9589

08.07.2021

603

pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 
executare a unei activităţi în folosul comunităţii 
emisă în sarcina numitului DEMETER JANOS

07.07.2021 -"-

604
pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 
executare a unei activităţi în folosul comunităţii 
emisă în sarcina numitului FERENCZ KAROLY

07.07.2021 -"-

605

pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 
executare a unei activităţi în folosul comunităţii 
emisă în sarcina numitului GABOR ALADAR

07.07.2021 -"-

606

pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 
executare a unei activităţi în folosul comunităţii 
emisă în sarcina numitului GABOR KAROLY

07.07.2021 -"-

607

pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 
executare a unei activităţi în folosul comunităţii 

emisă în sarcina numitului DEMETER JANOS
07.07.2021 -"-

608
pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 
executare a unei activităţi în folosul comunităţii 

emisă în sarcina numitului GÁBOR ALADAR

07.07.2021 -"-

609
entru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 

executare a unei activităţi în folosul comunităţii 
emisă în sarcina numitului SANDOR JANOS

07.07.2021 -"-

610
pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 
executare a unei activităţi în folosul comunităţii 

emisă în sarcina numitului SANDOR JANOS

07.07.2021 -"-

611

pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 
executare a unei activităţi în folosul comunităţii 

emisă în sarcina numitului FERENCZ KAROLY
07.07.2021 -"-

612

pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 

executare a unei activităţi în folosul comunităţii 
emisă în sarcina numitului DEMETER BELA

07.07.2021 -"-

613
pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 
executare a unei activităţi în folosul comunităţii 
emisă în sarcina numitului GABOR CSAB

07.07.2021 -"-

614
pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 
executare a unei activităţi în folosul comunităţii 

07.07.2021 -"-
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615
pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 
executare a unei activităţi în folosul comunităţii 

emisă în sarcina numitului GABOR ALADAR

07.07.2021 -"-

616

pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 

executare a unei activităţi în folosul comunităţii 
emisă în sarcina numitului GABOR MATYAS

07.07.2021 -"-

617

pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 
executare a unei activităţi în folosul comunităţii 
emisă în sarcina numitului GABOR MATYAS

07.07.2021 -"-

618

pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 

executare a unei activităţi în folosul comunităţii 
emisă în sarcina numitului GABOR MATYAS

07.07.2021 -"-

619

pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 
executare a unei activităţi în folosul comunităţii 
emisă în sarcina numitului GABOR KAROLY

07.07.2021 -"-

620

pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 

executare a unei activităţi în folosul comunităţii 
emisă în sarcina numitului DEMETER JANOS

07.07.2021 -"-

621
pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 
executare a unei activităţi în folosul comunităţii 
emisă în sarcina numitului GABOR RUDOLF

07.07.2021 -"-

622

pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 
executare a unei activităţi în folosul comunităţii 
emisă în sarcina numitului SZÁSZ ISTVÁN

07.07.2021 -"-

623

privind constituirea Comisiei de disciplină al 
funcţionarilor publici la nivelul Municipiului 

Gheorgheni
08.07.2021 -"-

624
privind încetarea dreptului la alocaţie pentru 
susţinerea familiei numitei Bajkó Mária - Magdolna 08.07.2021 -"-

625

privind încetarea dreptului la ajutor social si 

alocaţiei pentru susţinerea familiei şi a cuantumului 
acestora pentru familia numitului(ei) GÁBOR 

KATALIN

08.07.2021 -"-

626

privind încetarea dreptului la ajutor social si 
alocaţiei pentru susţinerea familiei şi a cuantumului 
acestora pentru familia numitului(ei) MIHÁLY 

ESZTER

08.07.2021 -"-
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627
privind numirea în calitate de curator special a 
numitului Bállá Sándor pe seama minorei Bakos 

Kitti Annabel

08.07.2021 -"-

628
privind acordarea prestaţiei sociale sub forma 
indemnizaţiei lunare pentru numita Csergő Agneta

08.07.2021 -"-

629
privind numirea doamnei Fulop Katalin în funcţia 

publică de conducere, vacantă, de director executiv, 
gradul S/II în cadrul Direcţiei economice

08.07.2021 -"-

630
privind convocarea şedinţei extraordinare a 
Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni

09.07.2021
9659

09.07.2021

631

privind acordarea prestaţiei sociale sub forma 
indemnizaţiei lunare pentru numitul Gergely Emeric 09.07.2021 -"-

632
privind acordarea prestaţiei sociale sub forma 
indemnizaţiei lunare pentru numitul Varga Ştefan 09.07.2021 -"-

633

privind acordarea prestatei sociale sub forma 
indemnizaţiei lunare pentru numita Demeter 

Gyongyi
13.07.2021

9852

14.07.2021

634
privind acordarea unui ajutor de urgenţă numitului 
Löff Ladislau 14.07.2021 -"-

635
privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului 

Local al Municipiului Gheorgheni
16.07.2021

9993

16.07.2021

636

privind acordarea gradaţiei 5 corespunzătoare 
tranşei de vechime în muncă funcţionarului public 

Buzăs Csaba
16.07.2021 -"-

637

privind organizarea concursului în vederea ocupării 
funcţiei contractuale, vacante, de şef serviciu, la 

Serviciul de gospodărire a domeniului public şi 
deservire în cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Municipiului Gheorgheni

16.07.2021 -"-

638
privind constituirea Comisiei de concurs şi a 
Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul 

de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei 

16.07.2021 -"-

639

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 executare silită

16.07.2021 -"-
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640

privind stabilirea perioadei de desemnare a 
reprezentanţilor salariaţilor în Comisia paritară din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Municipiului Gheorgheni şi al serviciilor publice 
subordonate Consiliului Local Gheorghen

16.07.2021 -"-

641

Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul 

de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei 
publice de execuţie, vacante de consilier juridic, 
grad profesional debutant la Compartiment 
executare silită

16.07.2021 -"-

642

privind numirea în calitate de curator special a 
numitei Orbán Jolán pe seama minorei Orbán 
Viktória

16.07.2021 -"-

643
privind încetarea contractului de management 
interimar nr. 4100/2021 încheiat între Municipiul 

Gheorgheni şi doamna Ferencz-Mâtefi Kriszta

21.07.2021
10257

21.07.2021

644
privind numirea doamnei Ferencz-Mátefi Kriszta în 
funcţia de manager al Muzeului,, Tarisznyás Márton 

” din Gheorgheni

21.07.2021 -"-

645

pentru completarea Dispoziţiei nr.570/2021, privind 
numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea 
contractului de achiziţie publică de execuţie a 

lucrărilor în cadrul proiectului ’’Eficientizarea 
energetică a Casei de Cultură din municipiul 

Gheorgheni”

23.07.2021
10413

23.07.2021

646

privind modificarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli al Municipiului Gheorgheni, pe anul 2021, 
între trimestre, prin virări de credite în cadrul 

aceluiaşi capitol bugetar

23.07.2021 -"-

647
privind convocarea de îndată a şedinţei 

extraordinare a Consiliului Local al Municipiului 
Gheorgheni - 27.07.2021

23.07.2021 -"-

648
privind încetarea acordării prestaţiei sociale sub 
forma indemnizaţiei lunare numitului Bakos Vilhelm 26.07.2021

10540

27.07.2021

649

constituirea Comisiei paritare a funcţionarilor 
publici din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Gheorgheni 

şi serviciilor publice subordonate Consiliului Local 
Gheorgheni

26.07.2021 -"-

650

pentru modificarea Dispoziţiei nr.647/2021, privind 
convocarea de îndată a şedinţei extraordinare a 
Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni

27.07.2021 -"-
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651

privind prelungirea suspendării contractului 
individual de muncă al doamnei Fórika Krisztina în 
vederea acordării concediului pentru creşterea 

copilului în vârstă de până la 2 ani

29.07.2021
10812

02.08.2021

652
privind încetarea raportului de serviciu al 
funcţionarului public de conducere dl. Harai Csaba

30.07.2021 -"-

653

privind organizarea concursului în vederea ocupării 
funcţiei contractuale, vacante, de inspector de 
specialitate, gradul S/I, la Compartiment 
învăţământ, sănătate şi culte în cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Gheorgheni

03.08.2021
11100

05.08.2021

654

privind încetarea acordării prestaţiei sociale sub 
forma indemnizaţiei lunare
numitei Kezdi Elisabeta

04.08.2021 -"-

655

privind desemnarea funcţionarului public de 
execuţie Mâthe Katalin pentru exercitarea temporară 
a atribuţiilor secretarului general alMunicipiului 

Gheorgheni

05.08.2021 -"-

656
privind desemnarea persoanelor împuternicite să 
efectueze operaţiunile de plată a cheltuielilor 

bugetare

05.08.2021 -"-

657

referitor la modificarea Dispoziţiei nr. 623/2021 

privind constituirea Comisiei de disciplină a 
funcţionarilor publici la nivelul Municipiului 

Gheorgheni

05.08.2021 -"-

658

privind stabilirea dreptului la ajutorul social şi 

alocaţia pentru susţinerea familiei şi a cuantumului 
acestora pentru familia numitului(ei) BEMBE 

VERONIKA

05.08.2021 -"-

659

privind stabilirea dreptului la ajutorul social şi 
alocaţia pentru susţinerea familiei şi a cuantumului 

acestora pentru familia numitului(ei) MIHÁLY 
ESZTER

05.08.2021 -"-

660

privind stabilirea dreptului la ajutorul social şi 
alocaţia pentru susţinerea familiei şi a cuantumului 
acestora pentru familia numitului(ei) GÁBOR 

ISTVÁN

05.08.2021 -"-

661

privind stabilirea dreptului la ajutorul social şi 
alocaţia pentru susţinerea familiei şi a cuantumului 
acestora pentru familia numitului(ei) GÁBOR 
RÉMUSZ

05.08.2021 -"-
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662

privind stabilirea dreptului la ajutorul social şi a 
cuantumului acestea pentru numitului(ei) 
MOLDOVAN VERONIKA

05.08.2021 -"-

663
privind stabilirea dreptului la ajutorul social şi a 
cuantumului acestea pentru numitului(ei)
BENKE ENIKO

05.08.2021 -"-

664

privind stabilirea dreptului la ajutorul social şi a 
cuantumului acestea pentru numitului(ei)

DEMETEREVA

05.08.2021 -"-

665

privind stabilirea dreptului la ajutorul social şi a 
cuantumului acestea pentru numitului(ei)
VIRTIC MARIOARA

05.08.2021 -"-

666

privind stabilirea dreptului la ajutorul social şi a 

cuantumului acestea pentru numitului(ei)

KALO ZORRO
05.08.2021 -"-

667

privind încetarea dreptului la ajutor social si 
alocaţiei pentru susţinerea familiei numitului(ei) 

GABOR RITA
05.08.2021 -"-

668

privind stabilirea dreptului la alocaţie pentru 
susţinerea familiei, acordată numitei Haineală 

Katalin
05.08.2021 -"-

669
privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru 
susţinerea familiei numitului(ei) LÁNG ZITA

05.08.2021 -"-

670
privind suspendarea dreptului la ajutor social al 

familiei numitului(ei) DEMETER MARIA 05.08.2021 -"-

671
privind suspendarea dreptului la ajutor social al 
familiei numitului(ei) MIHALY MARIA 05.08.2021 -"-

672
privind suspendarea dreptului la ajutor social al 
familiei numitului(ei) ROSTAS PIROSKA 05.08.2021 -"-

673
privind suspendarea dreptului la ajutor social al 

familiei numitului(ei) ROSTAS ESZTER 05.08.2021 -"-

674
privind suspendarea dreptului la ajutor social al 

familiei numitului(ei) MIHALY VILMA 05.08.2021 -"-

675
privind suspendarea dreptului Ia ajutor social al 

familiei numitului(ei) RIMBA ISTVAN 05.08.2021 -"-
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676
privind suspendarea dreptului la ajutor social al 
familiei numitului(ei) GABOR VIIMA 05.08.2021 -"-

677
privind suspendarea dreptului la ajutor social al 

familiei numitului(ei) MIHÁLY ISTVÁN 05.08.2021 -"-

678
privind suspendarea dreptului la ajutor social al 
familiei numitului(ei) MIHALY GABOR 05.08.2021 -"-

679
privind suspendarea dreptului la ajutor social al 
familiei numitului(ei) GABOR ERIKA

05.08.2021 -"-

680
privind suspendarea dreptului la ajutor social al 
familiei numitului(ei) DEMETER GYONGYI 05.08.2021 -"-

