MUNICIPIUL GHEORGHENI

REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A DISPOZIŢIILOR PRIMARULUI
EMISE ÎN ANUL 2022
Nr.
Disp.

Titlul Dispoziţiei

Data
emiterii

Nr. Adr./Data
comunicării
către Prefect

05.01.2022

147
05.01.2021

05.01.2022

-"-

1

privind stabilirea dreptului la ajutorul social,
acordată numitului(ei) VEBER MELINDA TUNDE

2

privind stabilirea dreptului la ajutorul social si
alocaţia pentru susţinerea familiei, acordată
numitului(ei) Kalusi Izabella

3

privind modificarea dreptului la alocaţie pentru
susţinerea familiei numitului/ei Paka Rozalia

05.01.2022

-"-

4

privind încetarea dreptului la alocaţia pentru
susţinerea familiei, al numitului(ei) Kalusi Izabella

05.01.2022

-"-

5

privind încetarea dretului la ajutorul social, al
numitului(ei) AMBRUS OLGA

05.01.2022

-"-

05.01.2022

-"-

06.01.2022

-"-

06.01.2022

-"-

06.01.2022

-"-

10.01.2022

315/
10.01.2022

10.01.2022

-"-

10.01.2022

-"-

6

7

8
9

10

11

12

privind încetarea suspendării dreptului la ajutor
social familiei numitului/ei MAILAT GABRIELLA
privind constituirea Comisiei de acceptanță a
serviciilor de înregistrare sistematică pe sectoarele
cadastrale aferente Contractului de achiziție
publică nr.14.197/06.10.2021
privind încetarea Contractului individual de
muncă al salariatului Bențe Sandor
privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar
pe anul 2021, prin utilizarea excedentului rezultat
din anii precedenţi
privind stabilirea dreptului Ia ajutorul pentru
încălzirea locuinţei cu gaze naturale şi la
suplimentul pentru energie, pentru perioada
decembrie 2021 - octombrie 2022 pentru numita
Tatar Maria - Elizabet
privind stabilirea, pentru persoanele îndreptăţite,
a dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei
cu energie termică şi la suplimentul pentru
energie, pentru perioada decembrie 2021 octombrie 2022
privind acordarea, pentru persoanele îndreptăţite,
a dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei
cu energie electrică şi la suplimentul pentru
energie, pentru perioada decembrie 2021 octombrie 2022.

17

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
decembrie 2021 - octombrie 2022
pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de
executare a unei activităţi în folosul comunităţii
emisă în sarcina numitului GABOR CSABA
pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de
executare a unei activităţi în folosul comunităţii
emisă în sarcina numitului GABOR CSABA
pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de
executare a unei activităţi în folosul comunităţii
emisă în sarcina numitului GABOR CSABA
pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de
executare a unei activităţi în folosul comunităţii
emisă în sarcina numitului GABOR ALADAR

18

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

13

14
15
16

19

20

21

22

23

privind constituirea Comisiei de inventariere a
materialelor primite de la D.E.P.A.B.D. şi utilizate
în cadrul Serviciului public comunitar local de
evidenţă a persoanelor din municipiul Gheorgheni

10.01.2022

-"-

10.01.2022

-"-

10.01.2022

-"-

10.01.2022

-"-

10.01.2022

-"-

10.01.2022

-"-

11.01.2022

432/
12.01.2022

privind respingerea cererii de acordare a ajutorului
pentru încălzirea locuinţei cu Combustibili solizi
11.01.2022
sau petrolieri şi a suplimentului pentru energie
formulate de LORINCZ
ATTILA
privind organizarea inventarierii anuale a
elementelor de natura activelor, datoriilor si
capitalurilor proprii aparţinând domeniului public
şi privat al Municipiului Gheorgheni
privind menţinerea doamnei Geréd Mária în
funcţia publică de execuţie de referent la
Compartimentul stare civilă după împlinirea
vârstei standard de pensionare
privind constituirea Comisiei de verificare a
situaţiilor mijloacelor fixe propuse pentru casare
de către unităţile subordonate Consiliului Local al
Municipiului Gheorgheni

-"-

12.01.2022

-"-

12.01.2022

561
12.01.2022

13.01.2022

-"-

24

25

26

privind constituirea Comisiei de recepţie finală
pentru investiţia „Construire copertină de
protecţie în faţa casei mortuare”
privind rectificarea categoriei ajutorului pentru
încălzirea locuinţei respectiv al suplimentului
pentru energie acordat numitei Bandi Ibolya
Zsuzsanna
privind soluţionarea contestaţiei formulate de
numitul Antal Zsolt, revocarea Dispoziţiei nr.
1013/2021 şi acordarea dreptului la ajutorul
pentru încălzirea locuinţei precum şi la
suplimentul pentru energie pentru perioada
noiembrie 2021 - octombrie 2022

27

privind rectificarea categoriei ajutorului pentru
încălzirea locuinţei acordat numitului Mândru
Alexandru Traian

28

privind numirea în calitate de curator special a
numitei Borbely Izabella pe seama minorului
Borbely Almos

29

33

34

privind numirea în calitate de curator special al numitului
Kemenes Lorant pe seama minorului Kemenes Armând

31
32

-"-

14.01.2022

-"-

17.01.2022

772
18.01.2022

18.01.2022

-"-

18.01.2022

-"-

privind organizarea concursului în vederea
ocupării funcţiei contractuale, vacante, de
referent, M/II, la Compartiment administrare piaţă
18.01.2022
şi parcare în cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Gheorgheni
privind acordarea prestaţiei sociale sub forma
indemnizaţiei lunare pentru numita Buslig
Ecaterina
privind acordarea prestaţiei sociale sub forma
indemnizaţiei lunare pentru numitul Szocs Iosif
privind încetarea acordării prestaţiei sociale sub
forma indemnizaţiei lunare numitului Angi
Ladislau
privind încetarea acordării prestaţiei sociale sub
forma indemnizaţiei lunare numitei Kovâcs-Denes
Ileana

30

13.01.2022

-"-

18.01.2022

-"-

18.01.2022

-"-

18.01.2022

-"-

18.01.2022

-"-

18.01.2022

-"-

35

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

19.01.2022

-"-

19.01.2022

-"-

19.01.2022

-"-

19.01.2022

-"-

19.01.2022

-"-

20.01.2022

-"-

20.01.2022

-"-

20.01.2022

-"-

21.01.2022

-"-

21.01.2022

-"-

Compartiment administrare patrimoniu şi fond
locativ

36

privind acordarea prestaţiei sociale sub forma
indemnizaţiei lunare pentru numitul Bokor Mihály

37

privind acordarea prestaţiei sociale sub forma
indemnizaţiei lunare pentru numitul Zsombori
Ludovic

38

privind numirea doamnei Ilyes Angela- Veronika în
funcţia publică de execuţie, vacantă, de inspector,
grad profesional debutant la Compartiment
achiziţii publice

39

privind numirea doamnei Fülöp Katalin ca
îndrumător de stagiu a doamnei Ilyes AngelaVeronika

40

privind numirea în calitate de curator special al
numitului Lukacs Iosif pe seama minorei Lukacs
Helen-Csilla

41

42

43

44

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
privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului
Local al Municipiului Gheorgheni
privind acordarea concediului fără plată
funcţionarului public de execuţie Kulcsár GézaEdmond poliţist local la Compartiment circulaţia
pe drumurile publice
privind încetarea suspendării raportului de
serviciu pe perioadă determinată precum şi
promovarea în grad profesional al funcţionarului
public Gál Levente

45

privind acordarea prestaţiei sociale sub forma
indemnizaţiei lunare pentru numitul Gábor Rudi
Primarul Municipiului Gheorgheni,

46

privind acordarea prestaţiei sociale sub forma
indemnizaţiei lunare pentru numita Bányász AnnaMária

47

privind modificarea Dispoziţiei nr.1187/2021
pentru desemnarea unei Comisii speciale pentru
stabilirea întinderii exacte a prejudiciul şi
stabilirea măsurilor pentru recuperare,

48

precum a persoanelor răspunzătoare de aceasta
privind încetarea de drept a Contractului
individual de muncă al salariatului Gego Andor

25.01.2022

1333
27.01.2022

25.01.2022

-"-

-"-

26.01.2022

-"-

26.01.2022

-"-

26.01.2022

-"-

27.01.2022

-"-

27.01.2022

-"-

28.01.2022

1481
31.01.2022

54

privind completarea preambulului Dispoziţiei nr.
1098/2021

28.01.2022

-"-

55

privind completarea preambulului Dispoziţiei nr.
1097/2021

28.01.2022

-"-

49

50

privind desemnarea reprezentanţilor U.A. T.
Municipiul Gheorgheni în Adunarea Generală a
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Centru
Sportiv Harghita-Gheorgheni - Hargita Gyergyó
Sportközpont Önkormányzati Fejlesztési Társulás
Primarul Municipiului Gheorgheni,
pentru revocarea Dispoziţiei nr. 1077/2021,
privind numirea Comisiei de negociere pentru
lucrările suplimentare necesare obiectiimlui de
investiţii „Eficientizarea energetică a internatului
Colegiului Tehnic „Batthyány Ignác” din
Municipiul Gheorgheni”

51

privind constituirea Comisiei pentru inventarierea
documentelor clasificate, deţinute la nivelul
Municipiului Gheorgheni

52

privind acordarea unui ajutor de urgenţă numitei
Gabor Hajnalka

53

pentru revocarea Dispoziţiei nr. 1052/2021,
privind numirea Comisiei de negociere a lucrărilor
suplimentare privind obiectivul de investiţii
„Extindere şi modernizare reţea de alimentare cu
apă potabile în Municipiul Gheorgheni”

56

privind completarea preambulului Dispoziţiei nr.
1100/2021

28.01.2022

-"-

57

privind completarea preambulului Dispoziţiei nr.
1099/2021

28.01.2022

-"-

58

privind încetarea raportului de serviciu al
funcţionarului public de conducere Székely
András

28.01.2022

-"-

31.01.2022

-"-

31.01.2022

-"-

60

privind modificarea atribuţiilor de serviciu către
funcţionarul public de execuţie d-na Ferencz
Tünde
privind încetarea acordării prestaţiei sociale sub
forma indemnizaţiei lunare numitei Kolumbán
Annamária şi abrogarea Dispoziţiei nr.550/2020

61

rivind constituirea Comisiei de recepţie finală
pentru investiţia „Reabilitare parţială trotuare ”

62

privind încetarea acordării prestaţiei sociale sub
forma indemnizaţiei lunare numitului Barabás
András şi abrogarea Dispoziţiei nr. 678/2019

63

privind încetarea acordării prestaţiei sociale sub
forma indemnizaţiei lunare numitului Naş Kristóf
şi abrogarea Dispoziţiei nr.490/2019

59

64

65

66

pentru actualizarea delimitării secţiilor de votare
din municipiul Gheorgheni, în vederea bunei
desfăşurări a scrutinelor electorale pe raza U.A. T.
a Municipiului Gheorgheni
pentru desemnarea Comisiei speciale pentru
stabilirea întinderii exacte a prejudiciul şi
stabilirea măsurilor pentru recuperare la Centrul
Cultural Gheorgheni
privind modificarea dretului la ajutorul social
numitului/ei GABOR HAJNALKA

68

privind stabilirea dreptului la ajutorul social,
acordată numitul ui(ei) CSERCSE ILONA
privind stabilirea dreptului la ajutorul social,
acordată numitului(ei) MOLDOVAN IOSIF

69

privind stabilirea dreptului la ajutorul social,
acordată numitului(ei) MIHALY MIKLOS

67

02.02.2022

1732
03.02.2022

02.02.2022

-"-

02.02.2022

-"-

03.02.2022

-"-

03.02.2022

-"-

03.02.2022

1886
04.02.2022

03.02.2022

-"-

03.02.2022

-"-

03.02.2022

-"-

70

privind stabilirea dreptului la ajutorul social,
acordată numitului(ei) SZASZ LASZLO

03.02.2022

-"-

71

privind stabilirea dreptului la ajutorul social,
acordată numitului(ei) GABOR RUDOLF

03.02.2022

-"-

72

privind stabilirea dreptului la ajutorul social,
acordată numitului(ei) SZASZ BELA

03.02.2022

-"-

73

privind stabilirea dreptului la ajutorul social,
acordată numitului(ei) SANDOR MARGIT

03.02.2022

-"-

74

privind stabilirea dreptului la ajutorul social,
acordată numitului(ei) ROSTAS OLGA