681
privind suspendarea dreptului la ajutor social al 
familiei numitului(ei) DEMETER ROBERT 05.08.2021 -"-

682
privind suspendarea dreptului la ajutor social al 
familiei numitului(ei) GABOR GEZA 05.08.2021 -"-

683
privind suspendarea dreptului la ajutor social al 
familiei numitului(ei) GABOR RUDOLF 05.08.2021 -"-

684
privind suspendarea dreptului la ajutor social al 
familiei numitului(ei) GABOR GAZSI

05.08.2021 -"-

685
rivind suspendarea dreptului la ajutor social al 

familiei numitului(ei) SANDOR ARANKA KLARA 05.08.2021 -"-

686

privind încetarea suspendării dreptului la ajutor 
social familiei numitului(ei)
BERKI PIROSKA

05.08.2021 -"-

687
privind încetarea suspendării dreptului la ajutor 

social familiei numitului(ei) TAMAS ERIKA 05.08.2021 -"-

688
privind încetarea suspendării dreptului la ajutor 
social familiei numitului(ei)
CERCHEZ CSABA

05.08.2021 -"-

689
privind încetarea dreptului la ajutor social al 
numitului(ei PAKA KATALIN

05.08.2021 -"-

690
privind încetarea dreptului la ajutor social al 
numitului(ei) GYORFY JÓZSEF

05.08.2021 -"-

691
privind încetarea dreptului la ajutor social al 
numitului(ei ROSTAS ECATERINA

05.08.2021 -"-

692
privind acordarea prestaţiei sociale sub forma 

indemnizaţiei lunare pentru numitul Păli Antal 05.08.2021
11193

09.08.2021
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693
privind acordarea prestaţiei sociale sub forma 
indemnizaţiei lunare pentru numita Călugăru Elfride

05.08.2021 -"-

694

privind acordarea prestaţiei sociale sub forma 
indemnizaţiei lunare pentru numita Becze Erzsébet 
Emma

05.08.2021 -"-

695
privind acordarea unui ajutor de urgenţă numitului 
Mihaly Gabor 06.08.2021 -"-

696
privind acordarea prestaţiei sociale sub forma 
indemnizaţiei lunare pentru numita Csata Emese 06.08.2021 -"-

697
privind actualizarea Comisiei de preselecţie pentru 
valorificarea masei lemnoase din fondul forestier 

proprietatea publică a Municipiului Gheorgheni

10.08.2021
11338

11.08.2021

698
privind constituirea Comisiei de licitaţie/negodere 
pentru valorificarea masei lemnoase din fondul 

forestier, proprietatea Municipiului Gheorgkeni

10.08.2021 -"-

699

pentru modificarea şi completarea Dispoziţei nr. 

587/2019, privind desemnarea funcţionarului 
public de execuţie Mezei-Denes Szabolcs în Comisia 

specială pentru constatarea pagubelor, evaluarea 
acestora şi stabilirea răspunderii civile

10.08.2021 -"-

700

privind modificarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Municipiului Gheorgheni, pe anul 2021, 

prin virări de credite în cadrul aceluiaşi capitol 
bugetar

10.08.2021 -"-

701
privind încetarea acordării prestaţiei sociale sub 

forma indemnizaţiei lunare numitei Bedo Ilona 10.08.2021 -"-

702
privind. încetarea acordării prestaţiei sociale sub 

forma indemnizaţiei lunare numitei Gecző Elena
10.08.2021 -"-

703

privind încetarea contractului de management nr. 
J0276/2018 încheiat între Municipiul Gheorgheni şi 

domnul Tatár Előd
10.08.2021 -"-

704

privind numirea domnului Kereső Zoltán în funcţia 
de manager interimar al Clubului Sportiv 
Gheorgheni - Városi Sport Klub Gyergyó - ”VSK 

Gyergyó”

13.08.2021
11478

13.08.2021
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705

privind constituirea Comisiei de concurs şi a 
Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul 
organizat în vederea ocupării funcţiei publice de 
conducere, vacante de şef serviciul la Serviciul de 

administrare a pieţei, fondului locativ, parcare şi de 
monitorizare a utilităţilor publice din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului Municipiului 
Gheorgheni

13.08.2021 -"-

706

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 de 

monitorizare a serviciilor de utilităţi publice şi 
control comercial

16.08.2021
11598

17.08.2021

707

privind desemnarea administratorului public, 
domnul Angi Zoltán, pentru îndeplinirea atribuţiilor 
de ordonator principal de credite, în perioada 19-20 

august 2021

17.08.2021 -"-

708
privind acordarea prestaţiei sociale sub forma 
indemnizaţiei lunare pentru numita Miklos Agnes 17.08.2021 -"-

709

privind numirea în calitate de curator special a 

numitului Nagy Levente pe seama minorului Tompea 
Cristian-Vasilian

17.08.2021
11638

18.08.2021

710

privind modificarea şi completarea Programului 

anual al achiziţiilor publice al Municipiului 
Gheorgheni, pe anul 2021

17.08.2021 -"-

711
privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului 
Local al Municipiului Gheorgheni - 26.08.2021

19.08.2021
11763

20.08.2021

712

privind numirea doamnei Kovács Bernadett în 
funcţia publică de execuţie, vacantă, de consilier 
juridic, grad profesional debutant la Compartiment 
juridic, contencios administrativ şi asociaţia de 
proprietari 

24.08.2021
11936

25.08.2021

713

privind numirea doamnei Máthé Katalin ca 
îndrumător pe perioada de stagiu a doamnei Kovács 

Bernadett
24.08.2021 -"-

714

privind desemnarea viceprimarului Municipiului 
Gheorgheni, domnul Len Emil-Balăzs pentru 
îndeplinirea atribuţiilor primarului Municipiului 
Gheorgheni, pe perioada concediului de odihnă

25.08.2021
12044

26.08.2021
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715

referitor la modificarea ari. 1 din Dispoziţia nr. 
705/2021 privind constituirea Comisiei de concurs 
şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la 

concursul organizat în vederea ocupării funcţiei 
publice de conducere, vacante de şef serviciu la 
Serviciul de administrare a pieţei, fondului locativ, 
parcare şi de monitorizare a utilităţilor publice din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului 

Municipiului Gheorgheni

27.08.2021
12133

30.08.2021

716

privind desemnarea administratorului public 
Municipiului Gheorgheni, domnul Angi Zoltán 
pentru îndeplinirea unor atribuţii pe perioada 
delegaţiei Primarului municipiului Gheorgheni

27.08.2021 -"-

717

privind numirea doamnei Péter Kinga în funcţia 
publică de execuţie, vacantă, de consilier juridic, 

grad profesional debutant la Compartiment 
executare silită

27.08.2021 -"-

718
privind numirea domnului Selyem-Hideg Norbert-
Vencel ca îndrumător pe perioada de stagiu a 

doamnei Peter Kinga

27.08.2021 -"-

719

privind acordarea prestaţiei sociale sub forma 

indemnizaţiei lunare pentru numitul Papp Iosif-
Zoltăn

31.08.2021
12195

31.08.2021

720
privind acordarea prestaţiei sociale sub forma 

indemnizaţiei lunare pentru numitul Karsai András 31.08.2021 -"-

721
privind acordarea prestaţiei sociale sub forma 

indemnizaţiei lunare pentru numita Kolumbăn Ida 31.08.2021 -"-

722
privind acordarea prestaţiei sociale sub forma 

indemnizaţiei lunare pentru numita Bege Cristina 31.08.2021 -"-

723

privind acordarea prestaţiei sociale sub forma 
indemnizaţiei lunare pentru numita György Ibolya 
Mária

31.08.2021 -"-

724
privind acordarea prestaţiei sociale sub forma 
indemnizaţiei lunare pentru numitul Elekes Iosif 31.08.2021

12412
03.09.2021

725
privind acordarea prestaţiei sociale sub forma 
indemnizaţiei lunare pentru numita Ferencz Nora

31.08.2021 -"-
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726

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 de 
monitorizare a serviciilor de utilităţi publice şi 

control comercial

31.08.2021 -"-

727

privind desemnarea funcţionarului public de 
execuţie, domnul Kiss László, ca persoană 

responsabilă cu urmărirea derulării Contractului de 
finanţare nr. 10771/2021, în cadrul Programului 
naţional de cadastru şi carte funciară

01.09.2021 -"-

728

pentru modificarea Dispoziţiei nr.397/2020, privind 
numirea Comisiei pentru monitorizarea, 
coordonarea si îndrumarea metodologică a 
dezvoltării sistemului de control intern/ managerial 

din cadrul Municipiului Gheorgheni, modificată prin 
dispoziţia nr.161/2021

01.09.2021 -"-

729
privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru 
susţinerea familiei numitului(ei) Gabor Matyas

02.09.2021 -"-

730
privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru 

susţinerea familiei numitului(ei) Demeter Marius 02.09.2021 -"-

731
privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru 
susţinerea familiei numitului(ei) Demeter Gyongyi 02.09.2021 -"-

732
privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru 

susţinerea familiei numitului(ei) Sándor Ida 02.09.2021 -"-

733
privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru 
susţinerea familiei numitului(ei) Ötvös Piroska 02.09.2021 -"-

734
privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru 
susţinerea familiei numitului(ei) Gabor Klara 02.09.2021 -"-

735
privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru 
susţinerea familiei numitului(ei) Sándor Jutka 02.09.2021 -"-

736
privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru 

susţinerea familiei numitului(ei) Rostas Ida 02.09.2021 -"-

737

privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru 
susţinerea familiei numitului(ei)
HEJA TUNDE - BERTA

02.09.2021 -"-

738
privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru 

susţinerea familiei numitului(ei) Mihaly Ida 02.09.2021 -"-
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739
privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru 
susţinerea familiei numitului(ei) Tamas Beata

02.09.2021 -"-

740
privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru 
susţinerea familiei numitului(ei) Moldovan Marcella 02.09.2021 -"-

741
privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru 
susţinerea familiei numitului(ei) Moldovan Rozalia

02.09.2021 -"-

742
privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru 
susţinerea familiei numitului(ei) Csorba Hajnal 02.09.2021 -"-

743
privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru 

susţinerea familiei numitului(ei) Moldovan Veronika
02.09.2021 -"-

744
privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru 
susţinerea familiei numitului(ei) Demeter Laszlo 02.09.2021 -"-

745
rivind modificarea cuantumului alocaţiei pentru 

susţinerea familiei numitului(ei) Demeter Eva 02.09.2021 -"-

746
privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru 

susţinerea familiei numitului(ei) Mihaly Cornelia
02.09.2021 -"-

747
privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru 
susţinerea familiei numitului(ei) Demeter Csilla 02.09.2021 -"-

748
privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru 
susţinerea familiei numitului(ei) György Magdolna

02.09.2021 -"-

749
privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru 
susţinerea familiei numitului(ei) Kovacs Emoke 02.09.2021 -"-

750
privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru 

susţinerea familiei numitului(ei) Polgar Eva 02.09.2021 -"-

751
privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru 
susţinerea familiei numitului(ei) Gabor Vilma 02.09.2021 -"-

752
privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru 

susţinerea familiei numitului(ei) Demeter Gabor 02.09.2021 -"-

753
privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru 
susţinerea familiei numitului(ei) Mailat Gabriela 02.09.2021 -"-

754
privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru 
susţinerea familiei numitului(ei) Restas Aladár 02.09.2021 -"-

755
privind încetarea dreptului la alocaţie pentru 
susţinerea familiei numitei Kalânyos Levente 02.09.2021 -"-
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756

privind modificarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Municipiului Gheorgheni, pe anul 2021, 
prin virări de credite în cadrul aceluiaşi capitol 

bugetar

02.09.2021 -"-

757
privind încetarea suspendării dreptului la ajutor 
social familiei numitului(ei) MIHALY VILMA 03.09.2021

12469
06.09.2021

758
privind încetarea suspendării dreptului la ajutor 
social familiei numitului(ei) RIMBA ISTVAN

03.09.2021 -"-

759
privind încetarea suspendării dreptului la ajutor 
social familiei numitului(ei) Gabor Erika

03.09.2021 -"-

760
privind încetarea suspendării dreptului la ajutor 
social familiei numitului(ei) Demeter Gyongyi

03.09.2021 -"-

761
privind încetarea dreptului la ajutor social familiei 
numitului(ei) Kalusi Izabella