03.02.2022

-"-

03.02.2022

-"-

03.02.2022

-"-

03.02.2022

-"-

03.02.2022

-"-

76

privind stabilirea dreptului la ajutorul social si
alocaţia pentru susţinerea familiei, acordată
privind stabilirea dreptului la ajutorul social si
alocaţia pentru susţinerea familiei, acordată
numitului(ei) FARKAS KINGA

77

privind stabilirea dreptului la ajutorul social si
alocaţia pentru susţinerea familiei, acordată
numitului(ei) KALUSI ANITA

78

privind stabilirea dreptului la ajutorul social si
alocaţia pentru susţinerea familiei, acordată
numitului(ei) SAVU ŞTEFAN - ADRIAN

79

privind stabilirea dreptului la ajutorul social,
acordată numitul ui(ei) Darvas Robert

03.02.2022

-"-

80

privind stabilirea dreptului la ajutorul social,
acordată numitului(ei) Bandi Krisztina - Claudia

03.02.2022

-"-

81

privind încetarea dreptului la ajutorul social si
alocaţia pentru susţinerea familiei, al numitului(ei)
03.02.2022
GRANCSA EDIT

82

privind încetarea dreptului la alocaţia pentru
susţinerea familiei, al numitului(ei) DEMETER
GABOR

75

-"-

03.02.2022

-"-

83

privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru
susţinerea familiei numitului(ei) Kiss Sebestyen

03.02.2022

-"-

84

privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru
susţinerea familiei numitului(ei) Kiss Sebestyen

03.02.2022

-"-

85

privind modificarea dreptului la alocaţie pentru
susţinerea familiei numitului/ei Darvas Robert

03.02.2022

-"-

86

privind modificarea dreptului la alocaţie pentru
susţinerea familiei numitului/ei BEMBE AGNES

03.02.2022

-"-

87

privind încetarea dreptului la alocaţie pentru
susţinerea familiei, al numitului(ei) Benedek
Cecilia

03.02.2022

-"-

88

privind încetarea dreptului la alocaţie pentru
susţinerea familiei, al numitului(ei) Paka Rozalia

03.02.2022

-"-

89

privind încetarea dreptului la alocaţie pentru
susţinerea familiei, al numitului(ei) Kalanyos Edit

03.02.2022

-"-

90

privind modificarea dreptului la alocaţie pentru
susţinerea familiei numitului/ei Madaras
Zsuzsanna

03.02.2022

-"-

03.02.2022

-"-

03.02.2022

-"-

03.02.2022

-"-

92

privind modificarea dreptului la alocaţia pentru
susţinerea familiei numitului/ei RIMBA ARNOLD
privind stabilirea dreptului la alocaţie pentru
susţinerea familiei, acordată numitului(ei) Biro
Rozalia

93

privind modificarea dreptului la alocaţie pentru
susţinerea familiei numitului/ei Gyorgy MelaniaEdita

94

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

03.02.2022

-"-

95

privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru
susţinerea familiei numitului(ei) Mailat Gabriela

03.02.2022

-"-

96

privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru
susţinerea familiei numitului(ei) Mailat Gabriela

03.02.2022

-"-

97

privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru
susţinerea familiei numitului(ei) Rostas Katalin

03.02.2022

-"-

98

privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru
susţinerea familiei numitului(ei) Tanase Gabriela

03.02.2022

-"-

99

privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru
susţinerea familiei numitului(ei) Csapai Eszter

03.02.2022

-"-

91

100

privind încetarea dreptului la alocaţia pentru
susţinerea familiei, al numitului(ei) MIHALY
MARIA

101

privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru
susţinerea familiei numitului(ei) Demeter Gyongyi

03.02.2022

-"-

03.02.2022

-"-

102

privind încetarea dreptului la alocaţie pentru
susţinerea familiei, al numitului(ei) Benedek Maria 03.02.2022

-"-

103

privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru
susţinerea familiei numitului(ei) Gábor Klára

03.02.2022

-"-

03.02.2022

-"-

03.02.2022

-"-

03.02.2022

-"-

03.02.2022

-"-

03.02.2022

-"-

105

privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru
susţinerea familiei numitului(ei) Demeter
privind modificarea dreptului la alocaţia pentru
susţinerea familiei numitului/ei MOLDOVAN
MARCELA

106

privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru
susţinerea familiei numitului(ei) Otvos Piroska

104

108

privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru
susţinerea familiei numitului(ei) Tamas Erika
privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru
susţinerea familiei numitului(ei) Rostas Ida

109

privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru
susţinerea familiei numitului(ei) Sándor Ida

03.02.2022

-"-

110

privind modificarea dretului la ajutorul social
numitului/ei SANDOR IDA

04.02.2022

-"-

111

privind modificarea dretului la ajutorul social
numitului/ei GABOR GÁSPÁR

04.02.2022

-"-

112

privind modificarea dretului la ajutorul social
numitului/ei GABOR RITA

04.02.2022

-"-

113

privind modificarea dretului la ajutorul social
numitului/ei GABOR REMUSZ

04.02.2022

-"-

09.02.2022

2092
08.02.2022

107

114

privind organizarea concursului în vederea
ocupării funcţiei contractuale, vacante, de
muncitor, M,G/I, la Compartiment administrarea
drumurilor şi străzilor în cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Gheorgheni

115
116

117

118
119
120

rivind numirea în calitate de curator special al
numitului Kozma Ladislau pe seama minorilor
Dezső Lola Roza şi Dezső Mátyás
privind numirea domnului Zólya László-András în
funcţia de consilier, S/IA , la Cabinet Primar
privind retragerea Autorizaţiei taxi
nr.014/16.09.2016 emise pentru Rokaly Levente
întreprindere Individuală, pe baza Legii 38/2003
privind transportul în regim de taxi
privind încetarea acordării prestaţiei sociale sub
forma indemnizaţiei lunare numitului Czirjăk
Ladislau
privind încetarea acordării prestaţiei sociale sub
forma indemnizaţiei lunare numitei Szakács Măria
privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului
Local al Municipiului Gheorgheni

09.02.2022

-"-

09.02.2022

-"-

10.02.2022

2279
11.02.2022

10.02.2022

-"-

10.02.2022

-"-

11.02.2022

-"-

14.02.2022

2407
15.02.2022

14.02.2022

-"-

122

privind încetarea acordăm prestaţiei sociale sub
forma indemnizaţiei lunare numitei Molnár Ana
privind încetarea acordării prestaţiei sociale sub
forma indemnizaţiei lunare numitei Sinko Ildiko

123

privind încetarea raportului de serviciu al
funcţionarului public Davidescu Iulia-Dorottya

14.02.2022

-"-

124

privind aprobarea Programului anual al achiziţiilor
publice pe anul 2022 al Municipiului Gheorgheni

15.02.2022

-"-

125

privind acordarea unui ajutor de urgenţă numitei
Tatár Mária

15.02.2022

2573
17.02.2022

126

privind aprobarea Planului de pregătire în
domeniul situaţiilor de urgenţă al municipiului
Gheorgheni în anul 2022

15.02.2022

-"-

15.02.2022

-"-

16.02.2022

-"-

16.02.2022

-"-

16.02.2022

-"-

121

127
128
129

130

privind încetarea acordării prestaţiei sociale sub
forma indemnizaţiei lunare numitului BrassaiCsaba Antal
privind încetarea acordării prestaţiei sociale sub
forma indemnizaţiei lunare numitului Banga Pál
privind acordarea prestaţiei sociale sub forma
indemnizaţiei lunare pentru numita Antal Terezia
Primarul Municipiului Gheorgheni,
privind stabilirea, pentru persoanele îndreptăţite,
a dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei
cu energie termică şi la suplimentul pentru
energie, pentru perioada ianuarie 2022 octombrie 2022

131

132

133

134

privind acordarea, pentru persoanele îndreptăţite,
a dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei
cu energie electrică şi la suplimentul pentru
energie, pentru perioada ianuarie 2022 octombrie 2022.
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
ianuarie 2022 - octombrie 2022
privind încetarea dreptului numitei Dios Eva la
ajutorul pentru încălzirea locuinţei
cu energie termică şi la suplimentele pentru
energie pentru perioada ianuarie 2022 - octombrie
2022
privind încetarea dreptului lui Popalapte Gheorghe
la ajutorul pentru încălzirea locuinţei
cu energie termică şi la suplimentele pentru
energie pentru perioada noiembrie 2021 octombrie 2022

16.02.2022

-"-

16.02.2022

-"-

16.02.2022

-"-

16.02.2022

-"-

16.02.2022

-"-

135

privind modificarea Dispoziţiei nr. 1037/2021
privind acordarea, pentru persoanele îndreptăţite,
a dreptului la ajutorul

136

privind completarea preambulului Dispoziţiei nr.
29/2022 Primarul Municipiului Gheorgheni,

17.02.2022

-"-

137

privind completarea preambulului Dispoziţiei nr.
35/2022

17.02.2022

-"-

138

privind completarea preambulului Dispoziţiei nr.
41/2022

17.02.2022

-"-

17.02.2022

-"-

17.02.2022

-"-

17.02.2022

-"-

18.02.2022

2698
21.02.2022

139
140
141
142

privind modificarea dreptului la alocaţia pentru
susţinerea familiei numitului/ei DEMETER
LASZLO
privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru
susţinerea familiei numitului(ei) Demeter Eva
privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru
susţinerea familiei numitului(ei) Demeter Csilla
privind numirea Comisiei de evaluare pentru
atribuirea contractului de achiziţie publică de
„Furnizare de energie electrică”

143

privind încetarea contractului individual de muncă
al salariatului Burján Csongor-László

18.02.2022

-"-

144

privind modificarea raportului de serviciu a d-nei
Benedek Kinga - Katalin, prin mutare definitivă

21.02.2022

-"-

145

privind convocarea şedinţei extraordinare a
Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni

21.02.2022

-"-

22.02.2022

2910
22.02.2022

23.02.2022

-"-

147

privind acordarea prestaţiei sociale sub forma
indemnizaţiei lunare pentru numita Szabo Irina
privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru
susţinerea familiei numitului(ei) Demeter Eszter

148

privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru
susţinerea familiei numitului(ei) Sandor Istvan

23.02.2022

-"-

149

privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru
susţinerea familiei numitului(ei) Dobondi Gabriella

23.02.2022

-"-

150

privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru
susţinerea familiei numitului(ei) Demeter Eszter

23.02.2022

-"-

151

privind acordarea prestaţiei sociale sub forma
indemnizaţiei lunare pentru numita Szabo Irina

23.02.2022

-"-

23.02.2022

-"-

24.02.2022

3071
25.02.2021

24.02.2022

-"-

25.02.2022

-"-

28.02.2022

3110
28.02.2022

146

152

privind constituirea Comisiei de disciplină în
vederea cercetării faptei directorului executiv al
Serviciul Public Local de Termoficare, Apă si
Canalizare - Gheorgheni

153

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

154

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

155

privind convocarea şedinţei extraordinare a
Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni

156

privind organizarea concursului în vederea
ocupării funcţiei contractuale, vacante, de
muncitor, M, G/I, la Compartiment administrarea
drumurilor şi străzilor în cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Gheorgheni

157

privind actualizarea Grupului de lucru pentru
gestionarea şi distribuirea ajutoarelor alimentare
şi a produselor de igienă în cadrul Programului
Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate

28.02.2022

-"-

158

privind suspendarea dreptului la ajutorul social al
numitului(ei) SANDOR ARANKA-KLARA

28.02.2022

-"-

159

privind suspendarea dreptului la ajutorul social al
numitului(ei) SAVU STEFAN - ADRIAN

28.02.2022

-"-

160

privind încetarea dretului la ajutorul social si
alocaţia pentru susţinerea familiei, al numitului(ei)
CSORBA KLAUDIA

28.02.2022

-"-

28.02.2022

-"-

28.02.2022

-"-

162

privind încetarea drotului la ajutorul social, al
numitului(ei) SIKLODI IRINA
privind suspendarea dreptului la ajutorul social al
numitului(ei) CERCHEZ CSABA

163

privind suspendarea dreptului la ajutorul social al
numitului(ei) DEMETER CSILLA

28.02.2022

-"-

164

privind suspendarea dreptului ia ajutorul social al
numitului(ei) DEMETER GYONGYI

28.02.2022

-"-

28.02.2022

-"-

28.02.2022

-"-

161

166

privind suspendarea dreptului la ajutorul social, al
numitului(ei) GABOR RUDOLF
privind suspendarea dreptului la ajutorul social al
numitului(ei) DEMETER JUTKA