03.09.2021 -"-

762
privind încetarea suspendării dreptului la ajutor 
social familiei numitului(ei) Sandor Aranka Klara

03.09.2021 -"-

763
privind stabilirea dreptului la alocaţie pentru 

susţinerea familiei, acordată numitei Benke Eniko 03.09.2021 -"-

764
privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru 
susţinerea familiei acordat numitei Kozma Terez 03.09.2021 -"-

765
privind încetarea dreptului la alocaţie pentru 

susţinerea familiei numitei Czompi Melania 03.09.2021 -"-

766
privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru 
susţinerea familiei numitului(ei) MUSZKA LAURA 03.09.2021 -"-

767
privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru 

susţinerea familiei numitului(ei) KALANYOS EDIT 03.09.2021 -"-

768
privind încetarea dreptului la alocaţie pentru 

susţinerea familiei numitei Kalányos István 09.09.2021
12469

09.09.2021

769

privind modificarea şi completarea Programului 

anual al achiziţiilor publice al Municipiului 
Gheorgheni, pe anul 2021

09.09.2021 -"-

770

privind prelungirea exercitării cu caracter temporar 

a funcţiei publice de conducere vacante de şef 
serviciu la Serviciul de administrare a pieţei, 
fondului locativ, parcare şi de monitorizare a 
utilităţilor publice

09.09.2021 -"-
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771

privind convocarea şedinţei extraordinare a 
Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni - 
14.09.2021

10.09.2021
12706

10.09.2021

772

privind desemnarea reprezentantului primarului 

Municipiului Gheorgheni în consiliile de 
administraţie ale instituţiilor de învăţământ 
preuniversitar de stat din municipiul Gheorgheni, 
pentru anul şcolar 2021-2022

10.09.2021 -"-

773

privind numirea în calitate de curator special a 
numitei Degetaru-Lepolszky Maria pe seama 
minorului Lecsenka Hunor

10.09.2021 -"-

774
privind încetarea suspendării raportului de serviciu 
precum şi reîncadrarea în funcţia publică de 
consilier juridic al domnului Paka Hunor

10.09.2021
12763

13.09.2021

775

privind desemnarea unui membru şi un membru 

supleant din partea Municipiului Gheorgheni în 
Comisia de reevaluare a activelor Jvce corporale de 
natura construcţiilor şi terenurilor aflate în 

administrarea Spitalului Municipal Gheorgheni

13.09.2021 -"-

776
privind acordarea unui ajutor de urgenţă numitului 

Tamás Tibor
13.09.2021 -"-

777
privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului 
Local al Municipiului Gheorgheni - 23.09.2021 17.09.2021

13063
17.09.2021

778

pentru modificarea  Dispoziției nr.775/2021, privind 
desemnarea unui membru și un  membru supleant  
din partea Municipiului Gheorgheni în Comisia de 

reevaluare a activelor fixe corporale de natura 
construcțiilor și terenurilor aflate în administrarea 

Spitalului Municipal Gheorgheni

17.09.2021 -"-

779

privind numirea Comisiei de evaluare pentru 
atribuirea contractului de achiziţie publică de „ 
Servicii de cadastru pentru realizarea lucrărilor de 
înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale în 
vederea înscrierii în sistemul integrat de cadastru şi 

carte funciară a imobilelor din sectoarele cadastrale 
nr. 90, 91, 92, 97, 100, 106, 111

20.09.2021
13333

22.09.2021

780
privind încetarea acordării prestaţiei sociale sub 
forma indemnizaţiei lunare numitului Gergely István

22.09.2021 -"-
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781

pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 
executare a unei activităţi In folosul comunităţii 
emisă în sarcina numitului ROSTÁS RUPI

23.09.2021
13582

27.09.2021

782

pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 
executare a unei activităţi comunităţii emisă în 
sarcina numitului GABOR CSABA

23.09.2021 -"-

783
pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 

executare a unei activităţi în folosul comunităţii 
emisă în sarcina numitului FERENCZ KAROLY

23.09.2021 -"-

784
privind completarea şi modificarea preambulului 
Dispoziţiei nr. 714/2021 23.09.2021 -"-

785
privind aprobarea transferului în interes de serviciu 
a d-nei Nemeti Gabriella, având funcţia de 
îngrijtoare

29.09.2021
13810

30.09.2021

786

privind numirea în calitate de curator special a 
numitului Benedek Arpad pe seama minorei 

Benedek Klara Biborka
30.09.2021 -"-

787

privind convocarea de îndată a şedinţei 
extraordinare a Consiliului Local al Municipiului 

Gheorgheni - 01.10.2021
30.09.2021

13845
30.09.2021

788
privind reorganizarea  sistemului de aplicare a vizei 
de control financiar preventiv propriu în cadrul 
U.A.T. Municipiul Gheorgheni

04.10.2021
14051

05.10.2021

789

privind numirea Comisiei de evaluare pentru 
atribuirea contractului de  achiziție publică de 
execuție de lucrări în cadrul proiectului: 

„Reabilitarea termică a unor blocuri de locuit din 
Municipiul Gheorgheni: Cartierul Florilor, blocurile 

45E, 49, 43, 44, 46,51, Cartierul Bucin, blocurile 18, 
6, 11, 3”

05.10.2021 -"-

790

privind numirea Comisiei de evaluare pentru 
atribuirea contractului de  achiziție publică de 
execuție de lucrări în cadrul proiectului: 
„Reabilitarea termică a unor blocuri de locuit din 
Municipiul Gheorgheni: Dr. Fejér Dávid nr.7, 

Miron Cristea nr. 8, Miron Cristea 9-11, Bulevardul 
Lacu Roșu nr. 5B, Cartierul Bucin, blocurile 10, 20, 
23, 24, 12”

05.10.2021 -"-
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791

privind încetarea suspendării şi reluarea activităţii 
de către doamna Benedek Kinga - Katalin funcţionar 
public de execuţie, consilier juridic, în cadrul 
Compartimentului juridic, contencios administrativ 
şi asociaţia de proprietari

05.10.2021 -"-

792

privind stabilirea dreptului la ajutorul social şi 
alocaţia pentru susţinerea familiei şi a cuantumului 
acestora pentru familia numitului(ei) Rostas Csilla

05.10.2021
14122

05.10.2021

793

privind stabilirea dreptului la ajutorul social şi 
alocaţia pentru susţinerea familiei şi a cuantumului 
acestora pentru familia numitului(ei) GABOR 

KATALIN

05.10.2021 -"-

794

privind stabilirea dreptului la ajutorul social şi 
alocaţia pentru susţinerea familiei şi a cuantumului 
acestora pentru familia numitului(ei) Gabor Rita

05.10.2021 -"-

795

privind stabilirea dreptului la ajutorul social şi 

alocaţia pentru susţinerea familiei şi a cuantumului 
acestora pentru familia numitului(ei) Moldovan 

Luciana

05.10.2021 -"-

796

privind stabilirea dreptului la ajutorul social şi 
alocaţia pentru susţinerea familiei şi a cuantumului

acestora pentru familia numitului(ei) Rostas Ilona
05.10.2021 -"-

797

privind stabilirea dreptului la ajutorul social şi 

alocaţia pentru susţinerea familiei şi a cuantumului 
acestora pentru familia numitului(ei) Sara Eniko

05.10.2021 -"-

798

privind stabilirea dreptului la ajutorul social şi a 

cuantumului acestea pentru numitului(ei) 
KEMENES ZOLTAN

05.10.2021 -"-

799
privind stabilirea dreptului la ajutorul social şi a 
cuantumului acestea pentru numitului(ei) CSALA 
JUDIT

05.10.2021 -"-

800

privind stabilirea dreptului la ajutorul social şi a 
cuantumului acestea pentru familia numitului(ei)
GABOR MIHALY

05.10.2021 -"-

801

rivind stabilirea dreptului la ajutorul social şi a 
cuantumului acestea pentru familia numitului(ei) 
BEMBE HEJDI

05.10.2021 -"-
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802

privind stabilirea dreptului la ajutorul social şi 
alocaţia pentru susţinerea familiei şi a cuantumului
acestora pentru familia numitului(ei) Demeter Jutka

05.10.2021 -"-

803
privind suspendarea dreptului la ajutor social al 
familiei numitului(ei) GABOR REMUSZ 05.10.2021 -"-

804
privind suspendarea dreptului la ajutor social al 
familiei numitului(ei) GABOR ISTVAN 05.10.2021 -"-

805
privind suspendarea dreptului la ajutor social al 

familiei numitului(ei) DEMETER GABOR 05.10.2021 -"-

806
privind suspendarea dreptului la ajutor social al 
familiei numitului(ei) HANZI PARASCHIVA 05.10.2021 -"-

807

privind suspendarea dreptului la ajutor social al 
familiei numitului(ei)

KALANYOS ISTVÁN
05.10.2021 -"-

808
privind suspendarea dreptului la ajutor social al 
familiei numitului(ei) SZASZ ILDIKO 05.10.2021 -"-

809
privind suspendarea dreptului la ajutor social al 
familiei numitului(ei) SANDOR ISTVAN 05.10.2021 -"-

810
privind suspendarea dreptului la ajutor social al 

familiei numitului(ei) DEMETER MARIUS 05.10.2021 -"-

811
privind suspendarea dreptului la ajutor social al 

familiei numitului(ei) DEMETER GABOR 05.10.2021 -"-

812
privind suspendarea dreptului la ajutor social al 
familiei numitului(ei) DEMETER LASZLO 05.10.2021 -"-

813
privind suspendarea dreptului la ajutor social al 
familiei numitului(ei) DEMETER CSILLA 05.10.2021 -"-

814
privind suspendarea dreptului la ajutor social al 
familiei numitului(ei) SANDOR JANOS 05.10.2021 -"-

815
privind suspendarea dreptului la ajutor social al 

familiei numitului(ei) MIHALY GABOR
05.10.2021 -"-

816
privind suspendarea dreptului la ajutor social al 
familiei numitului(ei) MOLDOVAN MARGINA 05.10.2021 -"-

817
privind suspendarea dreptului la ajutor social al 
familiei numitului(ei) DEMETER GYONGYI 05.10.2021 -"-
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818
privind suspendarea dreptului la ajutor social al 
familiei numitului(ei) SANDOR MOZES 05.10.2021 -"-

819
privind suspendarea dreptului la ajutor social al 
familiei numitului(ei) MAILAT GABRIELLA 05.10.2021 -"-

820
privind încetarea dreptului la ajutor social al 
numitului(ei ELEKES DARABONT ILONA 05.10.2021 -"-

821
privind încetarea suspendării dreptului la ajutor 

social familiei numitului(ei) GABOR GAZSI 05.10.2021 -"-

822
privind încetarea suspendării dreptului la ajutor 
social familiei numitului(ei) MIHÁLY MARIA 05.10.2021 -"-

823
privind încetarea suspendării dreptului la ajutor 
social familiei numitului(ei) ROSTAS PIROSKA 05.10.2021 -"-

824
privind încetarea suspendării dreptului la ajutor 
social familiei numitului(ei) ROSTÁS ESZTER 05.10.2021 -"-

825
privind încetarea suspendării dreptului la ajutor 
social familiei numitului(ei) GABOR VILMA 05.10.2021 -"-

826
privind încetarea suspendării dreptului la ajutor 
social familiei numitului(ei) MIHALY ISTVAN 05.10.2021 -"-

827
privind încetarea suspendării dreptului la ajutor 
social familiei numitului(ei) DEMETER ROBERT

05.10.2021 -"-

828
privind încetarea suspendării dreptului la ajutor 
social familiei numitului(ei) GABOR GEZA 05.10.2021 -"-

829

privind încetarea suspendării dreptului la ajutor 
social familiei numitului(ei)
GABOR RUDOLF

05.10.2021 -"-

830
privind încetarea suspendării dreptului la ajutor 

social familiei numitului(ei) DEMETER MARIA 05.10.2021 -"-

831
privind modificarea cuantumului ajutorului social 
cuvenit familiei numitului(ei) GABOR TICA 05.10.2021 -"-

832
privind stabilirea dreptului la alocaţie pentru 
susţinerea familiei, acordată numitei Tamás Tímea 05.10.2021 -"-

833
privind stabilirea dreptului la alocaţie pentru 
susţinerea familiei, acordată numitei Laszlo Andrea

05.10.2021 -"-

834
privind stabilirea dreptului la alocaţie pentru 

susţinerea familiei, acordată numitei Gábor Tica 05.10.2021 -"-
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835
privind stabilirea dreptului la alocaţie pentru 
susţinerea familiei, acordată numitului Mihály Béla 05.10.2021 -"-