167

privind modificarea dreptului la ajutorul social
numitului/ei GABOR RITA

28.02.2022

-"-

168

privind modificarea dreptului la ajutorul social
numitului/ei ROSTAS IDA

28.02.2022

-"-

169

privind modificarea dreptului la ajutorul social
numitului/ei ROSTAS ESZTER

28.02.2022

-"-

170

privind stabilirea dreptului la ajutorul social,
acordată numitului(ei) Bege Julianna

28.02.2022

-"-

28.02.2022

-"-

28.02.2022

-"-

28.02.2022

-"-

165

172

privind stabilirea dreptului la ajutorul social,
acordată numitului(ei) SIMON JANOS CSABA
privind stabilirea dreptului la ajutorul social,
acordată numitului(ei) Gabor Istvan

173

privind stabilirea dreptului la ajutorul social,
acordată numitul ui(ei) SANDOR JOZSEF

171

174

privind stabilirea dreptului la ajutorul social si
alocaţia pentru susţinerea familiei, acordată
numitului(ei) BEGE NOEMI

28.02.2022

-"-

175

privind modificarea dreptului la ajutorul social si
alocaţia pentru susţinerea familiei

28.02.2022

-"-

176

privind modificarea dreptului la ajutorul social si
alocaţia pentru susţinerea familiei

28.02.2022

-"-

177

privind stabilirea dreptului la ajutorul social si
alocaţia pentru susţinerea familiei, acordată
numitului(ei) BUTNARU MARIA MAGDALENA

28.02.2022

-"-

178

privind stabilirea dreptului la alocaţie pentru
susţinerea familiei, acordată numitului(ei)
GYORGY TUNDE -MARIA

28.02.2022

-"-

179

privind stabilirea dreptului la alocaţia pentru
susţinerea familiei, acordată numitul ui(ei)
KALANYOS ISTVAN

28.02.2022

-"-

180

privind modificarea dreptului la alocaţia pentru
susţinerea familiei numitului/ei CERCHEZ CSABA

28.02.2022

-"-

181

privind modificarea dreptului la alocaţia pentru
susţinerea familiei numitului/ei Jakab AndreaMelinda

28.02.2022

-"-

182

privind modificarea dreptului la alocaţia pentru
susţinerea familiei numitului/ei Bajko Berta

28.02.2022

-"-

183

privind constituirea comisiei de evaluare a
performanţelor profesionale individuale ale
secretarului general al Muncipiului Gheorgheni

28.02.2022

-"-

184

185

186

privind adoptarea unor măsuri legate de dreptul la
ajutor social pentru familia numitului(ei) GABOR
3429
GASPAR şi recuperarea a sumelor plătite
03.03.2022
04.03.2022
necuvenit
privind acordarea unui ajutor de urgenţă numitei
Ballo Agnes
privind stabilirea, pentru persoanele îndreptăţite,
a dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei
cu energie termică şi la suplimentul pentru
energie, pentru perioada februarie 2022 octombrie 2022

03.03.2022

-"-

03.03.2022

-"-

187

188

189

190

191

192

193

194

privind modificarea Dispoziţiei nr. 1037/2021
privind acordarea, pentru persoanele îndreptăţite,
a dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei
cu energie termică şi la suplimentul pentru
energie pentru perioada noiembrie 2021 octombrie 2022
privind stabilirea dreptului la suplimentul pentru
energie electrică, pentru perioada februarie 2022 octombrie 2022.
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
februarie 2022 - octombrie 2022

03.03.2022

-"-

03.03.2022

-"-

03.03.2022

-"-

privind încetarea dreptului numitei Siklodi Irina la
ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu combustibil
solizi sau lichizi şi Ia suplimentul pentru energie
03.03.2022
pentru perioada martie 2022 - octombrie 2022

privind respingerea cererii de acordare a ajutorului
pentru încălzirea locuinţei cu Combustibili solizi
sau petrolieri şi a suplimentului pentru energie
03.03.2022
formulată de BANDROVSZKY ELEMER
privind schimbarea titularului ajutorului pentru
încălzirea locuinţei cu energie termică
şi suplimentului pentru energie pentru perioada
noiembrie 2021 - octombrie 2022 din Portik Attila
în Portik Margareta
privind încetarea dreptului lui Muszka - Veres
Krisztina Ia ajutorul pentru încălzirea locuinţei
cu energie termică şi la suplimentele pentru
energie pentru perioada noiembrie 2021 octombrie 2022
privind modificarea Dispoziţiei nr. 1035/2021
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

-"-

-"-

03.03.2022

-"-

03.03.2022

-"-

03.03.2022

-"-

195

privind modificarea Dispoziţiei nr. 1035/2021
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

03.03.2022

-"-

04.03.2022

-"-

07.03.2022

3793
10.03.2022

07.03.2022

-"-

08.03.2022

-"-

08.03.2022

-"-

197

privind recuperarea sumei de 25.623,00 lei cu
titlu de prejudiciu cauzat în patrimoniul U.A. T.
Municipiul Gheorgheni de către Centrul Cultural
Gheorgheni
privind încetarea acordării prestaţiei sociale sub
forma indemnizaţiei lunare numitei Timar Rozalia

198

privind încetarea acordării prestaţiei sociale sub
forma indemnizaţiei lunare numitului Szocs Iosif

199

privind încetarea acordării prestaţiei sociale sub
forma indemnizaţiei lunare numitului Benedek
László

200

privind încetarea acordării prestaţiei sociale sub
forma indemnizaţiei lunare numitului Benedek
Ştefan

201

privind acordarea prestaţiei sociale sub forma
indemnizaţiei lunare pentru numita Kato Elena

08.03.2022

-"-

202

privind modificarea raportului de serviciu a d-lui
Szenner Gyula - Csaba, prin mutare definitivă

08.03.2022

-"-

203

privind desemnarea membrilor Echipei de proiect
„îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în
Municipiul Gheorgheni -Etapa II ”

10.03.2022

-"-

204

privind acordarea prestaţiei sociale sub forma
indemnizaţiei lunare pentru numita Csíki Rozália

10.03.2022

-"-

205

privind acordarea prestaţiei sociale sub forma
indemnizaţiei lunare pentru numita Rozsnyai
Rozalia

11.03.2022

3971
14.03.2022

206

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

11.03.2022

-"-

11.03.2022

-"-

196

207

privind încetarea suspendării raportului de
serviciu a doamnei Horváth Andrea precum şi
încetarea raportului de serviciu prin acordul
părţilor

208

209

210
211
212

213

214

215

216

217

218

219

privind constituirea Comisiei de recepţie la
terminarea lucrărilor privind obiectivul de
investiţie „ Conservarea şi revitalizarea Muzeului
Tarisznyás Márton din Municipiul Gheorgheni”
entru ducerea Ia îndeplinire a Mandatului de
executare a unei activităţi în folosul comunităţii
emisă în sarcina numitului GA BOR RUDOL

pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de
executare a unei activităţi în folosul comunităţii
emisă în sarcina numitului BORCEA CABOR
pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de
executare a unei activităţi în folosul comunităţii
emisă în sarcina numitei GABOR RITA
pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de
executare a unei activităţi în folosul comunităţii
emisă în sarcina numitei GABOR RITA
pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de
executare a unei activităţi în folosul
comunităţii emisă în sarcina numitului GÁBOR
ALADÁR
pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de
executare a unei activităţi în folosul comunităţii
emisă în sarcina numitului ROSTAS ISTVAN
pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de
executare a unei activităţi în folosul comunităţii
emisă in sarcina numitului ROSTÁS ISTVÁN
pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului deexecutare a unei activităţi în folosul comunităţii
emisă în sarcina numitului ROSTAS ISTVAN
privind actualizarea membrilor Echipei de proiect
„Reabilitarea termică a unor blocuri din
Municipiul Gheorgheni: Dr. Fejér Dávid nr. 7,
Miron Cristea nr. 8, Miron Cristea 9 -11,
Bulevardul Lacu Roşu nr. 5 B, Cartierul Bucin
blocurile 10, 20, 23, 24,12”
privind actualizarea membrilor Echipei de proiect
„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”
privind actualizarea membrilor Echipei de proiect
„Eficientizarea energetică a Casei de Cultură din
Municipiul Gheorgheni”

11.03.2022

-"-

14.03.2022

-"-

14.03.2022

-"-

14.03.2022

-"-

14.03.2022

-"-

14.03.2022

-"-

14.03.2022

-"-

14.03.2022

-"-

14.03.2022

-"-

15.03.2022

4145
16.03.2022

15.03.2022

-"-

15.03.2022

-"-

220

221

privind actualizarea membrilor Echipei de proiect
„Reabilitarea, modernizarea şi dotarea
Ambulatoriului de specialitate din municipiul
Gheorgheni”
privind, actualizarea membrilor Echipei de
implementare a proiectului Consolidarea
capacităţii unităţilor de învăţământ preuniversitar
din Municipiul Gheorgheni, în vederea gestionării
situaţiei de pandemie” Primarul Municipiului
Gheorgheni,

222

privind acordarea prestaţiei sociale sub forma
indemnizaţiei lunare pentru numita Ţifrea MariaDaniela

223

privind acordarea prestaţiei sociale sub forma
indemnizaţiei lunare pentru numita Madaras
Beáta

224

225

226

privind delegarea temporară a unor atribuţii
corespunzătoare funcţiei publice de execuţie de
consilier achiziţii publice în cadrul
Compartimentului achiziţii publice
privind actualizarea membrilor Echipei de proiect
„Reabilitarea Colegiului Tehnic Batthyány Ignác,
din municipiul Gheorgheni”
privind, actualizarea membrilor Echipei de proiect
„Reabilitarea terenului de sport şi a internatului
Liceului Tehnologic Fogarasy Mihály, din
municipiul Gheorgheni”

227

privind actualizarea membrilor Echipei de proiect
„Reconfigurarea infrastructurii urbane în
Municipiul Gheorgheni"

228

privind actualizarea membrilor Echipei de proiect
„Eficientizarea iluminatului public din Municipiul
Gheorgheni"

229

pentru modificarea şi completarea art. 1 din
Dispoziţia nr.208/2022, privind constituirea
Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor
privind obiectivul de investiţie „ Conservarea şi
revitalizarea Muzeului Tarisznyás Márton din
Muniăpiul Gheorgheni”

15.03.2022

-"-

15.03.2022

-"-

15.03.2022

-"-

16.03.2022

-"-

16.03.2022

-"-

16.03.2022

-"-

16.03.2022

-"-

16.03.2022

-"-

16.03.2022

-"-

16.03.2022

-"-

230

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

17.03.2022

4336
18.03.2022

231

privind încetarea dreptului la ajutorul social, al
numitului(ei) Bandi Krisztina - Claudia

17.03.2022

-"-

232

privind încetarea dreptului la ajutorul social, al
numitului(ei) FERENCZ BERTA

17.03.2022

-"-

233

privind modificarea dreptului la ajutorul social
precum şi orelor de muncă prestate în folosul
comunităţii şi al alocaţiei pentru susţinerea
familiei

17.03.2022

-"-

234

privind acordarea prestaţiei sociale sub forma
indemnizaţiei lunare pentru numitul Csata Andrei

17.03.2022

-"-

235

privind numirea în calitate de curator special al
numitului Pali Szabolcs pe seama minorilor Pentek
Elod şi Pentek Hanna

17.03.2022

-"-

18.03.2022

-"-

21.03.2022

4481
22.03.2022

21.03.2022

-"-

22.03.2022

-"-

22.03.2022

-"-

23.03.2022

4818
25.03.2022

236

237

238

239

240

241

privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului
Local al Municipiului Gheorgheni 24.03.2022

privind constatarea încetării contractului de
management nr. 3542/2017 încheiat cu domnul
Erős János, director executiv al SPLTAC
Gheorgheni
privind încetarea dreptului la ajutorul social, al
numitului(ei) DEMETER CSILLA
privind modificarea bugetului de venituri şi
cheltuieli al Municipiului Gheorgkeni, pe anul
2022, prin virări de credite în cadrul aceluiaşi
capitol bugetar
privind încetarea acordării prestaţiei sociale sub
forma indemnizaţiei lunare numitei Szabo Irina
privind încetarea dreptului la ajutorul social al
numitului GABOR REMUSZ

242

243

244

245

privind numirea funcţionarului public de execuţie,
domnul Kiss László, ca persoană responsabilă cu
urmărirea derulării Contractului de finanţare
nr.3184/2022 în cadrul Programului naţional de
cadastru şi carte funciară
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 buget, finanţări, plăţi, execuţie
bugetară
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
privind organizarea concursului în vederea
ocupării funcţiei contractuale, vacante, de
muncitor, M, G/I, la Compartiment administrarea
drumurilor şi străzilor în cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Gheorgheni