836
privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru 

susţinerea familiei acordat numitei Portik Csilla 05.10.2021 -"-

837
privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru 
susţinerea familiei numitului(ei) Kos Gizella 05.10.2021 -"-

838

privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru 
susţinerea familiei numitului(ei) Fülöp Anna - 
Ramóna

05.10.2021 -"-

839
privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru 
susţinerea familiei numitului(ei) Székely Emese 05.10.2021 -"-

840

privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru 
susţinerea familiei acordat numitului Demeter 

Marius
05.10.2021 -"-

841
privind încetarea dreptului la alocaţie pentru 

susţinerea familiei numitului Simon Zoltan 05.10.2021 -"-

842
privind încetarea dreptului la alocaţie pentru 

susţinerea familiei numitei Benedek Maria Magdolna 05.10.2021
-"-

843
privind încetarea dreptului la alocaţie pentru 
susţinerea familiei numitei Balint Ioana-Luminița

05.10.2021
-"-

844
privind încetarea raportului de serviciu al 

funcţionarului public de execuţie Ungureanu Maria 07.10.2021

14317

08.10.2021

845

privind desfiinţarea pe cale administrativă  a două 
imobile, executate fără autorizaţie de construire pe 

terenul aparţinând domeniului privat al 
municipiului Gheorgheni, strada Carpaţi F.N., 
judeţul Harghita

08.10.2021

-"-

846

privind organizarea concursului în vederea ocupării 
funcţiei contractuale, vacante, de şef serviciu, la 
Serviciul de gospodărire a domeniului public şi 
deservire în cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Municipiului Gheorgheni

11.10.2021

14497

13.10.2021

847
vechime în muncă funcţionarului public Mezei-Denes 

Szabolcs 12.10.2021
-"-

848
privind actualizarea Programului anual al achiziţiilor 

publice al Municipiului Gheorgheni, pe anul 2021 13.10.2021
-"-
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849

privind acordarea dreptului la stimulent educaţional 

acordat sub formă de tichete sociale pentru anul şcolar 

septembrie 2021 - iunie 2022 numitei Demeter Hajnal
14.10.2021

14653

15.10.2021

850
privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

Municipiului Gheorgheni 15.10.2021
-"-

851
privind acordarea prestaţiei sociale sub forma 

indemnizaţiei lunare pentru numita Vita Berta 15.10.2021
-"-

852
privind încetarea acordării prestaţiei sociale sub forma 

indemnizaţiei lunare numitului Dombi Ioan
15.10.2021

-"-

853

privind constituirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de 

soluţionare a contestaţiilor la concursul organizat în 

vederea ocupării funcţiei publice de conducere, vacante de 

şef serviciul la Serviciul achiziţii publice, investiţii 

programe şi proiecte din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului Municipiului Gheorgheni

18.10.2021

14844

19.10.2021

854

privind numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea 

contractului de achiziţie publică de servicii „Proiectare, 

faza DALI, Modernizare Spital Vechi Gheorgheni”
19.10.2021

-"-

855

privind numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea 

contractului de achiziţie publică de Servicii de catering în 

anul şcolar 2021-2022 în cadrul Programului-pilot 

conform OUG 9/2020 pentru Şcoala Gimnazială „Kós 

Károly “ Gkeorgheni

19.10.2021

-"-

856

privind aprobarea planului de servicii, privind pe copii 

Burlacu Tiberiu-Sebastian şi Burlacu Mădălina-Denisa din 

mun. Gheorgheni, Str. Fabrica veche nr. 5
20.10.2021

14937
21.10.2021

857
privind încetarea acordării prestaţiei sociale sub forma 

indemnizaţiei lunare numitului Szántó Péter József 20.10.2021
-"-

858
privind acordarea prestaţiei sociale sub forma 

indemnizaţiei lunare pentru numita Păli Ana
20.10.2021

-"-

859
privind acordarea prestaţiei sociale sub forma 

indemnizaţiei lunare pentru numitul Angi Ladislau 21.10.2021
-"-

860
privind acordarea prestaţiei sociale sub forma 

indemnizaţiei lunare pentru numitul Burján Béla 21.10.2021

-"-

861

privind constituirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de 

soluţionare a contestaţiilor la concursul organizat în 

vederea ocupării funcţiei publice de conducere, vacante de 

director executiv la Direcţia tehnică din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni

21.10.2021

-"-

862

privind organizarea concursului în vederea ocupării 

funcţiei contractuale, vacante, de îngrijitoare, în cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Municipiului 

Gheorgheni la Compartiment deservire
21.10.2021

-"-
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863
privind încetarea de drept a contractului individual de 

muncă al asistentului personal Simon-Bogya Gyongyi
25.10.2021

15209
26.10.2021

864

activitatea Primăriei municipiului Gheorgheni, pentru 

prevenirea şi limitarea răspândirii coronavirusului SARS-

CoV-2
26.10.2021

-"-

865

privind împuternicirea funcţionarului public Gereâffy 

Imola în vederea asistării la încheierea unui contract de 

întreţinere
26.10.2021

-"-

866
privind încetarea de drept a contractului individual de 

muncă al asistentului personal Bara Măria 27.10.2021 15348
27.10.2021

867
privind încetarea acordării prestaţiei sociale sub forma 

indemnizaţiei lunare numitei Barabás Vilma 27.10.2021
-"-

868
privind încetarea acordării prestaţiei sociale sub forma 

indemnizaţiei lunare numitului Gereoffy Csanăd
27.10.2021

-"-

869

privind încetarea acordării prestaţiei sociale sub forma 

indemnizaţiei lunare numitei Gál Iudit-Catarina-Elisabeta-

Ana
27.10.2021

-"-

870
privind convocarea de îndată a şedinţei extraordinare a 

Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni 27.10.2021
-"-

871

pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de executare a 

unei activităţi în folosul comunităţii emisă în sarcina 

numitului CSORBA SANDOR
28.10.2021

15474
29.10.2021

872
pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de executare a 

unei activităţi în folosul comunităţii emisă în sarcina 

numitului SZÁSZ ISTVÁN
28.10.2021

-"-

873

pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului deiexecutare a 

unei activităţi în folosul comunităţii emisă în sarcina 

numitului SZASZ JSTVAN
28.10.2021

-"-

874

pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de executare a 

unei activităţi în folosul comunității emisă în sarcina 

numitului. ROSTÁS RUPI
28.10.2021

-"-

875
pentru ducerea la îndeplinire a Mandat ului de executare 

a unei activităţi în folosul comunităţii emisă în sarcina 

numitului GABOR RUDOL
28.10.2021

-"-

876

pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de executare a 

unei activităţi în folosul comunităţii,emisă. în. sarcina 

numitului ROSTÁS ISTVÁN
28.10.2021

-"-

877

pentru ducerea la îndeplinire a Mandat ului de executare 

a unei activităţi în folosul comunităţii emisă în sarcina 

numitului GABOR KAROLY
28.10.2021

-"-

878

pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de .executare a unei 
activităţi în folosul comunităţii emisă în sarcina numitului GABOR 
RUDOL

28.10.2021

-"-
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879
pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de executare a 

unei activităţi în folosul comunităţii emisă în sarcina 

numitului GABOR RUDOL
28.10.2021

-"-

880

pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de executare a unei 
activităţi în folosul comunităţii emisă în sarcina numitului 
DEMETER BELA

28.10.2021

-"-

881

soluţionare a contestaţiilor la examenul de promovare în grad 
profesional a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni la 
Compartiment de monitorizare a serviciilor de utilităţi publice şi 
control comercial

28.10.2021

-"-

882

privind constituirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de 
soluţionare a contestaţiilor la examenul de promovare în grad 
profesional a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni la 
Compartiment arhivă şi evidenţa documentelor

28.10.2021

-"-

883

soluţionare a contestaţiilor la examenul de promovare în grad 
profesional a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni la 
Compartiment urbanism, amenajarea teritoriului, disciplină în 
construcţii şi la Compartiment relaţii cu publicul şi soluţionarea 
petiţiilor

28.10.2021

-"-

884

privind constituirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de 
soluţionare a contestaţiilor la examenul de promovare în grad 
profesional a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni la 
Compartiment resurse umane şi salarizare

28.10.2021

-"-

885

privind constituirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de 
soluţionare a contestaţiilor la examenul de promovare în grad 
profesional a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni la 
Compartiment executare silită Primarul Municipiului Gheorgheni,

28.10.2021

-"-

886

privind constituirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de 
soluţionare a contestaţiilor la examenul de promovare în grad 
profesional a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni la 
Compartiment pentru acordarea drepturilor persoanelor cu 
handicap şi drepturilor persoanelor vârstnici

28.10.2021

-"-

887

privind constituirea Comisiei de concurs şi a 
Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la examenul 
de promovare în grad profesional a funcţionarilor 
publici din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului Municipiului Gheorgheni la 
Compartiment pentru aplicarea legii fondfunciar, 
agricol, cadastru

28.10.2021

-"-
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888

privind modificarea componenţei nominale a 
Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului 
de achiziţie publică de execuţie a lucrărilor în cadrul 
proiectului „Eficientizarea energetică a Casei de 
Cultură din municipiul Gheorgheni”

28.10.2021

-"-

889
privind reactualizarea Programului anual al 

achiziţiilor publice al Municipiului Gheorgheni, pe 
anul 2021

28.10.2021

-"-

890
privind încetarea de drept a contractului individual 
de muncă al asistentului personal Gere Edit 28.10.2021

-"-

891

privind convocarea de îndată a şedinţei 
extraordinare a Consiliului Local al Municipiului 

Gheorgkeni
28.10.2021

-"-

892

privind constituirea Comisiei de concurs şi a 
Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul 
de promovare în clasă a personalului contractual din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului 
Municipiului Gheorgheni

29.10.2021

15558
01.11.2021

893

privind constituirea Comisiei de concurs şi a 

Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul 
de promovare în grad profesional a personalului 
contractual din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului Municipiului Gheorgheni

29.10.2021

-"-

894

referitoare la constituirea Comisiei de recepţie finală 

a lucrărilor privind obiectivul de investiţie 
„Reabilitare şi mansardare grădiniţa Pitypang” 
Primarul Municipiului Gheorgheni,

01.11.2021

-"-

895

privind constituirea Comisiei de concurs şi a 

Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la examenul 
de promovare în grad profesional a funcţionarilor 
publici de execuţie de la Serviciului Public Poliţia 
Locală din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului Municipiului Gheorgheni

01.11.2021

-"-

896

privind modificarea atribuţiilor din Fişa postului al 
funcţionarului public de execuţie Benedek Kinga - 

Katalin
02.11.2021

15772
04.11.2021

897

privind modificarea componenţei nominale a Echipei 
de proiect „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea 

Ambulatoriului de specialitate din municipiul 
Gheorgheni”

03.11.2021

-"-
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898

pentru modificarea componenţei nominale a Echipei 
de proiect „ Conservarea şi revitălizarea Muzeului 
Tarisznyăs Márton din Municipiul Gheorgheni”, 
numite prin Dispoziţia nr.283/2018, cu modificările 
ulterioare

03.11.2021

-"-

899

privind numirea în calitate de curator special a 

numitei Szasz Ramona pe seama minorului Szasz 
Zuard

03.11.2021

-"-

900
privind convocarea de îndată a şedinţei 
extraordinare a Consiliului Local al Municipiului 
Gheorgheni - 05.11.2021

04.11.2021

-"-

901

privind stabilirea dreptului la ajutorul social şi 

alocaţia pentru susţinerea familiei şi a cuantumului 
acestora pentru familia numitului(ei) MIHALY OLGA

04.11.2021
15866

05.11.2021

902

privind stabilirea dreptului la ajutorul social şi 
alocaţia pentru susţinerea familiei şi a cuantumului 

acestora pentru familia numitului(ei) Gábor Babus
04.11.2021

-"-

903

privind stabilirea dreptului la ajutorul social şi 
alocaţia pentru susţinerea familiei şi a cuantumului 

acestora pentru familia numitului(ei) Demeter 
Hajnal

04.11.2021

-"-

904

privind modificarea cuantumului ajutorului social şi 

alocaţiei pentru susţinerea familiei cuvenit familiei 
numitului(ei)
RESTAS VIOLETA

04.11.2021

-"-

905

privind modificarea cuantumului ajutorului social şi 

alocaţiei pentru susţinerea familiei cuvenit familiei 
numitului(ei)
Csorba Hajnal