24.03.2022

-"-

24.03.2022

-"-

24.03.2022

-"-

24.03.2022

-"-

246

privind aplicarea sancţiunii disciplinare prin
avertisment scris domnului Eros Jănos

24.03.2022

-"-

247

privind modificarea dreptului la ajutorul social
numitul ui/ei MOLDOVAN MARCELA

25.03.2022

-"-

248

privind modificarea cuantumului şi recuperarea
ajutorului de încălzire acordat necuvenit familiei
numitului(ei) AMBRUS OLGA

25.03.2022

-"-

25.03.2022

-"-

25.03.2022

-"-

249

250

privind numirea domnului Angi Zoltán în funcţia
de director executiv interimar al SPLTAC
Gheorgheni cu atribuţii aferente serviciului de
alimentare cu energie termică
privind numirea domnului Zólya László - András
în funcţia de director executiv interimar al SPLTAC
Gheorgheni cu atribuţii aferente serviciului de
alimentare cu apă şi canalizare

251

privind aprobarea planului de servicii, pentru
minorii Demeter Maria şi Demeter Julianna din
mun. Gheorgheni, Str. Carpati nr.81

252

primnd convocarea de îndată a şedinţei
extraordinare a Consiliului Local al Municipiului
Gheorgheni

253

privind modificarea bugetului de venituri şi
cheltuieli al Muniăpiului Gheorgheni, pe anul
2022, prin virări de credite în cadrul aceluiaşi
capitol bugetar

24.03.2022

4917
29.03.2022

30.03.2022

5064
30.03.2022

31.03.2022

-"-

31.03.2022

5214
01.04.2022

31.03.2022

-"-

255

privind încetarea dreptului la ajutorul social, al
numitului(ei) VEBER MELINDA TUNDE
privind încetarea dreptului la ajutorul social al
numitului(ei) Imre Anna Maria

256

privind suspendarea dreptului la ajutorul social, al
numitului(ei) PORT1K-CSERES ERZSEBET

31.03.2022

-"-

257

privind suspendarea dreptului la ajutorul social, al
numitului(ei) ANTAL ANDRAS

31.03.2022

-"-

258

privind suspendarea dreptului la ajutorul social, al
numitului(ei) CSATA EVA

31.03.2022

-"-

259

privind suspendarea dreptului la ajutorul social, al
numitului(ei) HECSKO JUDIT

31.03.2022

-"-

260

privind suspendarea dreptului la ajutorul social, al
numitului(ei) POLLNER ANDRAS

31.03.2022

-"-

261

privind suspendarea dreptului la ajutorul social, al
numitului(ei) KOSZA ZOLTAN

31.03.2022

-"-

31.03.2022

-"-

31.03.2022

-"-

254

263

privind suspendarea dreptului la ajutorul social, al
numitului(ei) SZEKELY LAURA
privind suspendarea dreptului la ajutorul social, al
numitului(ei) KIMPIAN LASZLO

264

privind suspendarea dreptului la ajutorul social, al
numitului(ei) DEMETER ISTVAN

31.03.2022

-"-

265

privind suspendarea dreptului la ajutorul social, al
numitului(ei) GABOR ERIKA

31.03.2022

-"-

31.03.2022

-"-

262

266

privind suspendarea dreptului la ajutorul social, al
numitului(ei) LUKACS BALAZS

267

privind suspendarea dreptului la ajutorul social, al
numitului(ei) KEMENES ZOLTAN

31.03.2022

-"-

268

privind suspendarea dreptului la ajutorul social, al
numitului(ei) PETER ERIKA

31.03.2022

-"-

269

privind suspendarea dreptului la aj utorul social,
al numitului(ei) SIMON JANOS CSABA

31.03.2022

-"-

270

privind suspendarea dreptului la ajutorul social, al
numitului(ei) Gabor Istvan

31.03.2022

-"-

271

privind suspendarea dreptului la ajutorul social, al
numitului(ei) Grancsa Monika

31.03.2022

-"-

272

privind suspendarea dreptului la aj utorul social,
al numitului(ei) TANKO IBOLYA

31.03.2022

-"-

273

privind suspendarea dreptului la ajutorul social al
numitului(ei) GAL MARIA

31.03.2022

-"-

274

privind modificarea dreptului la alocaţia pentru
susţinerea familiei numitului/ei ROSTAS
PIROSKA

31.03.2022

-"-

275

privind modificarea dreptului la alocaţie pentru
susţinerea familiei numitului/ei Kozma Terez

31.03.2022

-"-

31.03.2022

-"-

31.03.2022

-"-

31.03.2022

-"-

31.03.2022

-"-

31.03.2022

-"-

276
277
278

279

privind modificarea dreptului la alocaţie pentru
susţinerea familiei numitului/ei Szabo Ottilia
privind stabilirea dreptului la alocaţia pentru
susţinerea familiei, acordată numitului(ei)
KALANYOS LEVENTE
privind stabilirea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei,
acordată numitului(ei) ROSTAS OLGA

privind modificarea cuantumului şi recuperarea
ajutorului de încălzirea locuinţei cu energie
electrică acordat necuvenit familiei numitului(ei)
MOLNAR ARPAD

280

privind încetarea suspendării dreptului la ajutorul
social, al numitului(ei) SANDOR ARANKA-KLARA

281

privind încetarea suspendării dreptului la ajutorul
social, al numitului(ei) DEMETER JUTKA

31.03.2022

-"-

282

privind încetarea suspendării dreptului la ajutorul
social, al numitului(ei) DEMETER GYONGYI

31.03.2022

-"-

283

privind încetarea suspendării dreptului la ajutorul
social al numitului(ei) CERCHEZ CSABA

31.03.2022

-"-

284

privind încetarea suspendării dreptului la ajutorul
social, al numitului(ei) G ABOR RUDOLF

31.03.2022

-"-

285

privind încetarea suspendării dreptului la ajutorul
social al numitului(ei) SAVU ŞTEFAN - ADRIAN

31.03.2022

-"-

286

privind acordarea prestaţiei sociale sub forma
indemnizaţiei lunare pentru numita Siklodi Rafila

04.04.2022

5392
05.04.2022

287

privind acordarea prestaţiei sociale sub forma
indemnizaţiei lunare pentru numita Kalapács
Emma

04.04.2022

-"-

288

privind acordarea prestaţiei sociale sub forma
indemnizaţiei lunare pentru numita Czimbalmos
Katalin

04.04.2022

-"-

04.04.2022

-"-

04.04.2022

-"-

04.04.2022

-"-

04.04.2022

-"-

289

290

291

292

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
martie 2022 - octombrie 2022

privind stabilirea dreptului Ia suplimentul pentru
energie electrică, pentru perioada martie 2022 octombrie 2022.
privind modificarea Dispoziţiei nr. 1037/2021
privind acordarea, pentru persoanele îndreptăţite,
a dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei
cu energie termică şi la suplimentul pentru
energie pentru perioada noiembrie 2021 octombrie 2022
privind modificarea Dispoziţiei nr. 1037/2021
privind acordarea, pentru persoanele îndreptăţite,
a dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei,
cu energie termică şi la suplimentul pentru
energie pentru perioada noiembrie 2021 octombrie 2022

293

294

295

296

privind modificarea Dispoziţiei nr. 1037/2021
privind acordarea, pentru persoanele îndreptăţite,
a dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei
cu energie termică şi la suplimentul pentru
energie pentru perioada noiembrie 2021 octombrie 2022
privind modificarea Dispoziţiei nr. 186/2022,
privind stabilirea, pentru persoanele îndreptăţite,
a dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei
cu energie termică şi la suplimentul pentru
energie pentru perioada februarie 2022 octombrie 2022
privind modificarea Dispoziţiei nr. 1037/2021
privind acordarea, pentru persoanele îndreptăţite,
a dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei
cu energie termică şi la suplimentul pentru
energie pentru perioada noiembrie 2021 octombrie 2022

privind modificarea Dispoziţiei nr. 1037/2021
privind acordarea, pentru persoanele îndreptăţite,
a dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei
cu energie termică şi la suplimentul pentru
energie pentru perioada noiembrie 2021 octombrie 2022

298

privind încetarea dreptului numitului Tamas
Oszkar la suplimentul pentru energie pentru
perioada aprilie 2022 - octombrie 2022
privind încetarea dreptului numitei Veber Melinda
Tunde la suplimentul pentru energie pentru
perioada aprilie 2022 - octombrie 2022

299

privind încetarea dreptului numitei Ferencz Berta
la suplimentul pentru energie pentru perioada
aprilie 2022 - octombrie 2022

297

300

privind încetarea prin acordul părţilor a
contractului individual de muncă, al doamnei
Hegyi Zsuzsănna, avândfuncţia contractuală de
consilier, S/IA la Cabinet Primar

04.04.2022

-"-

04.04.2022

-"-

04.04.2022

-"-

04.04.2022

-"-

04.04.2022

-"-

04.04.2022

-"-

04.04.2022

-"-

05.04.2022

-"-

301

302

303

304

privind modificarea bugetului de venituri şi
cheltuieli al Municipiului Gheorgheni, pe anul
2022, prin virări de credite în cadrul aceluiaşi
capitol bugetar
privind desemnarea funcţionarului public de
execuţie László Pavel, pentru semnarea
documentelor şi iniţierea proiectelor de operaţiuni
supuse controlului financiar preventiv propriu,
pentru lichidarea cheltuielilor şi certificarea
operaţiunilor prin aplicarea vizei de „ bun de plată”

privind desemnarea funcţionarului public de
execuţie Benedek Kinga-Katalin, pentru semnarea
documentelor şi iniţierea proiectelor de operaţiuni
supuse controlului financiar preventiv propriu,
pentru lichidarea cheltuielilor şi certificarea
operaţiunilor prin aplicarea vizei de „ bun de plată”
privind organizarea concursului în vederea
ocupării funcţiei contractuale, vacante, de
inspector de specialitate, gradul S/IA, la
Compartiment prestaţii şi servicii sociale în cadrul
aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Gheorgheni

06.04.2022

5503
06.04.2022

06.04.2022

-"-

06.04.2022

-"-

06.04.2022

-"-

305

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
consiler achiziţii publice, grad profesional superior
la Compartiment achiziţii publice
Primarul Municipiului Gheorgheni,

06.04.2022

-"-

306

privind împuternicirea funcţionarului public
Gereoffy Imola în vederea asistării la încheierea
unui contract de întreţinere

307

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

308

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

07.04.2022

12.04.2022

13.04.2022

5653
08.04.2022
5838
12.04.2022

5917
13.04.2022

309

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

13.04.2022
-"-

310

311

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

13.04.2022
-"-

13.04.2022
-"-

312

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

313

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

314

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

13.04.2022
-"-

13.04.2022
-"-

13.04.2022
-"-

315

privind modificarea cuantumului şi recuperarea
ajutorului de încălzire acordat necuvenit familiei
numitului(ei) GRANCSA EDIT

13.04.2022
-"-

316

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

317

privind acordarea prestaţiei sociale sub forma
indemnizaţiei lunare pentru numita Ferencz
Veronika

318*

319

privind actualizarea Programului anual al
achiziţiilor publice al Municipiului Gheorgheni, pe
anul 2022
privind numirea Comisiei de negociere pentru
achiziţionarea unor terenuri în vederea realizării
investiţiei „Amenajare drum de legătură între
DN12 şi strada Gării, în municipiul Gheorgheni”

13.04.2022

14.04.2022

5932
13.04.2022

6065
19.04.2022

14.04.2022
-"-

14.04.2022
-"-

320

privind numirea Comisiei tehnice pentru
identificarea şi predarea temporară a dreptului de
administrare a sectorului de drum naţional DN
12C km 24+000 -26+900 către Ministerului
Transporturilor şi Infrastructurii

20.04.2022
6349
21.04.2022

321

pentru modificarea Dispoziţiei nr. 788/2021,
privind reorganizarea sistemului de aplicare a vizei
de control financiar preventiv propriu în cadrul
U.A. T. Municipiul Gheorgheni

322

privind delegarea atribuţiilor pentru acordarea
vizei de „ Bun de plată”

323

privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului
Local al Municipiului Gheorgheni

22.04.2022
6379
22.04.2022
22.04.2022
-"22.04.2022
-"-

324

325

326

privind modificarea bugetului de venituri şi
cheltuieli al Municipiului Gheorgheni, pe anul
2022, prin virări de credite în cadrul aceluiaşi
capitol bugetar
privind încetarea a contractului individual de
muncă al salariatului Kertész László
privind constituirea Comisiei de concurs şi a
Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la
concursul de recrutare organizat în vederea
ocupării funcţiei publice de execuţie, vacante de
inspector, grad profesional superior la
Compartiment elaborare proiecte