04.11.2021

-"-

906

privind stabilirea dreptului la ajutorul social şi 
alocaţia pentru susţinerea familiei şi a cuantumului
acestora pentru familia numitului(ei) Berki Éva

04.11.2021

-"-

907

privind modificarea cuantumului ajutorului social şi 
alocaţiei pentru susţinerea familiei
cuvenit familiei numitului(ei) Restas Istvan

04.11.2021

-"-

908

privind modificarea cuantumului ajutorului social 

cuvenit familiei numitului(ei)
FARKAS ANNA

04.11.2021

-"-
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909
privind încetarea suspendării dreptului la ajutor 
social familiei numitului(ei)

DEMETER GABOR

04.11.2021

-"-

910
privind încetarea suspendării dreptului la ajutor 

social familiei numitului(ei)
DEMETER GABOR

04.11.2021

-"-

911

privind încetarea suspendării dreptului la ajutor 
social familiei numitului(ei)
DEMETER LASZLO

04.11.2021

-"-

912
privind încetarea suspendării dreptului Ia ajutor 
social familiei numitului(ei)

 DEMETER MARIA

04.11.2021

-"-

913
privind încetarea dreptului la ajutor social si alocaţiei pentru 
susţinerea familiei pentru familia numitului(ei) GÁBOR KATALIN 04.11.2021

-"-

914
privind încetarea suspendării dreptului la ajutor 

social familiei numitului(ei) GABOR REMUSZ 04.11.2021

-"-

915
privind încetarea suspendării dreptului la ajutor 
social familiei numitului(ei) GABOR ISTVAN 04.11.2021

-"-

916
privind încetarea suspendării dreptului la ajutor 
social familiei numitului(ei) HANZI PARASCHIVA 04.11.2021

-"-

917
rivind încetarea suspendării dreptului la ajutor 

social familiei numitului(ei) KALANYOS ISTVAN 04.11.2021

-"-

918
privind încetarea suspendării dreptului la ajutor 

social familiei numitului(ei) MIHÁLY GABOR 04.11.2021

-"-

919
privind încetarea suspendării dreptului la ajutor 

social familiei numitului(ei) MIHALY GABOR
04.11.2021

-"-

920

privind încetarea suspendării dreptului la ajutor 

social familiei numitului(ei)
Primarul Municipiului Gheorgheni, în baza:
MOLDOVAN MARGINA

04.11.2021

-"-

921
privind încetarea suspendării dreptului la ajutor 
social familiei numitului(ei) SANDOR ISTVAN 04.11.2021

-"-

922
privind încetarea suspendării dreptului la ajutor 
social familiei numitului(ei) SÁNDOR JANOS 04.11.2021

-"-

923
privind încetarea dreptului la ajutor social si 
alocaţiei pentru susţinerea familiei pentru familia 
numitului(ei) SANDOR MOZES

04.11.2021

-"-

924
privind suspendarea dreptului la ajutor social al 
familiei numitului(ei) SIKLODI IRINA 04.11.2021

-"-
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925
privind încetarea suspendării dreptului la ajutor 
social familiei numitului(ei) SZASZ ILDIKO 04.11.2021

-"-

926
privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru 

susţinerea familiei numitului(ei) Szekeres Margit 04.11.2021

-"-

927
privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru 
susţinerea familiei numitului(ei) Madaras Zsuzsanna 04.11.2021

-"-

928
privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru 
susţinerea familiei numitului(ei) Mihaly Maria

04.11.2021
-"-

929
privind încetarea dreptului la alocaţie pentru 
susţinerea familiei numitei Angi Ildiko 04.11.2021

-"-

930
privind încetarea dreptului la alocaţie pentru 
susţinerea familiei numitului Grenros Teodor Florin

04.11.2021
-"-

931
privind stabilirea dreptului la alocaţie pentru 

susţinerea familiei, acordată numitei Marton Matild 04.11.2021

-"-

932
privind stabilirea dreptului la alocaţie pentru 
susţinerea familiei, acordată numitei Kalo Zorro

04.11.2021
-"-

933
privind stabilirea dreptului la alocaţie pentru 

susţinerea familiei, acordată numitei Hanzi Levente - 
Jozsef

04.11.2021

-"-

934

privind stabilirea dreptului la alocaţie pentru 
susţinerea familiei, acordată numitei Czompi 

Melania
04.11.2021

-"-

935

privind modificarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Municipiului Gheorgheni, pe anul 2021, 

prin virări de credite în cadrul aceluiaşi capitol 
bugetar

05.11.2021

-"-

936

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 executare silită

05.11.2021

-"-

937

privind încetarea prin acordul părţilor a contractului 
individual de muncă, al doamnei Miklos Reka, având 
funcţia contractuală de referent la Cabinet Primar

05.11.2021

-"-

73



Nr. 

Disp.
Titlul Dispoziţiei

Data 

emiterii

Nr. Adr./Data 

comunicării 

către Prefect

938

privind reactualizarea Comisiei pentru probleme de 
apărare al Municipiului Gheorgheni, respectiv 
desemnarea persoanei responsabile cu evidenţa 
militară şi mobilizarea la locul de muncă, respectiv 
cu evidenţa documentelor de mobilizare

08.11.2021
15949

08.11.2021

939

privind modificarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli al Municipiului Gheorgheni, pe anul 2021, 
prin virări de credite în cadrul aceluiaşi capitol 
bugetar

10.11.2021
16098

10.11.2021

940
privind convocarea şedinţei extraordinare a 
Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni 10.11.2021

-"-

941

privind constituirea Comisiei de concurs şi a 

Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul 
organizat în vederea ocupării funcţiei publice de 
conducere, vacante de şef serviciu la Serviciul de 

administrare a pieţei, fondului locativ, parcare şi de 
monitorizare a utilităţilor publice din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului Municipiului 

Gheorgheni

10.11.2021

-"-

942

pentru constituirea Comisiei de recepţie la 

terminarea lucrărilor privind obiectivul de investiţie 
„Extindere prin mansardare grădiniţă cu program 
prelungit Csodavilág”

11.11.2021
16239

12.11.2021

943

privind prelungirea Contractului de management 
interimar nr. 11466/2021, modificat, al domnului 

Kereső Zoltán, având funcţia de manager Clubului 
Sportiv Gheorgheni - Városi Sport Klub Gyergyó - 

”VSK Gyergyó ”

11.11.2021

-"-

944

privind organizarea concursului în vederea ocupării 

funcţiei contractuale, vacante, de muncitor, M, G/I, 
la Compartiment administrarea zonelor verzi, a 
parcurilor, grădinilor publice şi a locurilor de joacă 
pentru copii în cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Municipiului Gheorgheni

12.11.2021

-"-

945

privind organizarea concursului în vederea ocupării 
funcţiei contractuale, vacante, de referent, M/II, la 
Compartiment administrare piaţă şi parcare în 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
Municipiului Gheorgheni

12.11.2021

-"-
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946

privind stabilirea dreptului la ajutorul social şi a 
cuantumului acestea pentru numitului(ei)
KALANYOS LADISLAU

12.11.2021

-"-

947

pentru modificarea art.lşi art.2 din Dispoziţia 
nr.853/2021 privind constituirea Comisiei de 

concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor 
la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei 
publice de conducere, vacante de şef serviciu la 
Serviciul achiziţii publice, investita programe şi 
proiecte din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului Municipiului Gheorgheni

12.11.2021
16300

15.11.2021

948

privind modificarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Municipiului Gheorgheni, pe anul 2021, 
prin virări de credite în cadrul aceluiaşi capitol 
bugetar

15.11.2021

-"-

949
privind încetarea acordării prestaţiei sociale sub 
forma indemnizaţiei lunare numitului Toth Ludovic 15.11.2021

-"-

950
privind încetarea acordării prestaţiei sociale sub 
forma indemnizaţiei lunare numitei Portik-Kocsi Ana 15.11.2021

-"-

951

privind încetarea acordării prestaţiei sociale sub 
forma indemnizaţiei lunare numitei György Ibolya 

Mária
15.11.2021

-"-

952

privind încetarea acordării prestaţiei sociale sub 
forma indemnizaţiei lunare numitei Farkas 

Margareta
15.11.2021

-"-

953
privind convocarea şedinţei extraordinare a 
Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni 15.11.2021

16370
16.11.2021

954
privind acordarea prestaţiei sociale sub forma 
indemnizaţiei lunare pentru numita Antal Agneta

16.11.2021
-"-

955
privind încetarea contractului individual de muncă 
al asistentului personal Vetesi-Antal Emese 16.11.2021

16626
19.11.2021

956

privind aprobarea planului de servicii, pentru copilul 
Mihály István din mun. Gheorgheni, Str. Fabrica de 

cărămidă nr. 12A
19.11.2021

-"-

957
privind retragerea autorizaţiilor eliberate pe baza 

Legii 38/2003 privind transportul în regim de taxi 19.11.2021

-"-
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958
privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului 
Local al Municipiului Gheorgheni

19.11.2021
-"-

959

privind constituirea Comisiei de evaluare pentru 

atribuirea contractului de achiziţie publică de 
servicii de consultanţă în managementul proiectului 
şi achiziţii publice în cadrul proiectului 
„îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în 
Municipiul Gheorgheni - Etapa II”

22.11.2021

16771

23.11.2021

960

privind modificarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Municipiului Gheorgheni, pe anul 2021, 
prin virări de credite în cadrul aceluiaşi capitol 
bugetar

23.11.2021

-"-

961

privind completarea Anexei nr.2 a Programului 
anual al achiziţiilor publice al Municipiului 
Gheorgheni, pe anul 2021

24.11.2021

16971

25.11.2021

962
privind numirea Comisiei de negociere pentru 
achiziţionarea imobilului situat în municipiul 

Gheorgheni, strada Vărarilor nr. 1, judeţul Harghita

25.11.2021

-"-

963

privind numirea doamnei Bakos Alexandra-Karina în 

funcţia publică de conducere, vacantă, de şef 
serviciu al Serviciului achiziţii publice, investiţii 
programe şi proiecte

25.11.2021

-"-

964

privind acordarea gradaţiei 3 corespunzătoare 
tranşei de vechime în muncă funcţionarului public 
Péter Kinga

26.11.2021

17143

02.12.2021

965

pentru modificarea art. nr.l al Dipoziţiei 
nr.944/2021 privind organizarea concursului în 

vederea ocupării funcţiei contractuale, vacante, de 
muncitor, M, G/I, la Compartiment administrarea 
zonelor verzi, a parcurilor, grădinilor publice şi a 
locurilor de joacă pentru copiiîn cadrul aparatului 
de specialitate al Primarului Municipiului 

Gheorgheni

26.11.2021

-"-

966
privind delegarea unor atribuţii ale primarului 
Municpiul Gheorgheni către viceprimarul 
Municipiului Gheorgheni, domnul Len Emil-Balâzs

26.11.2021

-"-

967

privind acordarea prestaţiei sociale sub forma 
indemnizaţiei lunare pentru numitul Fabian Ion

Primarul Municipiului Gheorgheni,
26.11.2021

-"-
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968
privind acordarea prestaţiei sociale sub forma 
indemnizaţiei lunare pentru numitul Siklódi Kálmán

26.11.2021

-"-

969

privind acordarea prestaţiei sociale sub forma 

indemnizaţiei lunare pentru numitul Kinda 
Benjamin

26.11.2021

-"-

970
privind acordarea prestaţiei sociale sub forma 
indemnizaţiei lunare pentru numitul Toriay Ladislau 26.11.2021

-"-

971
privind acordarea prestaţiei sociale sub forma 
indemnizaţiei lunare pentru numita Kásás Ileana 26.11.2021

-"-

972
privind acordarea prestaţiei sociale sub forma 
indemnizaţiei lunare pentru numitul Păli Agoston

26.11.2021
-"-

973

pentru modificarea Dispoziţiei nr.801/2020, privind 
nominalizarea persoanelor care vor face parte din 
echipa de implementare a proiectului „ Consolidarea 

capacităţii unităţilor de învăţământ preuniversitar 
din Municipiul Gheorgheni, în vederea gestionării 
situaţiei de pandemie”

26.11.2021

-"-

974

privind delegarea atribuţiilor de ordonator principal 
de credite pentru viceprimarul Municipiului 
Gheorgheni, domnul Len Bmil-Balâzs

03.12.2021

17326

06.12.2021

975

privind modificarea dreptului la ajutorul social si 
alocaţia pentru susţinerea familiei numitului/ei 
DEMETER MARIA