22.04.2022
-"28.04.2022

6840
02.05.2022

28.04.2022

-"-

327

privind organizarea concursului în vederea
ocupării funcţiei contractuale, vacante, de
muncitor, M, G/I, la Compartiment administrarea
drumurilor şi străzilor în cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Gheorgheni

328

privind acordarea unui ajutor de urgenţă numitei
Ieszenszky Terezia

329

privind modificarea dreptului la ajutorul social si
alocaţia pentru susţinerea familiei numitului/ei
MIHALY ISTVAN

28.04.2022

-"28.04.2022
-"-

29.04.2022
-"-

330

privind schimbare nume titular si modificarea
cuantumului ajutorului social si alocaţiei pentru
susţinerea familiei cuvenit familiei numitului/ei
TAMAS GABRIELLA

29.04.2022
-"-

331

privind încetarea dreptului la ajutorul social,
pentru familia numitului(ei) Gabor Istvan

29.04.2022
-"-

332
333

privind încetarea dreptului la ajutorul social,
pentru familia numitului(ei) Csercse Ilona
privind încetarea dreptului la ajutorul social,
pentru familia numitului(ei) Gabor Erika

-"29.04.2022
-"-

334

privind încetarea dreptului Ia ajutorul social,
pentru numitului(ei) Szekely Laura

29.04.2022
-"-

335

privind încetarea dreptului la ajutorul social al
numitului(ei) KOVACS EMOKE

336

privind încetarea dreptului la ajutorul social, al
numitului(ei) MADARAS ISTVAN

29.04.2022
-"29.04.2022
-"-

337

privind încetarea dreptului la ajutorul social, al
numitului(ei) SIMON ANTAL

338

privind încetarea dreptului la ajutorul social, al
numitului(ei) BEGE JULIANNA

29.04.2022
-"29.04.2022
-"-

339

privind încetarea dreptului la ajutorul social si
alocaţia pentru susţinerea familiei, al numitului(ei)
Demeter Eva

340

privind suspendarea dreptului la ajutorul social, al
numitului(ei) GABOR MIHALY

29.04.2022
-"29.04.2022
-"-

341

privind suspendarea dreptului la ajutorul social, al
numitului(ei) BEMBE HEJDI

342

privind suspendarea dreptului la ajutorul social, al
numitului(ei) VIRTIC MARIOARA

29.04.2022
-"29.04.2022
-"-

343

privind suspendarea dreptului la ajutorul social, al
numitului(ei) NADY IULIANA

29.04.2022
-"-

344

privind suspendarea dreptului la ajutorul social, al
numitului(ei) GABOR TICA

345

privind suspendarea dreptului la ajutorul social, al
numitului(ei) ANGI ERIKA

29.04.2022
-"29.04.2022
-"-

346

privind suspendarea dreptului la ajutorul social, al
numitului(ei) ANGI ERIKA

29.04.2022
-"-

347

privind suspendarea dreptului la ajutorul social, al
numitului(ei) Gabor Istvan

348

privind suspendarea dreptului la ajutorul social, al
numitului(ei) SANDOR ARANKA-KLARA

29.04.2022
-"29.04.2022
-"-

349

privind suspendarea dreptului la ajutorul social, al
numitului(ei) FERENCZ MARIA-CSILLA

29.04.2022
-"-

350

privind suspendarea dreptului la ajutorul social, al
numitului(ei) KALANYOS SANDOR

29.04.2022
-"-

351

privind încetarea suspendării dreptului la ajutorul
social, al numitului(ei) DEMETERISTVAN

29.04.2022
-"-

352

privind încetarea suspendării dreptului la ajutorul
social, al numitului(ei) SIMON JANOS CSABA

353

privind încetarea suspendării dreptului la ajutorul
social, al numitului(ei) PETER ERIKA

29.04.2022
-"29.04.2022
-"-

354

privind încetarea dreptului la alocaţie pentru
susţinerea familiei, al numitului(ei) Sorban EditEmilia

355

privind încetarea dreptului la alocaţie pentru
susţinerea familiei, al numitului(ei) Lang Zita

29.04.2022
-"29.04.2022
-"-

356

privind modificarea dreptului la alocaţie pentru
susţinerea familiei numitului/ei Szekely Emese

357

privind stabilirea dreptului la alocaţie pentru
susţinerea familiei, acordată numitului(ei)
DEMETER KATALIN

29.04.2022
-"-

29.04.2022
-"-

358

privind stabilirea dreptului la alocaţie pentru
susţinerea familiei, acordată numitului(ei)
BOGHIAN BEATA

29.04.2022
-"-

359

privind modificarea bugetului de venituri şi
cheltuieli al Municipiului Gheorgkeni, pe anul
2022, prin virări de credite în cadrul aceluiaşi
capitol bugetar

29.04.2022
-"-

360
361

362

privind încetarea contractului individual de muncă
al asistentului personal Barb-Dudan Toader şi
recuperarea sumelor încasate necuvenit
privind încetarea acordării prestatei sociale sub
forma indemnizaţiei lunare
numitului Kiss Ştefan
privind constituirea Comisiei de evaluare şi a
Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la
evaluarea managementului Centrului Cultural din
Municipiul Gheorgheni

29.04.2022
-"02.05.2022

7012
04.05.2022

04.05.2022
-"-

363

privind constituirea Comisiei de evaluare şi a
Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la
evaluarea managementului Teatrului “Figura
Stúdió Színház ” din Municipiul Gheorgheni

04.05.2022
-"-

364

365

privind constituirea Comisiei de evaluare şi a
Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la
evaluarea managementului Bibliotecii Municipale
Gheorgheni
privind constituirea Comisiei de evaluare şi a
Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la
evaluarea managementului Muzeului „Tarisznyás
Márton ” din Municipiul Gheorgheni

04.05.2022
-"-

04.05.2022
-"-

366

privind stabilirea dreptului, pentru persoanele
îndreptăţite,Ia suplimentul pentru energie cu
combustibil solizi şi/sau petrolieri, pentru
perioada aprilie 2022 - octombrie 2022

04.05.2022
-"-

367

privind încetarea dreptului numitei Demeter Eva
la suplimentul pentru energie pentru perioada mai
2022 - octombrie 2022

04.05.2022
-"-

privind schimbarea titularului ajutorului pentru
încălzirea locuinţei cu combustibil solizi şi/sau
petrolieri

368

şi suplimentului pentru energie pentru perioada
noiembrie 2021 - octombrie 2022 din Tamas Erika
în Tamas Gabriella

04.05.2022

-"-

369

privind stabilirea dreptului la suplimentul pentru
energie electrică, pentru perioada aprilie 2022 octombrie 2022.

04.05.2022
-"-

370

privind aprobarea planului de servicii, pentru
minorul Cerchez Daniel din mun. Gheorgheni, Str.
Carpati nr. 73,

04.05.2022
-"-

371

372

privind desemnarea viceprimarului Municipiului
Gheorgheni, domnul Len Emil-Balăzs pentru
îndeplinirea atribuţiilor primarului Municipiului
Gheorgheni, pe perioada deplasării în interes de
serviciu
privind constituirea Comisiei de evaluare a
ofertelor şi a Comisiei de soluţionare a
contestaţiilor din cadrul liătaţiei publice cu plic
închis, pentru închirierea căsuţei de lemn cu nr.
inventar 10326

04.05.2022

7112
05.05.2022

05.05.2022

-"-

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

privind constituirea Comisiei de evaluare a
ofertelor şi a Comisiei de soluţionare a
contestaţiilor din cadrul licitaţiei publice cu plic
închis, pentru închirierea căsuţei de lemn cu nr.
inventar 10327
privind reevaluarea activelor fixe corporale de
natura construcţiilor şi terenurilor aflate în
patrimoniul Municipiului Gheorgheni
privind constituirea Comisiei de evaluare a
ofertelor şi a Comisiei de soluţionare a
contestaţiilor din cadrul licitaţiei publice cu plic
închis, pentru închirierea a spaţiului de 50,00 mp
din incinta imobilului denumit „Casapieţei”
privind încetarea acordării prestaţiei sociale sub
forma indemnizaţiei lunare numitei Siklodi Rafila
privind organizarea concursului în vederea
ocupării funcţiei contractuale, vacante, de
inspector de specialitate, gradul S/II, la
Compartiment prestaţii şi servicii sociale în cadrul
aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Gheorgheni
privind numirea în calitate de curator special al
numitului Pall Szabolcs pe seama minorilor Pentek
Elod şi Pentek Hanna
privind numirea în calitate de curator special al
numitului Mihály István pe seama minorilor
Mihály Angéla, Mihály István, Mihály Mária şi
Mihály Mátyás
privind organizarea concursului în vederea ocupării funcţiei
contractuale, temporar vacante, de inspector de specialitate,
gradul S/II, la Compartiment relaţii externe, cultură şi
organizarea evenimentelor şi sport în cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Gheorgheni

privind numirea Comisiei pentru preluarea
bunurilor numitei Selyem Elza Mariana, declarate
ca abandonate
privind acordarea prestaţiei sociale sub forma
indemnizaţiei lunare pentru numitul Pap CsabaLászló

05.05.2022

-"-

05.05.2022

-"-

10.05.2022

7492
11.05.2022

10.05.2022

-"-

10.05.2022

-"-

11.05.2022

-"-

11.05.2022

-"-

12.05.2022

7699
13.05.2022

13.05.2022

-"-

13.05.2022

-"-

383

privind modificarea bugetului de venituri şi
cheltuieli al Municipiului Gheorgheni, pe anul
2022, prin virări de credite în cadrul aceluiaşi
capitol bugetar

13.05.2022

-"-

384

privind modificarea dreptului la alocaţia pentru
susţinerea familiei numitului/ei CERCHEZ CSABA

13.05.2022

-"-

385

privind numirea domnului György János în funcţia
de referent, M/IA, la Cabinet Primar

13.05.2022

-"-

386

privind încetarea raportului de serviciu a
domnului László Pavel prin acordul părţilor

13.05.2022

-"-

13.05.2022

-"-

13.05.2022

-"-

16.05.2022

7877
17.05.2022

16.05.2022

-"-

16.05.2022

-"-

16.05.2022

-"-

16.05.2022

-"-

387

388

389

390

391

392

393

privind numirea domnului László Pavel în funcţia
publică de execuţie, vacantă, de consilier achiziţii
publice, grad profesional superior la
Compartiment achiziţii publice
privind convocarea ședinței extraordinare a
Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni 17.05.2022
pentru revocarea Dispoziţei nr.318/2022, privind
actualizarea Programului anual al achiziţiilor
publice al Municipiului Gheorgheni, pe anul 2022
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
privind încetarea dreptului şi recuperarea
ajutorului de încălzire şi a suplimentului pentru
energie acordat necuvenit familiei numitului(ei)
Szekely Laura
privind încetarea dreptului şi recuperarea
ajutorului de încălzire şi suplimentului pentru
energie acordat necuvenit familiei numitului(ei)
Szász Tünde
privind încetarea dreptului şi recuperarea
ajutorului de încălzire şi suplimentului pentru
energie acordat necuvenit
familiei numitului(ei) GABOR ISTVAN

394

395

396

privind încetarea dreptului şi recuperarea
ajutorului de încălzire şi suplimentului pentru
energie acordat necuvenit familiei numitului(ei)
GABOR ERIKA
privind acordarea prestaţiei sociale sub forma
indemnizaţiei lunare pentru numita Kádár Berta
privind desemnarea viceprimarului Municipiului
Gheorgheni, domnul Len Emil-Balăzs, pentru
îndeplinirea atribuţiilor primarului Municipiului
Gheorgheni, pe perioada deplasării în interes de
serviciu

16.05.2022

-"-

17.05.2022

17.05.2022

-"-

17.05.2022

7912
18.05.2022

20.05.2022

8069
20.05.2022

20.05.2022

-"-

24.05.2022

8196
24.05.2022

24.05.2022

-"-

402

privind încetarea raportului de serviciu al
funcţionarului public Ferencz Tunde

24.05.2022

-"-

403

privind încetarea acordării prestaţiei sociale sub
forma indemnizaţie lunară numitei Lázár Elisabeta

25.05.2022

8281
25.05.2022

404

privind încetarea acordării prestaţiei sociale sub
forma indemnizaţie lunară numitei Pollner Irina

25.05.2022

-"-

397

398

399
400

401

pentru modificarea Dispoziției nr.788/2021,
privind reorganizarea
sistemului de aplicare a vizei de control financiar
preventiv propriu în cadrul U.A.T. Municipiul
Gheorgheni,
pentru revocarea art.2 din dispozițiile primarului
nr.372/20022 și nr.373/2022. privind
constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor și a
Comisiei de soluționare a contestațiilor din cadrul
privind convocarea ședinței ordinare a
Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni 26.05.2022
privind modificarea raportului de serviciu a d-nei
Hăineală Csilla, prin mutare definitivă
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

405

406

privind adoptarea unor măsuri legate de dreptul la
ajutorul social, pentru familia numitului(ei) Gabor
Istvan si recuperarea sumei plătită necuvenit
privind adoptarea unor măsuri legate de dreptul la
ajutorul social, pentru familia numitului(ei)
Csercse Ilona si recuperarea sumei plătită
necuvenit

25.05.2022

-"-

25.05.2022

-"-

25.05.2022

-"-

25.05.2022

-"-

407

privind adoptarea unor măsuri legate de dreptul la
ajutorul social, pentru familia numitului(ei) Gabor
Erika si recuperarea sumei plătită necuvenit

408

privind adoptarea unor măsuri legate de dreptul la
ajutorul social, pentru numitului(ei) Szekely Laura
si recuperarea sumei plătită necuvenit

409

privind încetarea dreptului la ajutorul social al
numitului(ei) Cine Maria Magdolna

25.05.2022

-"-

410

privind încetarea dreptului la ajutorul social al
numitului(ei) Angi Erika

25.05.2022

-"-

411

privind încetarea dreptului la alocaţia pentru
susţinerea familiei, al numitului(ei) TAMAS ERIKA

26.05.2022

8375
26.05.2022

412

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

26.05.2022

-"-

413

privind acordarea prestaţiei sociale sub forma
indemnizaţie lunare pentru minorul Günther
Dániel

27.05.2022

8428
27.05.2022

414

privind încetarea acordării prestaţiei sociale sub
forma indemnizaţie lunară numitului Antal
Ludovic

27.05.2022

-"-

415

privind numirea în calitate de curator special a
numitei Darvas Eszter pe seama minorei Mózes
Hanna

27.05.2022

-"-

416

privind încetarea raportului de serviciu a doamnei
Ilyes Angela-Veronika prin acordul părţilor

27.05.2022

-"-

417

privind numirea doamnei Ilyes Angela-Veronika în
funcţia publică de execuţie, vacantă, de inspector,
grad profesional debutant la Compartiment buget,
finanţări, plăţi, execuţie bugetară

418

privind numirea doamnei Jănosi-Borsos JankaTerez ca îndrumător de stagiu a doamnei Ilyes
Angela-Veronika

419

privind acordarea prestaţiei sociale sub forma
indemnizaţiei lunare
pentru numitul Simon Jozsef

421

privind acordarea prestaţiei sociale sub forma
indemnizaţiei lunare
pentru numita Daly Agneta
privind acordarea prestaţiei sociale sub forma
indemnizaţiei lunare pentru numitul Pamfil
Richard

422

privind acordarea prestaţiei sociale sub forma
indemnizaţiei lunare pentru numitul Szélyes
Gáspár

420

27.05.2022

-"-

27.05.2022

-"-

30.05.2022

8680
02.06.2022

30.05.2022

-"-

30.05.2022

-"-

30.05.2022

-"-

423

privind acordarea prestaţiei sociale sub forma
indemnizaţiei lunare pentru numitul Portik
Alexandru

30.05.2022

-"-

424

privind numirea Comisiei de evaluare pentru
atribuirea contractului de achiziţie publică a
lucrărilor şi servicii de asistenţă tehnică-dirigenţie
de şantier din cadrul proiectului: „Reconfigurarea
infrastructurii urbane în municipiul Gheorgheni”

30.05.2022

-"-

31.05.2022

-"-

31.05.2022

-"-

31.05.2022

-"-

31.05.2022

-"-

425

pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de
executare a unei activităţi în folosul comunitafii
emisă în sarcina numitului GÁBOR AI.ADAR

426

pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de
executare a unei aetivitcîfi în folosul comunităţii
au, ni în sarcina numitului GABOR Al.A DAR

427

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

428

îndeplinire a Mandatului de executare a unei
activităţi în folosul comunităţii emisă în sarcina
numitului SANDOR ISTVAN

429

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

430

privind acordarea gradaţiei 2 corespunzătoare
tranşei de vechime în muncă funcţionarului public
Páka Hunor

431

432

433

434

435

privind adoptarea unor măsuri legate de dreptul la
ajutor social pentru familia numitului(ei) BERKI
ILDIKO MONIKA şi recuperarea a sumelor plătite
necuvenit
privind adoptarea unor măsuri legate de dreptul la
ajutor social pentru familia numitului(ei)
CERCHEZ JANOS şi recuperarea a sumelor plătite
necuvenit
privind adoptarea unor măsuri legate de dreptul la
alocaţia pentru susţinerea familie pentru
numitului(ei) LUKACS ENIKŐ şi recuperarea a
sumelor plătite necuvenit
privind modificarea Dispoziţiei nr. 765/2021
privind încetarea dreptului la alocaţie pentru
susţinerea familiei numitei Czompi Melania şi
recuperarea sumelor plătite necuvenit
privind modificarea Dispoziţiei nr. 314/2021,
privind încetarea dreptului alocaţiei pentru
susţinerea familiei acordat numitei MOLDOVAN
KATALIN şi recuperarea sumelor plătite necuvenit

31.05.2022

-"-

31.05.2022

-"-

31.05.2022

-"-

31.05.2022

-"-

31.05.2022

-"-

31.05.2022

-"-

31.05.2022

-"-

31.05.2022

-"-

31.05.2022

-"-

31.05.2022

-"-

436

privind stabilirea dreptului la alocaţie pentru
susţinerea familiei, acordată numitului(ei) BAKOS
ALINA-NICULINA

437

privind stabilirea dreptului la alocaţie pentru
susţinerea familiei, acordată numitului(ei) CSIKI
GYONGYI

438

privind stabilirea dreptului la alocaţie pentru
susţinerea familiei, acordată numitului(ei) TAMAS
ENIKO

439

privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru
susţinerea familiei numitului/ei GABOR VILMA

31.05.2022

-"-

440

privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru
susţinerea familiei numitului/ei Kos Gizella

31.05.2022

-"-

441

privind modificarea cuantumului alocaţie pentru
susţinerea familiei numitului/ei Vetesi-Antal
Zoltan

442

privind adoptarea unor măsuri legate de dreptul la
alocaţia pentru susţinerea familie pentru
numitului(ei) MOLDOVAN JANOS şi recuperarea a
sumelor plătite necuvenit

31.05.2022

-"-

31.05.2022

-"-

443

privind încetarea suspendării dreptului la ajutorul
social, al numitului(ei) DEMETER JUTKA

31.05.2022

-"-

444

privind încetarea suspendării dreptului la ajutorul
social, al numitului(ei) VIRTIC MARIOARA

31.05.2022

-"-

445

privind încetarea suspendării dreptului la ajutorul
social, al numitului(ei) NADY IULIANA

31.05.2022

-"-

446

privind încetarea suspendării dreptului la ajutorul
social, al numitului(ei) Gabor Istvan

31.05.2022

-"-

447

privind încetarea suspendării dreptului la ajutorul
social, al numitului(ei) SANDOR ARANKA-KLARA

31.05.2022

-"-

448

privind încetarea suspendării dreptului la ajutorul
social, al numitului(ei) FERENCZ MARIA-CSILLA

31.05.2022

-"-

449

privind încetarea suspendării dreptului la ajutorul
social, al numitului(ei) HECSKO JUDIT

31.05.2022

-"-

450

privind încetarea suspendării dreptului la ajutorul
social, al numitului(ei) POLLNER ANDRAS

31.05.2022

-"-

451

privind încetarea suspendării dreptului la ajutorul
social, al numitului(ei) KEMENES ZOLTAN

31.05.2022

-"-

452

privind modificarea dreptului la ajutorul social si
alocaţia pentru susţinerea familiei numitului/ei
MIHALY CSABA

31.05.2022

-"-

453

privind modificarea dreptului la la ajutorul social
familiei numitului/ei Rimba Arnold

31.05.2022

-"-

454

privind suspendarea dreptului la ajutorul social, al
numitului(ei) BEGE NOEMI

31.05.2022

-"-

457

privind suspendarea dreptului la ajutorul social, al
numitului(ei) OTVOS ARPAD
privind suspendarea dreptului la ajutorul social, al
numitului(ei) ROSTAS ISTVAN
privind suspendarea dreptului la ajutorul social, al
numitului(ei) BARCSA RUDOLF

458

privind suspendarea dreptului la ajutorul social, al
numitului(ei) CINE KATALIN

31.05.2022

-"-

459

privind suspendarea dreptului la ajutorul social, al
numitului(ei) DEMETER MARIA

31.05.2022

-"-

460

privind suspendarea dreptului la ajutorul social, al
numitului(ei) DEMETER LASZLO

31.05.2022

-"-

461

privind suspendarea dreptului la ajutorul social, al
numitului(ei) DEMETER GABOR

31.05.2022

-"-

462

privind încetarea dreptului la ajutorul social, al
numitului(ei) ANTAL ANDRAS

31.05.2022

-"-

463

privind încetarea dreptului la ajutorul social, al
numitului(ei) PORTIK CSERES ERZSEBET

31.05.2022

-"-

464

privind încetarea dreptului la ajutorul social, al
numitului(ei) CSATA EVA

31.05.2022

-"-

465

privind încetarea dreptului la ajutorul social, al
numitului(ei) KOSZA ZOLTAN

31.05.2022

-"-

466

privind încetarea dreptului la ajutorul social, al
numitului(ei) KIMPIAN LASZLO

31.05.2022

-"-

467

privind încetarea dreptului la ajutorul social, al
numitului(ei) LUKACS BALAZS

31.05.2022

-"-

468

privind încetarea dreptului la ajutorul social, al
numitului(ei) GRANCSA MONIKA

31.05.2022

-"-

469

privind încetarea dreptului la ajutorul social, al
numitului(ei) TANKO IBOLYA

31.05.2022

-"-

470

privind încetarea dreptului la ajutorul social, al
numitului(ei) GAL MARIA

31.05.2022

-"-

03.06.2022

8831
07.06.2022

455
456

471

rivind suspendarea de drept al raportului de
serviciu al doamnei Balázs Szidónia în vederea
acordării concediului pentru creşterea copilului în
vârstă de până la 2 ani

31.05.2022

-"-

31.05.2022

-"-

31.05.2022

-"-

472

privind completarea atribuţiilor de serviciu al
funcţionarului public de execuţie Máthé Mária Magdolna

473

privind numirea în calitate de curator special a
numitei Erdős Ildikó pe seama minorului Ráduly
Kristóf

474

475

476
477

478

479

480

481

privind, suspendarea Autorizaţiei taxi
nr.001/19.01.2022, emise pentru Csala Magdolna
P.F.A., pe baza Legii 38/2003 privind transportul
în regim de taxi, cu modificările şi completările
ulterioare
pentru revocarea art.2 din Dispoziţia primarului
nr.375/2022, privind constituirea Comisiei de
evaluare a ofertelor şi a Comisiei de soluţionare a
contestaţiilor din cadrul licitaţiei publice cu plic
închis, pentru închirierea spaţiului de 50,00 mp
din incinta imobilului denumit „ Casa pieţei”
privind convocarea şedinţei extraordinare a
Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni
privind încetarea de drept a contractului
individual de muncă al asistentului personal Pal
Julianna
privind modificarea bugetului de venituri şi
cheltuieli al Municipiului Gheorgheni, pe anul
2022, prin virări de credite în cadrul aceluiaşi
capitol bugetar
privind numirea Comisiei de recepţie finală pentru
obiectivul: Reabilitarea faţadei prin lucrări de
zugrăveli şi vopsitorii, respectiv schimbarea
tâmplăriei la clădirea primăriei din municipiul
Gheorgheni
privind încetarea raportului de serviciu a doamnei
Kelemen Emma prin acordul părţilor
privind numirea doamnei Keiemen Emma în
funcţia publică de execuţie, vacantă, de inspector,
grad profesional superior la Compartiment
elaborare proiecte

482

privind încetarea dreptului la alocaţie pentru susţinerea
familiei, al numitului(ei) BOGHIAN BEATA

483

privind modificarea cuantumului şi recuperarea ajutorului de
încălzire acordat necuvenit familiei
numitului(ei) MEZEIIOSIF