03.12.2021

-"-

976
privind stabilirea dreptului la ajutorul social, 

acordată numitului/ei DEMETER EVA 03.12.2021

-"-

977
privind stabilirea dreptului la ajutorul social, 
acordată numitului/ei HANZI LEVENTE - JOZSE

03.12.2021
-"-

978
privind stabilirea dreptului la ajutorul social, 
acordată numitului/ei PETER ERIKA 03.12.2021

-"-

979 desemnare 03.12.2021 -"-

980
privind stabilirea dreptului la alocaţie pentru susţinerea familiei, 
acordată numitului(ei) Pali Eva - Katalin 03.12.2021

-"-

981

privind stabilirea dreptului la alocaţie pentru 
susţinerea familiei, acordată numitului(ei) Bandi 
Krisztina - Claudia

03.12.2021

-"-
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982
privind încetarea suspendării dreptului la ajutor 
social familiei numitului/ei DEMETER GYÖNGYI 03.12.2021

-"-

983

privind încetarea acordării prestaţiei sociale, sub 
forma indemnizaţiei lunare numitei Ţepeş Elena şi 
recuperarea sumelor încasate necuvenit, cu titlul de 
indemnizaţie lunară

03.12.2021

-"-

984

privind modificarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Municipiului Gheorgheni, pe anul 2021, 
prin virări de credite în cadrul aceluiaşi capitol 
bugetar

03.12.2021

-"-

985

privind modificarea şi completarea Anexei nr.2 a 

Programului anual al achiziţiilor publice al 
Municipiului Gheorgheni, pe anul 2021

06.12.2021

17407

06.12.2021

986

privind constituirea Comisiei de concurs şi a 

Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul 
de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei 
vacante de manager al Clubului sportiv Gheorgheni - 

Városi Sport Klub Gyergyó - “VSK Gyergyó”

06.12.2021

17451

07.12.2021

987

privind modificarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Municipiului Gheorgheni, pe anul 2021, 

prin virări de credite în cadrul aceluiaşi capitol 
bugetar

07.12.2021

-"-

988

pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 

executareai unei activităţi în folosul comunităţii 
emisă in sarcina numitului GÂBOR CSABA

07.12.2021

-"-

989

Mandatului de executare a unei activităţi în folosul 
.. comunităţii emisă în sarcina numitului DEMETER 
CSABA

07.12.2021

-"-

990

pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 
executare a unei activităţi in folosul comunităţii 
emisă In sarcina numitului ROSTÁS RUPI

07.12.2021

-"-

991

pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 
executare a unei activităţi în folosul comunităţii 

emisă în sarcina numitului GABOR ALADAR

-"-

992
pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 
executare a unei activităţi în folosul comunităţii 
emisă în sarcina numitului DEMETER JANOS

-"-
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993
pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 
executare a unei activităţi în folosul comunităţii 

emisă în sarcina numitului FERENCZ KAROLY

-"-

994

privind încetarea promovării temporare a 
funcţionarului public de execuţie Pălfi Csaba-Elod, 
pentru exercitarea cu caracter temporar a funcţiei 
publice de conducere vacante, de şef serviciu la 

Serviciul de administrare a pieţei, fondului locativ, 
parcare şi de monitorizare a utilităţilor publice

07.12.2021

17601

08.12.2021

995

privind respingerea cererii de acordare a ajutorului 
pentru încălzirea locuinţei cu Energie termică şi a 
suplimentului pentru energie formulate de FARKAS 
IULIU

08.12.2021

-"-

996

privind respingerea cererii de acordare a ajutorului 
pentru încălzirea locuinţei cu Energie termică şi a 
suplimentului pentru energie formulate de FORIKA 
SZILARD

08.12.2021

-"-

997

privind respingerea cererii de acordare a ajutorului 

pentru încălzirea locuinţei cu Energie termică şi a 
suplimentului pentru energie formulate de CSERGO 
ARPAD

08.12.2021

-"-

998

privind respingerea cererii de acordare a ajutorului 

pentru încălzirea locuinţei cu Energie termică şi a 
suplimentului pentru energie formulate de SZABO 
SZABOLCS

08.12.2021

-"-

999

privind respingerea cererii de acordare a ajutorului 

pentru încălzirea locuinţei cu Combustibili solizi sau 
petrolieri şi a suplimentului pentru energie 
formulate de FARKAS ILEANA

08.12.2021

-"-

1000

privind respingerea cererii de acordare a ajutorului 
pentru încălzirea locuinţei cu Energie termică şi a 
suplimentului pentru energie formulate de BALLA 
FRANCISC

08.12.2021

-"-

1001

privind respingerea cererii de acordare a ajutorului 
pentru încălzirea locuinţei cu Energie termică şi a 
suplimentului pentru energie formulate de KALUSI 
KOCSIS MELINDA

08.12.2021

-"-

1002

privind respingerea cererii de acordare a ajutorului 
pentru încălzirea locuinţei cu Energie termică şi a 
suplimentului pentru energie formulate de SZABO 

ELISABETA

08.12.2021

-"-
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1003

privind respingerea cererii de acordare a ajutorului 
pentru încălzirea locuinţei cu Energie termică şi a 
suplimentului pentru energie formulate de 

MAGYARI ILDIKO

08.12.2021

-"-

1004

privind respingerea cererii de acordare a ajutorului 
pentru încălzirea locuinţei cu Energie termică şi a 
suplimentului pentru energie formulate de CSIKI 
TIBOR

08.12.2021

-"-

1005

privind respingerea cererii de acordare a ajutorului 
pentru încălzirea locuinţei cu Energie termică şi a 
suplimentului pentru energie formulate de RUTUI 
MAGDOLNA

08.12.2021

-"-

1006

privind respingerea cererii de acordare a ajutorului 
pentru încălzirea locuinţei cu Energie termică şi a 
suplimentului pentru energie formulate de SIMON 

AGNES

08.12.2021

-"-

1007

privind respingerea cererii de acordare a ajutorului 
pentru încălzirea locuinţei cu Energie termică şi a 

suplimentului pentru energie formulate de HAMAR 
ELEMER ARPAD

08.12.2021

-"-

1008

privind respingerea cererii de acordare a ajutorului 
pentru încălzirea locuinţei cu Energie termică şi a 

suplimentului pentru energie formulate de PORTIK 
ROZALIA

08.12.2021

-"-

1009

privind respingerea cererii de acordare a ajutorului 
pentru încălzirea locuinţei cu Energie termică şi a 
suplimentului pentru energie formulate de 

KELEMEN IRINA

08.12.2021

-"-

1010

privind respingerea cererii de acordare a ajutorului 
pentru încălzirea locuinţei cu Energie termică şi a 
suplimentului pentru energie formulate de DEZSO 
PAL

08.12.2021

-"-

1011

privind respingerea cererii de acordare a ajutorului 
pentru încălzirea locuinţei cu Energie termică şi a 
suplimentului pentru energie formulate de 
PONGRACZ CSABA

08.12.2021

-"-

1012

privind respingerea cererii de acordare a ajutorului 
pentru încălzirea locuinţei cu Energie termică şi a 
suplimentului pentru energie formulate de SAVU 

MARIA MAGDOLNA

08.12.2021

-"-
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1013

rivind respingerea cererii de acordare a ajutorului 
pentru încălzirea locuinţei cu Energie termică şi a 
suplimentului pentru energie formulate de ANTAL 

ZSOLT

08.12.2021

-"-

1014

privind respingerea cererii de acordare a ajutorului 
pentru încălzirea locuinţei cu Energie termică şi a 
suplimentului pentru energie formulate de CSETE 

LASZLO

08.12.2021

-"-

1015

privind respingerea cererii de acordare a ajutorului 
pentru încălzirea locuinţei cu Energie termică şi a 
suplimentului pentru energie formulate de 
VARGYAS ERIKA

08.12.2021

-"-

1016

privind respingerea cererii de acordare a ajutorului 
pentru încălzirea locuinţei cu Energie termică şi a 
suplimentului pentru energie formulate de PAPP 
TIBOR

08.12.2021

-"-

1017

privind respingerea cererii de acordare a ajutorului 

pentru încălzirea locuinţei cu Energie termică şi a 
suplimentului pentru energie formulate de CSATA 
VILMOS

08.12.2021

-"-

1018

rivind respingerea cererii de acordare a ajutorului 

pentru încălzirea locuinţei cu Energie termică şi a 
suplimentului pentru energie formulate de TOFALVI 
SANDOR

08.12.2021

-"-

1019

privind respingerea cererii de acordare a ajutorului 
pentru încălzirea locuinţei cu Gaze naturale şi a 

suplimentului pentru energie formulate de 
CERCHEZ JANOS

08.12.2021

-"-

1020

privind respingerea cererii de acordare a ajutorului 

pentru încălzirea locuinţei cu Gaze naturale şi a 
suplimentului pentru energie formulate de SÁNDOR 
LORAND

08.12.2021

-"-

1021

privind respingerea cererii de acordare a ajutorului 

pentru încălzirea locuinţei cu Energie electrică şi a 
suplimentului pentru energie formulate de 
DEMETER ZOLTAN ATTILA

08.12.2021

-"-

1022

privind respingerea cererii de acordare a ajutorului 
pentru încălzirea locuinţei cu Energie electrică şi a 
suplimentului pentru energie formulate de 
DEMETER ATTILA

08.12.2021

-"-
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1023

privind respingerea cererii de acordare a ajutorului 
pentru încălzirea locuinţei cu Combustibili solizi sau 
petrolieri şi a suplimentului pentru energie 

formulate de NAGY GYULA

08.12.2021

-"-

1024

privind respingerea cererii de acordare a ajutorului 
pentru încălzirea locuinţei cu Combustibili solizi sau 
petrolieri şi a suplimentului pentru energie 
formulate de BIRO KAROLY

08.12.2021

-"-

1025

privind respingerea cererii de acordare a ajutorului 

pentru încălzirea locuinţei cu Combustibili solizi sau 
petrolieri şi a suplimentului pentru energie 
formulate de ANTAL  JOZSEF

08.12.2021

-"-

1026

privind respingerea cererii de acordare a ajutorului 

pentru încălzirea locuinţei cu Combustibili solizi sau 
petrolieri şi a suplimentului pentru energie 
formulate de TAMAS MARIA

08.12.2021

-"-

1027

privind respingerea cererii de acordare a ajutorului 
pentru încălzirea locuinţei cu Energie electrică şi a 

suplimentului pentru energie formulate de BARTUS 
ANDREI

08.12.2021

-"-

1028

privind respingerea cererii de acordare a ajutorului 
pentru încălzirea locuinţei cu Energie termică şi a 

suplimentului pentru energie formulate de BIRO 
ZOLTAN

08.12.2021

-"-

1029

privind respingerea cererii de acordare a ajutorului 
pentru încălzirea locuinţei cu Energie termică şi a 

suplimentului pentru energie formulate de KOVACS 
GYONGYVER

08.12.2021

-"-

1030

privind respingerea cererii de acordare a ajutorului 
pentru încălzirea locuinţei cu Combustibili solizi sau 

petrolieri şi a suplimentului pentru energie 
formulate de SZUCS ANA

08.12.2021

-"-

1031

privind respingerea cererii de acordare a ajutorului 

pentru încălzirea locuinţei cu Energie termică şi a 
suplimentului pentru energie formulate de CIKI 

PETRU

08.12.2021

-"-

1032
privind acordarea unui ajutor de urgenţă numitei 
Baksai Rozalia 08.12.2021

-"-
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1033

pentru modificarea Dispoziţiei nr.888/2021, privind 
modificarea componenţei nominale a Comisiei de 
evaluare pentru atribuirea contractului de achiziţie 

publică de execuţie a lucrărilor în cadrul proiectului 
„Eficientizarea energetică a Casei de Cultură din

municipiul Gheorgheni”

08.12.2021

-"-

1034

privind organizarea concursului în vederea ocupării 
funcţiei contractuale, vacante, de referent, M/II, la 
Compartiment administrare piaţă şi parcare în 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Municipiului Gheorgheni

08.12.2021

-"-

1035

privind stabilirea, pentru persoanele îndreptăţite, a 

dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu 
combustibili solizi şi/sau petrolieri şi la suplimentul 
pentru energie, pentru perioada noiembrie 2021 - 
octombrie 2022

09.12.2021

17608

09.12.2021

1036

privind stabilirea, pentru persoanele îndreptăţite, a 
dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu 

gaze naturale şi la suplimentul pentru energie, 
pentru perioada noiembrie 2021 - octombrie 2022

09.12.2021

-"-

1037

privind stabilirea, pentru persoanele îndreptăţite, a 
dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu 

energie termică şi la suplimentul pentru energie, 
pentru perioada noiembrie 2021 - octombrie 2022

09.12.2021

-"-

1038

privind acordarea, pentru persoanele îndreptăţite, a 
dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei
cu energie electrică şi Ia suplimentul pentru energie, 

pentru perioada noiembrie 2021 - octombrie 2022.

09.12.2021

-"-

1039

privind respingerea cererii de acordare a ajutorului 
pentru încălzirea locuinţei cu Energie termică şi a 
suplimentului pentru energie formulate de NYULAS 
NANDOR-JOZSEF

09.12.2021

-"-

1040

privind respingerea cererii de acordare a ajutorului 
pentru încălzirea locuinţei cu Energie termică şi a 
suplimentului pentru energie formulate de 
GYARMATI DALMA ERZSEBET

09.12.2021

-"-

1041

privind respingerea cererii de acordare a ajutorului 

pentru încălzirea locuinţei cu Combustibili solizi sau 
petrolieri şi a suplimentului pentru energie 
formulate de GYORGY MARGARETA

09.12.2021

-"-
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1042

privind respingerea cererii de acordare a ajutorului 
pentru încălzirea locuinţei cu Combustibili solizi sau 
petrolieri şi a suplimentului pentru energie 

formulate de SOLYOM ANDREI

09.12.2021

-"-

1043

privind respingerea cererii de acordare a ajutorului 
pentru încălzirea locuinţei cu Combustibili solizi sau 
petrolieri şi a suplimentului pentru energie 
formulate de BALINT LASZLO

09.12.2021

-"-

1044

privind respingerea cererii de acordare a ajutorului 
pentru încălzirea locuinţei cu Combustibili solizi sau 
petrolieri şi a suplimentului pentru energie 
formulate de NUSAS MARIA

09.12.2021

-"-

1045

ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu Energie 
termică şi a suplimentului pentru energie formulate 
de ROKALY ELVIRA

09.12.2021

-"-

1046

privind respingerea cererii de acordare a ajutorului 
pentru încălzirea locuinţei cu Combustibili solizi sau 

petrolieri şi a suplimentului pentru energie 
formulate de BERKI ERZSEBET

09.12.2021

-"-

1047

privind respingerea cererii de acordare a ajutorului 

pentru încălzirea locuinţei cu Energie termică şi a 
suplimentului pentru energie formulate de BARTHA 
ATTILA

09.12.2021

-"-

1048

privind modificarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Municipiului Gheorgheni, pe anul 2021, 
prin virări de credite în cadrul aceluiaşi capitol 

bugetar

09.12.2021

-"-

1049

privind numirea doamnei Abrahâm Laura-Măria în 
funcţia publică de execuţie, vacantă, de inspector, 

grad profesional asistent la Compartiment executare 
silită

09.12.2021

-"-

1050

privind modificarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli al Municipiului Gheorgheni, pe anul 2021, 
prin virări de credite în cadrul aceluiaşi capitol 

bugetar

10.12.2021

17803

10.12.2021

1051
privind convocarea şedinţei extraordinare a 
Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni 10.12.2021

-"-
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1052

privind numirea Comisiei de negociere a lucrărilor 
suplimentare privind obiectivul de investiţii 
„Extindere şi modernizare reţea de alimentare cu 

apa potabile în Municipiul Gheorgheni”

10.12.2021

17994

14.12.2021

1053
privind încetarea acordării prestaţiei sociale sub 
forma indemnizaţiei lunare

numitei Madaras Ana

13.12.2021

-"-

1054
privind încetarea acordării prestaţiei sociale sub 
forma indemnizaţiei lunare numitei Lakatos Mária 14.12.2021

-"-

1055

privind încetarea acordării prestaţiei sociale sub 
forma indemnizaţiei lunare
numitului Jakab Carol

15.12.2021

-"-

1056

privind încetarea acordării prestaţiei sociale sub 
forma indemnizaţiei lunare
numitei Pantea Anghelina

15.12.2021

-"-

1057

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 achiziţii publice

15.12.2021

18246

16.12.2021

1058

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 şi fond locativ

15.12.2021

-"-

1059

privind constituirea Comisiei de concurs şi a 
Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul 
organizai în vederea ocupării funcţiei publice de 
conducere, vacante de director executiv la Direcţia 
tehnică din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului Municipiului Gheorgheni

15.12.2021

-"-

1060

privind încetarea acordării prestaţiei sociale sub 
forma indemnizaţiei lunare numitului Laczko 
Francisc 15.12.2021

-"-

1061
privind încetarea acordării prestaţiei sociale sub 
forma indemnizaţiei lunare numitei Sărbu Iolanda 15.12.2021

-"-
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1062

privind. încetarea acordării prestaţiei sociale sub 
forma indemnizaţiei lunare
numitului Ravasz Ştefan

15.12.2021

-"-

1063

privind acordarea prestaţiei sociale sub forma 
indemnizaţiei lunare pentru numita Săra Ana
Primarul Municipiului Gheorgheni,

15.12.2021

-"-

1064

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 de 
monitorizare a serviciilor de utilităţi publice şi 

control comercial

15.12.2021

-"-

1065

privind organizarea concursului în vederea ocupării 
funcţiei contractuale, vacante, de şef serviciu, la 
Serviciul de gospodărire a domeniului public şi 

deservire în cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Municipiului Gheorgheni

16.12.2021

-"-

1066

privind modificarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli al Municipiului Gheorgheni, pe anul 2021, 
prin virări de credite în cadrul aceluiaşi capitol 
bugetar

16.12.2021

-"-

1067

privind acordarea prestaţiei sociale sub forma 
indemnizaţiei lunare pentru numitul Muszka Gellert-

Săndor
16.12.2021

-"-

1068

privind încetarea acordării prestaţiei sociale sub 

forma indemnizaţiei lunare
numitului Cioroiu Vasile

16.12.2021

-"-

1069
privind stabilirea dreptului la ajutorul social, 
acordată numitului(ei) SIMON ANTAL 16.12.2021

-"-

1070

privind majorarea indemnizaţiei lunare acordată 
persoanelor cu handicap de gradul I grav, începând 

cu data de 01.01.2022
17.12.2021

18419

17.12.2021

1071
privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului 
Local al Municipiului Gheorgheni 17.12.2021

-"-

1072
privind constituirea Comisiei speciale de inventare a 
bunurilor care aparţin domeniului public şi privat al 

U.A. T. Municipiul Gheorgheni

20.12.2021

18589

21.12.2021
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1073

privind numirea domnului Gáli Gyula în funcţia 
publică de conducere, vacantă, de şef serviciu la 
Serviciul de administrare a pieţei, parcare şi de 

monitorizare a utilităţilor publice

20.12.2021

-"-

1074

privind suspendarea raportului de serviciu al 
funcţionarului public de execuţie Gál Levente, pe 
durată determinată

21.12.2021

18665

21.12.2021

1075

privind acordarea gradaţiei 5 corespunzătoare 
tranşei de vechime în muncă funcţionarului public 
Ábrahám Laura-Mária

21.12.2021

-"-

1076
privind încetarea de drept a contractului individual 

de muncă al asistentului personal Csergő Anna 21.12.2021

18816

23.12.2021

1077

privind numirea comisiei de negociere pentru 
lucrările suplimentare necesare obiectivului de 

investiţii „Eficientizarea energetică a internatului 
Colegiului Tehnic „Batthyány Ignác” din Municipiul 

Gheorgheni”

23.12.2021

-"-

1078

pentru modificarea Dispoziţei nr. 389/2020 privind 
constituirea Comisiei pentru organizarea şi 

desfăşurarea Recensământului Populaţiei şi 
Locuinţelor din România în anul 2021

23.12.2021

-"-

1079

privind modificarea Dispoziţiei nr. 1037/2021 
privind acordarea ajutorului pentru încălzirea 

locuinţei cu energie termică în perioada noiembrie 

2021 - martie 2022 şi a suplimentului pentru 
energie în perioada noiembrie 2021 - octombrie 
2022

27.12.2021

19088

28.12.2021

1080

privind modificarea Dispoziţiei nr. 1035/2021 
privind acordarea ajutorului pentru încălzirea 

locuinţei cu combustibil solizi sau petrolieri în 
perioada noiembrie 2021 - martie 2022 şi a 
suplimentului pentru

27.12.2021

-"-

1081

privind convocarea de îndată a şedinţei 
extraordinare a Consiliului Local al Municipiului 

Gheorgheni
28.12.2021

-"-

1082
rivind promovarea în grad profesional al funcţionarului public de 
execuţie Dinu Angela începând cu data de 01 ianuarie 2022 29.12.2021

19255

30.12.2021
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1083

privind promovarea în grad profesional al 
funcţionarului public de execuţie Mazilu Livia 
Julianna începând cu data de 01 ianuarie 2022

29.12.2021

-"-

1084

privind promovarea în grad profesional al 
funcţionarului public de execuţie Csavar Réka
începând cu data de 01 ianuarie 2022

29.12.2021

-"-

1085

privind promovarea în grad profesional al 
funcţionarului public de execuţie Buzâs Csaba 
începând cu data de 01 ianuarie 2022

29.12.2021

-"-

1086

privind promovarea în grad profesional al 
funcţionarului public de execuţie Opriş Cristian
începând cu data de 01 ianuarie 2022

29.12.2021

-"-

1087

privind promovarea în grad profesional al 

funcţionarului public de execuţie Székely Attila
începând cu data de 01 ianuarie 2022

29.12.2021

-"-

1088

privind promovarea în grad profesional al 
funcţionarului public de execuţie Rokaly Robert
începând cu data de 01 ianuarie 2022

29.12.2021

-"-

1089

privind promovarea în grad profesional al 

funcţionarului public de execuţie Mihalydeâk 
Csongor începând cu data de 01 ianuarie 2022

29.12.2021

-"-

1090

privind promovarea în grad profesional al 
funcţionarului public de execuţie Mezei-Denes 

Szabolcs, începând cu data de 01 ianuarie 2022
29.12.2021

-"-

1091

privind promovarea în grad profesional al 

funcţionarului public de execuţie Lorinczi Iuliu
începând cu data de 01 ianuarie 2022

29.12.2021

-"-

1092
privind promovarea în grad profesional al 
funcţionarului public de execuţie Kulcsár Géza 
Edmond

29.12.2021

-"-

1093

privind promovarea în grad profesional al 
funcţionarului public de execuţie Călbeaza 
Alexandru Mircea

29.12.2021

-"-

1094
privind numirea domnului Kereső Zoltán în funcţia 
de manager al Clubului Sportiv Gheorgheni -

Városi Sport Klub Gyergyó - ”VSK Gyergyó ”

29.12.2021

-"-
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1095

privind modificarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Municipiului Gheorgheni, pe anul 2021, 
prin virări de credite în cadrul aceluiaşi capitol 

bugetar

30.12.2021

-"-

1096

privind modificarea şi completarea Programului 
anual al achiziţiilor publice al Municipiului 
Gheorgheni, pe anul 2021

30.12.2021

-"-

1097

privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcţionarului public Fülöp Katalin începând cu 
data de  01 ianuarie 2022

30.12.2021

19307

31.12.2021

1098

privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcţionarului public Székely András, începând cu 
data de  01 ianuarie 2022

30.12.2021

-"-

1099
privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcţionarului public Vormair Erika Maria, începând 

cu data de  01 ianuarie 2022

30.12.2021

-"-

1100
privind stabilirea salariului lunar brut al 

funcţionarului public Puskás Orsolya, începând cu 
data de  01 ianuarie 2022

30.12.2021

-"-

1101
privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcţionarului public Kosután Attila, începând cu 

data de  01 ianuarie 2022

30.12.2021

-"-

1102
privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcţionarului public Gereőffy Imola, începând cu 
data de  01 ianuarie 2022

30.12.2021

-"-

1103
privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcţionarului public Lőrinczi Mária, începând cu 

data de  01 ianuarie 2022

30.12.2021

-"-

1104

privind stabilirea salariului lunar brut al 

funcţionarului public Bakos Alexandra-Karina
începând cu data de 01 ianuarie 2022

30.12.2021

-"-

1105

privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcţionarului public Kodácz Zoltán începând cu 
data de 01 ianuarie 2022

30.12.2021

-"-

1106

rivind stabilirea salariului lunar brut al 
funcţionarului public Gáli Gyula începând cu data 
de 01 ianuarie 2022