03.06.2022

-"-

03.06.2022

-"-

03.06.2022

-"-

03.06.2022

-"-

10.06.2022

9146
10.06.2022

10.06.2022

9255
14.06.2022

13.06.2022

-"-

14.06.2022

-"-

15.06.2022

9339
15.06.2022

15.06.2022

-"-

15.06.2022

-"-

15.06.2022

-"-

484

485

486
487
488

privind modificarea cuantumului şi recuperarea ajutorului de
încălzire acordat necuvenit familiei
numitului(ei) KORPOS AGNES CSILLA
privind desemnarea viceprimarului Municipiului Gheorgheni,
domnul Len Emil-Balăzs pentru îndeplinirea atribuţiilor
primarului Municipiului Gheorgheni, pe perioada concediului de
odihnă
privind organizarea concursului în vederea ocupării funcţiei
contractuale, vacante, de conducător auto, M/I la
Compartiment deservire în cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Gheorgheni
privind convocarea de îndată a şedinţei extraordinare a
Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni
privind aprobarea planului de servicii pentru copilul Deac
Denisa

490

privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al
Municipiului Gheorgheni
Primarul Municipiului Gheorgheni,
privind acordarea gradaţiei 4 corespunzătoare tranşei de
vechime în muncă funcţionarului public Rokaly Robert

491

privind modificarea raportului de serviciu a d-lui Szenner GyulaCsaba prin mutare definitivă

489

492

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

15.06.2022

-"-

15.06.2022

-"-

15.06.2022

9465
16.06.2022

16.06.2022

-"-

17.06.2022

9556
20.06.2022

17.06.2022

-"-

21.06.2022

9776
21.06.2022

21.06.2022

-"-

21.06.2022

-"-

21.06.2022

-"-

21.06.2022

-"-

494

privind acordarea prestaţiei sociale sub forma indemnizaţiei
lunare pentru numitul Veress Tibor
privind acordarea prestaţiei sociale sub forma indemnizaţiei
lunare pentru numita Márk Zsuzsanna - Veronika

495

privind acordarea prestaţiei sociale sub forma indemnizaţiei
lunare pentru numita Pál Mária

21.06.2022

-"-

496

privind acordarea prestaţiei sociale sub forma indemnizaţiei
lunare pentru numita Kolcsâr Elena

21.06.2022

-"-

21.06.2022

-"-

21.06.2022

-"-

21.06.2022

-"-

21.06.2022

-"-

21.06.2022

-"-

21.06.2022

-"-

493

499

privind acordarea prestaţiei sociale sub forma indemnizaţiei
lunare pentru numitul Henter Atila
privind acordarea prestaţiei sociale sub forma indemnizaţiei
lunare pentru numita Voloncs Ema
privind încetarea acordării prestaţiei sociale sub forma
indemnizaţie lunară numitei Becze Emilia

500

privind încetarea acordării prestaţiei sociale sub forma
indemnizaţie lunară numitei Zănoagă Eudochia

497
498

501
502

privind încetarea acordării prestaţiei sociale sub forma
indemnizaţie lunară numitei Vita Berta
privind încetarea plăţii indemnizaţie lunare pentru numitul
Siklódi Kálmán

503

privind stabilirea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei,
acordată numitului(ei) TAMAS GABRIELLA

21.06.2022

-"-

504

privind încetarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea
familiei, al numitului(ei) TAMAS ERIKA

21.06.2022

-"-

505

privind numirea în calitate de curator special a numitei
Benedek Katalin pe seama minorilor Csiki Barbara şi Csiki
Andrea-Kriszta

506

privind acordarea prestaţiei sociale sub forma indemnizaţiei
lunare pentru numitul Puşkaş Valentin

22.06.2022

10068
27.06.2022

22.06.2022

-"-

24.06.2022

-"-

508

privind aprobarea planului de servicii pentru copilul Barson
Denis Primarul Municipiului Gheorgheni,

24.06.2022

-"-

509

privind aprobarea planului de servicii pentru copilul Gábor
István

24.06.2022

-"-

510

privind aprobarea planului de servicii pentru copilul Bandi
Andras

24.06.2022

-"-

511

privind stabilirea salariului lunar brut al funcţionarului public
Fiilop Katalin începând cu data de 01 iulie 2022

28.06.2022

10211
29.06.2022

512

privind stabilirea salariului lunar brut al funcţionarului public
Vormair Erika-Măria începând cu data de 01 iulie 2022

28.06.2022

-"-

513

privind stabilirea salariului lunar brut al funcţionarului public
György Elza-Katalin, începând cu data de 01 iulie 2022

28.06.2022

-"-

514

privind stabilirea salariului lunar brut al funcţionarului public
Gereoffy Imola începând cu data de 01 iulie 2022

28.06.2022

-"-

28.06.2022

-"-

28.06.2022

-"-

507

pentru modificarea şi completarea Dispoziţiei nr.486/2022
privind organizarea concursului în vederea ocupării funcţiei
contractuale, vacante, de conducător auto, M/I la
Compartiment deservire în cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Gheorgheni

516

privind stabilirea salariului lunar brut al funcţionarului public
Lőrinczi Mária, începând cu data de 01 iulie 2022
privind stabilirea salariului lunar brut al funcţionarului public
Bakos Alexandra-Karina, începând cu data de 01 iulie 2022

517

privind stabilirea salariului lunar brut al funcţionarului public
Kodácz Zoltán începând cu data de 01 iulie 2022

28.06.2022

-"-

518

privind stabilirea salariului lunar brut al funcţionarului public
Gali Gyula începând cu data de 01 iulie 2022

28.06.2022

-"-

519

privind stabilirea salariului lunar brut al funcţionarului public
Ţurcas Eva începând cu data de 01 iulie 2022

28.06.2022

-"-

520

privind stabilirea salariului lunar brut al funcţionarului public
Firoiu Adrian începând cu data de 01 iulie 2022

28.06.2022

-"-

515

521

privind stabilirea salariului lunar brut al funcţionarului public
Orosz Erzsebet-Terezia începând cu data de 01 iulie 2022

28.06.2022

-"-

522

privind, stabilirea salariului lunar brut al funcţionarului public
Orbán Enikő începând cu data de 01 iulie 2022

28.06.2022

-"-

523

privind stabilirea salariului lunar brut al funcţionarului public
Albert Eniko începând cu data de 01 iulie 2022

28.06.2022

-"-

524

privind stabilirea salariului lunar brut al funcţionarului public
Mathe Katalin începând cu data de 01 iulie 2022

28.06.2022

-"-

525

privind stabilirea salariului lunar brut al funcţionarului public
Páka Hunor începând cu data de 01 iulie 2022

28.06.2022

-"-

526

privind stabilirea salariului lunar brut al funcţionarului public
Peter Kinga începând cu data de 01 iulie 2022

28.06.2022

-"-

527

privind stabilirea salariului lunar brut al funcţionarului public
Enyedi Bernadett, începând cu data de 01 iulie 2022

28.06.2022

-"-

528

privind stabilirea salariului lunar brut al funcţionarului public
László Pavel începând cu data de 01 iulie 2022

28.06.2022

-"-

529

privind stabilirea salariului lunar brut al funcţionarului public
Bartalis Mária, începând cu data de 01 iulie 2022

28.06.2022

-"-

530

privind stabilirea salariului lunar brut al funcţionarului public
Zerkula Angelica începând cu data de 01 iulie 2022

28.06.2022

-"-

531

privind stabilirea salariului lunar brut al funcţionarului public
Dinu Angela începând cu data de 01 iulie 2022

28.06.2022

-"-

532

privind stabilirea salariului lunar brut al funcţionarului public
Mazilu Livia Julianna, începând cu data de 01 iulie 2022

28.06.2022

-"-

533

privind stabilirea salariului lunar brut al funcţionarului public
Kelemen Emma începând cu data de 01 iulie 2022

28.06.2022

-"-

534

privind stabilirea salariului lunar brut al funcţionarului public
Csavar Réka începând cu data de 01 iulie 2022

28.06.2022

-"-

535

privind stabilirea salariului lunar brut al funcţionarului public
Erdos Erika începând cu data de 01 iulie 2022

28.06.2022

-"-

536

privind stabilirea salariului lunar brut al funcţionarului public
Pálfi Csaba Előd, începând cu data de 01 iulie 2022

28.06.2022

-"-

537

privind stabilirea salariului lunar brut al funcţionarului public
Buzâs Csaba începând cu data de 01 iulie 2022

28.06.2022

-"-

28.06.2022

-"-

539

privind stabilirea salariului lunar brut al funcţionarului public
Opriş Cristian începând cu data de 01 iulie 2022
privind stabilirea salariului lunar brut al funcţionaridui public
Kiss László începând cu data de 01 iulie 2022

28.06.2022

-"-

540

privind stabilirea salariului lunar brut al funcţionarului public
Benedek Kinga-Katalin, începând cu data de 01 iulie 2022

28.06.2022

-"-

538

541

privind stabilirea salariului lunar brut al funcţionarului public
Székely Attila începând cu data de 01 iulie 2022

28.06.2022

-"-

542

privind stabilirea salariului lunar brut al funcţionarului public
Gál Levente începând cu data de 01 iulie 2022

28.06.2022

-"-

543

privind stabilirea salariului lunar brut al funcţionarului public
Jânosi-Borsos Janka-Terez, începând cu data de 01 iulie 2022

28.06.2022

-"-

544

privind stabilirea salariului lunar brut al funcţionarului public
Abrahám Laura Mária
începând cu data de 01 iulie 2022

28.06.2022

-"-

545

privind stabilirea salariului lunar brut al funcţionarului public
Kozma Tunde începând cu data de 01 iulie 2022

28.06.2022

-"-

546

privind stabilirea salariului lunar brut al funcţionarului public
Szabo Andrea începând cu data de 01 iulie 2022

28.06.2022

-"-

547

privind stabilirea salariului lunar brut al funcţionarului public
Incze Melánia începând cu data de 01 iulie 2022

28.06.2022

-"-

28.06.2022

-"-

28.06.2022

-"-

549

privind stabilirea salariului lunar brut al funcţionarului public
Ilyes Angela-Veronika, începând cu data de 01 iulie 2022
privind stabilirea salariului lunar brut al funcţionarului public
Kibedi Szilárd Péter, începând cu data de 01 iulie 2022

550

privind stabilirea salariului lunar brut al funcţionarului public
Mihalydeăk Csongor, începând cu data de 01 iulie 2022

28.06.2022

-"-

551

privind stabilirea salariului lunar brut al funcţionarului public
Rokaly Robert începând cu data de 01 iulie 2022

28.06.2022

-"-

552

privind stabilirea salariului lunar brut al funcţionarului public
Mezei-Denes Szabolcs începând cu data de 01 iulie 2022

28.06.2022

-"-

548

28.06.2022

-"-

554

privind stabilirea salariului lunar brut al funcţionarului public
Benedek Erika-Eniko începând cu data de 01 iulie 2022
privind stabilirea salariului lunar brut al funcţionarului public
Benedek Csaba începând cu data de 01 iulie 2022

28.06.2022

-"-

555

privind stabilirea salariului lunar brut al funcţionarului public
Komsa Teréz începând cu data de 01 iulie 2022

28.06.2022

-"-

28.06.2022

-"-

557

privind stabilirea salariului lunar brut al funcţionarului public
Maior Izabella, începând cu data de 01 iulie 2022

28.06.2022

-"-

558

privind stabilirea salariului lunar brut al funcţionarului public
Saitoc Szasz Monika începând cu data de 01 iulie 2022

28.06.2022

-"-

559

privind stabilirea salariului lunar brut al funcţionarului public
Szász Tünde începând cu data de 01 iulie 2022

28.06.2022

-"-

553

556

privind stabilirea salariului lunar brut al funcţionarului public
Fiilop Margit începând cu data de 01 iulie 2022

560

privind stabilirea salariului lunar brut al funcţionarului public
Tepes Ioan Florin începând cu data de 01 iulie 2022

28.06.2022

-"-

561

privind stabilirea salariului lunar brut al funcţionarului public
Kovács Edit începând cu data de 01 iulie 2022

28.06.2022

-"-

28.06.2022

-"-

28.06.2022

-"-

28.06.2022

-"-

28.06.2022

-"-

28.06.2022

-"-

28.06.2022

-"-

28.06.2022

-"-

28.06.2022

-"-

562
563

privind stabilirea salariului lunar brut al funcţionarului public
Hăineala Csilla începând cu data de 01 iulie 2022
privind stabilirea salariului lunar brut al funcţionarului public
Geréd Mária începând cu data de 01 iulie 2022
privind stabilirea salariului lunar brut al funcţionarului public
Horváth Ferenc