30.12.2021

-"-

1107
privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcţionarului public Ţurcas Eva începând cu data 
de 01 ianuarie 2022

30.12.2021

-"-
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1108

privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcţionarului public Firoiu Adrian începând cu 
data de 01 ianuarie 2022

30.12.2021

-"-

1109

privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcţionarului public Orosz Erzsebet-Terezia
începând cu data de 01 ianuarie 2022

30.12.2021

-"-

1110

privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcţionarului public Orbán Enikő începând cu data 
de 01 ianuarie 2022

30.12.2021

-"-

1111
privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcţionarului public Albert Eniko începând cu data 

de 01 ianuarie 2022

30.12.2021

-"-

1112

privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcţionarului public Mathe Katalin începând cu 

data de 01 ianuarie 2022
30.12.2021

-"-

1113
privind stabilirea salariului lunar brut al 

funcţionarului public Benedek Kinga-Katalin
începând cu data de 01 ianuarie 2022

30.12.2021

-"-

1114
privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcţionarului public Páka Hunor începând cu data 

de 01 ianuarie 2022

30.12.2021

-"-

1115

privind stabilirea salariului lunar brut al 

funcţionarului public Péter Kinga începând cu data 
de 01 ianuarie 2022

30.12.2021

-"-

1116
rivind stabilirea salariului lunar brut al 
funcţionarului public Enyedi Bernadett începând cu 
data de 01 ianuarie 2022

30.12.2021

-"-

1117

privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcţionarului public Szenner Gyula Csaba
începând cu data de 01 ianuarie 2022

30.12.2021

-"-

1118

privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcţionarului public Bartalis Mária începând cu 
data de 01 ianuarie 2022

30.12.2021

-"-

1119

privind stabilirea salariului lunar brut al 

funcţionarului public Zerkula Angelica începând cu 
data de 01 ianuarie 2022

30.12.2021

-"-

1120

rivind stabilirea salariului lunar brut al 
funcţionarului public Dinu Angela începând cu data 

de 01 ianuarie 2022
30.12.2021

-"-
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1121

privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcţionarului public Mazilu Livia Julianna
începând cu data de 01 ianuarie 2022

30.12.2021

-"-

1122

privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcţionarului public Csavar Réka începând cu data 
de 01 ianuarie 2022

30.12.2021

-"-

1123

privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcţionarului public György Elza-Katalin
începând cu data de 01 ianuarie 2022

30.12.2021

-"-

1124

privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcţionarului public Erdos Erika începând cu data 
de 01 ianuarie 2022

30.12.2021

-"-

1125

privind stabilirea salariului lunar brut al 

funcţionarului public Ilyés Gabriella începând cu 
data de 01 ianuarie 2022

30.12.2021

-"-

1126

privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcţionarului public Kelemen Emma începând cu 
data de 01 ianuarie 2022

30.12.2021

-"-

1127

privind stabilirea salariului lunar brut al 

funcţionarului public Pálfi Csaba Előd începând cu 
data de 01 ianuarie 2022

30.12.2021

-"-

1128

privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcţionarului public László Pavel începând cu data 

de 01 ianuarie 2022
30.12.2021

-"-

1129

privind stabilirea salariului lunar brut al 

funcţionarului public Buzăs Csaba începând cu data 
de 01 ianuarie 2022

30.12.2021

-"-

1130

privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcţionarului public Opriş Cristian începând cu 
data de 01 ianuarie 2022

30.12.2021

-"-

1131
pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 
executare a unei activităţi în folosul comunităţii 

emisă în sarcina numitului Szasz Istvan

30.12.2021

-"-

1132

pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 
executare a unei activităţi în folosul comunităţii 
emisă în sarcina numitului GABOR CSABA

30.12.2021

-"-
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1133

pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 
executare a unei activităţi în folosul comunităţii 
emisă în sarcina numitului Ferencz Karoly

30.12.2021

-"-

1134

pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de 
executare a unei activităţi în folosul comunităţii 
emisă în sarcina numitului Demeter Bela

30.12.2021

-"-

1135

privind încetarea dreptului lui Lădaru Eugen la 
ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu energie 
termică şi la suplimentele pentru energie pentru 
perioada noiembrie 2021 - octombrie 2022

30.12.2021

-"-

1136

privind evaluarea  performanţelor profesionale 
individuale ale personalului contractual detaşat la 
Serviciul public comunitar local de evidenţă a 
persoanelor, Municipiul Gheorgheni

30.12.2021

-"-

1137

privind modificarea Dispoziţiei nr. 1038/2021 
privind stabilirea, pentru persoanele îndreptăţite, a 

dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu 
energie electrică şi la suplimentul pentru energie 

pentru perioada noiembrie 2021 - octombrie 2022

30.12.2021

-"-

1138

pentru modificarea Dispoziţiei nr. 1036/2021 
privind stabilirea, pentru persoanele îndreptăţite, a 
dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu 

gaze naturale şi la suplimentul pentru energie, 
pentru perioada noiembrie 2021 - octombrie 2022

30.12.2021

-"-

1139

privind  constituirea  Comisiei de predare a unor 
bunuri în administrarea Serviciului Public Local de 

Termoficare, Apă si Canalizare – Gheorgheni
30.12.2021

-"-

1140

privind  constituirea  Comisiei de predare a unor 
bunuri în administrarea Serviciului Public Local de 
Termoficare, Apă si Canalizare – Gheorgheni

30.12.2021

-"-

1141

privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcţionarului public Kiss László începând cu data 

de 01 ianuarie 2022
30.12.2021

-"-

1142

privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcţionarului public Székely Attila începând cu 
data de 01 ianuarie 2022

30.12.2021

-"-

1143
privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcţionarului public Jănosi-Borsos Janka-Terez
începând cu data de 01 ianuarie 2022

30.12.2021

-"-
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1144

privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcţionarului public Abrahám Laura Mária
 începând cu data de 01 ianuarie 2022

30.12.2021

-"-

1145

privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcţionarului public Ferencz Tunde începând cu 
data de 01 ianuarie 2022

30.12.2021

-"-

1146
privind stabilirea salariului lunar brut al 

funcţionarului public Kozma Tunde începând cu 
data de 01 ianuarie 2022

30.12.2021

-"-

1147

privind stabilirea salariului lunar brut al 

funcţionarului public Szabâ Andrea începând cu 
data de 01 ianuarie 2022

30.12.2021

-"-

1148

privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcţionarului public Incze Melánia începând cu 
data de 01 ianuarie 2022

30.12.2021

-"-

1149

privind stabilirea salariului lunar brut al 

funcţionarului public Davidescu Iulia-Dorottya
începând cu data de 01 ianuarie 2022

30.12.2021

-"-

1150

privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcţionarului public Kibedi Szilárd Péter

începând cu data de 01 ianuarie 2022
30.12.2021

-"-

1151
privind stabilirea salariului lunar brut al 

funcţionarului public Mihalydeăk Csongor, începând 

cu data de 01 ianuarie 2022

30.12.2021

-"-

1152

privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcţionarului public Rokaly Robert începând cu 

data de 01 ianuarie 2022
30.12.2021

-"-

1153

privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcţionarului public Mezei-Denes Szabolcs
începând cu data de 01 ianuarie 2022

30.12.2021

-"-

1154

privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcţionarului public Mezei-Denes Szabolcs

începând cu data de 01 ianuarie 2022
30.12.2021

-"-

1155

privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcţionarului public Benedek Csaba începând cu 
data de 01 ianuarie 2022

30.12.2021

-"-
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1156

privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcţionarului public Komsa Teréz începând cu data 
de 01 ianuarie 2022

30.12.2021

-"-

1157

privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcţionarului public Hăineala Csilla începând cu 
data de 01 ianuarie 2022

30.12.2021

-"-

1158

privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcţionarului public Ftilop Margit începând cu data 
de 01 ianuarie 2022

30.12.2021

-"-

1159

privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcţionarului public Maior Izabella începând cu 
data de 01 ianuarie 2022

30.12.2021

-"-

1160

privind stabilirea salariului lunar brut al 

funcţionarului public Máthé Mária Magdolna
începând cu data de 01 ianuarie 2022

30.12.2021

-"-

1161

privind stabilirea salariului lunar brut al 

funcţionarului public Saitoc Szasz Monika

începând cu data de 01 ianuarie 2022
30.12.2021

-"-

1162

privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcţionarului public Szász Tünde începând cu data 
de 01 ianuarie 2022

30.12.2021

-"-

1163

privind stabilirea salariului lunar brut al 

funcţionarului public Tepes Ioan Florin începând cu 
data de 01 ianuarie 2022

30.12.2021

-"-

1164

privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcţionarului public Kovács Edit începând cu data 
de 01 ianuarie 2022

30.12.2021

-"-

1165

privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcţionarului public Balázs Szidónia începând cu 

data de 01 ianuarie 2022
30.12.2021

-"-

1166

privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcţionarului public Geréd Mária începând cu data 
de 01 ianuarie 2022

30.12.2021

-"-

1167

privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcţionarului public Horváth Ferenc începând cu 
data de 01 ianuarie 2022

30.12.2021

-"-
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1168

privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcţionarului public Molnár Szilveszter Csaba
începând cu data de 01 ianuarie 2022

30.12.2021

-"-

1169

privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcţionarului public Lorinczi Juliu începând cu 
data de 01 ianuarie 2022

30.12.2021

-"-

1170

privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcţionarului public Kulcsár Géza Edmond
începând cu data de 01 ianuarie 2022

30.12.2021

-"-

1171
privind stabilirea salariului lunar brut al 

funcţionarului public Călbeaza Alexandru Mircea
începând cu data de 01 ianuarie 2022

30.12.2021

-"-

1172

privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcţionarului public Gál József Attila începând cu 
data de 01 ianuarie 2022

30.12.2021

-"-

1173

privind stabilirea salariului lunar brut al 

funcţionarului public Deák Ervin începând cu data 
de 01 ianuarie 2022

30.12.2021

-"-

1174

privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcţionarului public Kozma Albert începând cu 

data de 01 ianuarie 2022
30.12.2021

-"-

1175

privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcţionarului public Burjân-Simon Robert

începând cu data de 01 ianuarie 2022
30.12.2021

-"-

1176

privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcţionarului public Burjân-Simon Robert

începând cu data de 01 ianuarie 2022

30.12.2021

-"-

1177

privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcţionarului public Kozma Csaba începând cu 
data de 01 ianuarie 2022
Primarul Municipiului Gheorgheni,

30.12.2021

-"-

1178

privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcţionarului public Pălfi Csaba începând cu data 
de 01 ianuarie 2022

30.12.2021

-"-
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1179

privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcţionarului public Szabó László începând cu data 
de 01 ianuarie 2022

30.12.2021

-"-

1180

privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcţionarului public Bernăd Levente începând cu 
data de 01 ianuarie 2022

30.12.2021

-"-

1181

privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcţionarului public Szabâ Vilmos începând cu 
data de 01 ianuarie 2022

30.12.2021

-"-

1182

privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcţionarului public Balog József începând cu data 
de 01 ianuarie 2022

30.12.2021

-"-

1183
privind stabilirea salariului lunar brut al 
funcţionarului public Biro Laura începând cu data 

de 01 ianuarie 2022

30.12.2021

-"-

1184

privind stabilirea salariului lunar brut al 

funcţionarului public Pál Ferenc,  începând cu data 
de 01 ianuarie 2022

30.12.2021

-"-

1185

privind constituirea Comisiei de evaluare pentru 
atribuirea contractului de achiziţie publică execuţie 

lucrări pentru obiectiiml de investiţie „Amenajarea 
curţii Liceului Teoretic Sfăntu Nicolae”

30.12.2021

-"-

1186
privind aprobarea Nomenclatorului Arhivistic al 

Municipiului Gheorgheni
30.12.2021

-"-

1187

pentru desemnarea unei Comisii speciale pentru 

stabilirea întinderii exacte a prejudiciul şi stabilirea 
măsurilor pentru recuperare, precum a persoanelor 
răspunzătoare de aceasta

31.12.2021

-"-

1188

privind numirea Comisiei de evaluare pentru 
atribuirea contractului de achiziţie publică execuţie 
lucrări suplimentare privind obiectivul de investiţii 
„Extindere prin mansardare grădiniţă de copii cu 
program prelungit, Csodavilág din Municipiul 

Gheorgheni, judeţul Harghita”

31.12.2021

-"-
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