564
începând cu data de 01 iulie 2022
privind stabilirea salariului lunar brut al funcţionarului public
Molnár Szilveszter Csaba

565
începând cu data de 01 iulie 2022

566

privind stabilirea salariului lunar brut al funcţionarului public
Lorinczi Juliu începând cu data de 01 iulie 2022
privind stabilirea salariului lunar brut al funcţionarului public
Kulcsár Géza Edmond

567
începând cu data de 01 iulie 2022
privind stabilirea salariului lunar brut al funcţionarului public
Călbeaza Alexandru Mircea

568
începând cu data de 01 iulie 2022
privind stabilirea salariului lunar brut al funcţionarului public
Gál József Attila

569
începând cu data de 01 iulie 2022

570

privind stabilirea salariului lunar brut al funcţionarului public
Deák En’in începând cu data de 01 iulie 2022

28.06.2022

-"-

571

privind stabilirea salariului lunar brut al funcţionarului public
Deák En’in începând cu data de 01 iulie 2022

28.06.2022

-"-

28.06.2022

-"-

privind stabilirea salariului lunar brut al funcţionarului public
Burjăn-Simon Robert

572
începând cu data de 01 iulie 2022

573

privind stabilirea salariului lunar brut al funcţionarului public
llyes Levente începând cu data de 01 iulie 2022

28.06.2022

-"-

574

privind stabilirea salariului lunar brut al funcţionarului public
Kozma Csaba începând cu data de 01 iulie 2022

28.06.2022

-"-

575

privind stabilirea salariului lunar brut al funcţionarului public
Pâlfi Csaba începând cu data de 01 iulie 2022

28.06.2022

-"-

576

privind stabilirea salariului lunar brut al funcţionarului public
Szabó László începând cu data de 01 iulie 2022

28.06.2022

-"-

28.06.2022

-"-

578

privind stabilirea salariului lunar brut al funcţionarului public
Szabd Vilmos începând cu data de 01 iulie 2022

28.06.2022

-"-

579

privind stabilirea salariului lunar brut al funcţionarului public
Balog József începând cu data de 01 iulie 2022

28.06.2022

-"-

580

privind stabilirea salariului lunar brut al func[ionarului public
Biro Laura începând cu data de 01 iulie 2022

28.06.2022

-"-

581

privind stabilirea salariului lunar brut al funcţionarului public Pál
Ferenc începând cu data de 01 iulie 2022

28.06.2022

-"-

28.06.2022

-"-

28.06.2022

-"-

28.06.2022

-"-

28.06.2022

-"-

privind stabilirea salariului lunar brut al funcţionarului public
Bernăd Levente

577
începând cu data de 01 iulie 2022

privind stabilirea salariului lunar brut al funcţionarului public
Măthe Măria Magdolna

582
începând cu data de 01 iulie 2022
privind stabilirea salariului lunar brut al funcţionarului public
Szenner Gyula-Csaba

583
începând cu data de 01 iulie 2022

584

privind numirea d-nei Puskás Orsolya în funcţia publică de
inspector în cadrul Compartimentului patrimoniu

585

pentru abrogarea Dispoziiei nr.413/2018, privind majorarea
salariilor de bază ale persoanelor nominalizate în echipele de
proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile

586
587
588
589
590
591
592

pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de executare a unei
activități în folosul comunității primită în sarcina numitului
Sandor Istvan
pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de executare a unei
activități în folosul comunității primită în sarcina numitului
Keresztes Lehel
pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de executare a unei
activități în folosul comunității primită în sarcina numitului Berki
Sandor
pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de executare a unei
activități în folosul comunității primită în sarcina numitului
Gabor Maria
pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de executare a unei
activități în folosul comunității primită în sarcina numitului
Gabor Maria
pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de executare a unei
activități în folosul comunității primită în sarcina numitului
Tamas Szilard
pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de executare a unei
activități în folosul comunității primită în sarcina numitului
Gabor Rudi Peter

29.06.2022

10313
30.06.2022

29.06.2022

-"-

29.06.2022

-"-

29.06.2022

-"-

29.06.2022

-"-

29.06.2022

-"-

29.06.2022

-"-

608

pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de executare a unei
activități în folosul comunității primită în sarcina numitului
Szasz Ildiko
pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de executare a unei
activități în folosul comunității primită în sarcina numitului
Gyorgy Szabolcs
pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de executare a unei
activități în folosul comunității primită în sarcina numitului
Szasz Ildiko
pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de executare a unei
activități în folosul comunității primită în sarcina numitului Pui
Csaba Istvan
pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de executare a unei
activități în folosul comunității primită în sarcina numitului
SandorJanos
pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de executare a unei
activități în folosul comunității primită în sarcina numitului
Tamas Laszlo
pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de executare a unei
activități în folosul comunității primită în sarcina numitului
Gabor Maria
pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de executare a unei
activități în folosul comunității primită în sarcina numitului
Sandor Istvan
pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de executare a unei
activități în folosul comunității primită în sarcina numitului
Gabor Rudolf
pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de executare a unei
activități în folosul comunității primită în sarcina numitului
Gabor Rudolf
pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de executare a unei
activități în folosul comunității primită în sarcina numitului
Gabor Rudolf
pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de executare a unei
activități în folosul comunității primită în sarcina numitului
Gabor Rudolf
pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de executare a unei
activități în folosul comunității primită în sarcina numitului
Tamas Laszlo
pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de executare a unei
activități în folosul comunității primită în sarcina numitului
Rostas Istvan
pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de executare a unei
activități în folosul comunității primită în sarcina numitului
Rostas Istvan
privind aprobarea planului de servicii, pentru minorul Ötvös
István din mun. Gheorgheni, Str. Carierei nr. 1 /A

609

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

593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607

610

611

privind numirea doamnei Cifu Daniela în funcţia publică de
execuţie, vacantă, de inspector, grad profesional debutant la
Compartiment de monitorizare a serviciilor de utilităţi publice şi
control comercial
privind numirea domnului Pălfi Csaba-Elod ca îndrumător de
stagiu a doamnei Cifu Daniela

29.06.2022

-"-

29.06.2022

-"-

29.06.2022

-"-

29.06.2022

-"-

29.06.2022

-"-

29.06.2022

-"-

29.06.2022

-"-

29.06.2022

-"-

29.06.2022

-"-

29.06.2022

-"-

29.06.2022

-"-

29.06.2022

-"-

29.06.2022

-"-

29.06.2022

-"-

29.06.2022

-"-

29.06.2022

-"-

29.06.2022

-"-

30.06.2022

-"-

30.06.2022

-"-

612

privind încetarea dreptului la ajutorul social, al numitului(ei)
Gergely Regina

30.06.2022

10391
01.07.2022

613

privind încetarea dreptului la ajutorul social, al numitului(ei)
BEMBE HEJDI

30.06.2022

-"-

614

privind încetarea dreptului la ajutorul social al numitului(ei)
SANDOR ARANKA-KLARA

30.06.2022

-"-

615

privind încetarea dreptului la ajutorul social, al numitului(ei)
DEMETE RISTVAN

30.06.2022

-"-

616

privind încetarea dreptului la ajutorul social, al numitului(ei)
ROSTAS ISTVAN

30.06.2022

-"-

30.06.2022

-"-

618

privind încetarea dreptului la aj utorul social, al numitului(ei)
GABOR MIHALY

30.06.2022

-"-

619

privind încetarea dreptului la ajutorul social si alocaţia pentru
susţinerea familiei, al numitului(ei) CSAPAI ESZTER

30.06.2022

-"-

620

privind încetarea dreptului la ajutorul social al numitului(ei)
BEMBE MARIA KLARA

30.06.2022

-"-

621

privind încetarea dreptului la ajutorul social, al numitului(ei)
OTVOS ARPAD

30.06.2022

-"-

622

privind suspendarea dreptului la ajutorul social, al numitului(ei)
GABOR GEZA

30.06.2022

-"-

623

privind suspendarea dreptului la ajutorul social, al numitului(ei)
BALAZS VILMOS

30.06.2022

-"-

624

privind suspendarea dreptului la ajutorul social, al numitului(ei)
MIHALY GABOR

30.06.2022

-"-

625

privind suspendarea dreptului la ajutorul social, al numitului(ei)
CZARI GYÖNGYVÉR

30.06.2022

-"-

626

privind suspendarea dreptului la ajutorul social, al numitului(ei)
ROSTAS ESZTER

30.06.2022

-"-

627

privind suspendarea dreptului la ajutorul social, al numitului(ei)
GABOR VILMA

30.06.2022

-"-

628

privind suspendarea dreptului la ajutorul social, al numitului(ei)
Gabor Istvan

30.06.2022

-"-

629

privind suspendarea dreptului la ajutorul social, al numitului(ei)
GABOR GAZSI

30.06.2022

-"-

630

privind suspendarea dreptului la ajutorul social, al numitului(ei)
DEMETER MARIA

30.06.2022

-"-

617

privind încetarea dreptului la ajutorul social, al numitului(ei)
GYORGY MARGIT

631

privind suspendarea dreptului la ajutorul social, al numitului(ei)
DEMETER ROBERT

30.06.2022

-"-

632

privind suspendarea dreptului la ajutorul social, al numitului(ei)
MAILAT GABRIELLA

30.06.2022

-"-

633

privind suspendarea dreptului la ajutorul social, al numitului(ei)
SANDOR ISTVAN

30.06.2022

-"-

634

privind suspendarea dreptului la ajutorul social, al numitului(ei)
SANDOR JOZSEF

30.06.2022

-"-

635

privind încetarea suspendării dretului la ajutorul social al
numitului(ei) BEGE NOEMI

30.06.2022

-"-

636

privind încetarea suspendării dretului la ajutorul social al
numitului(ei) GABOR TICA

30.06.2022

-"-

637

privind încetarea suspendării dretului la ajutorul social, al
numitului(ei) CINE KATALIN

30.06.2022

-"-

638

privind încetarea suspendării dretului la ajutorul social, al
numitului(ei) DEMETER MAR1A

30.06.2022

-"-

30.06.2022

-"-

30.06.2022

-"-

640

privind încetarea suspendării dretului la ajutorul social al
numitului(ei) DEMETER LASZLO
privind încetarea suspendării dreptului la ajutorul social al
numitului(ei) DEMETER GABOR

641

privind modificarea dreptului la ajutorul social numitului/ei
MOLDOVAN MARJA

30.06.2022

-"-

642

privind modificarea dreptului la ajutorul social numitului/ei
KALANYOS FERENC

30.06.2022

-"-

643

privind modificarea dreptului la ajutorul social numitului/ei
GABOR VILMA

30.06.2022

-"-

644

privind modificarea dreptului la alocaţie pentru susţinerea
familiei numitului/ei DARADICS ANNA-MARIA

30.06.2022

-"-

645

privind încetarea dreptului la alocaţie pentru susţinerea
familiei, al numitului(ei) GYORGY TUNDE -MARIA

30.06.2022

-"-

30.06.2022

-"-

30.06.2022

-"-

30.06.2022

-"-

30.06.2022

-"-

639

647

privind modificarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea
familiei numitului/ei Biro Rozalia
privind încetarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea
familiei, al numitului(ei) BAKOS ALINA-NICULINA

648

privind încetarea dreptului lui Barabas Attila la suplimentele
pentru energie pentru perioada noiembrie 2021 - octombrie
2022

649

privind stabilirea dreptului, pentru persoanele îndreptăţite, la
suplimentul pentru energie cu combustibil solizi şi/sau
petrolieri, pentru perioada iunie 2022 - octombrie 2022

646

650

privind reactualizarea componenţei nominale a Comitetului
Local pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Gheorgheni, pe
anul 2022

651

privind constatarea încetării de drept al raportului de serviciu al
funcţionarului public de conducere Lorinczi Măria

30.06.2022

-"-

04.07.2022

10578
05.07.2022

04.07.2022

-"-

06.07.2022

10759
07.07.2022

653

privind delegarea unor atribuţii doamnei Orbán Enikő având
funcţia publică de execuţie de expert în cadrul Serviciului
Financiar - Impozite şi Taxe Locale
privind desemnarea reprezentanţilor în Comisia de soluţionare
a cererilor de rectificare a documentelor tehnice cadastrale,
aferente Contractului de achiziţie publică nr. 14.197/2021

654

privind încetarea plăţii
indemnizaţiei lunare pentru numitul Gábor István

07.07.2022

-"-

655

privind încetarea acordării prestaţiei sociale sub forma
indemnizaţie lunară numitului Szélyes Gáspár

07.07.2022

-"-

07.07.2022

-"-

08.07.2022

10982
11.07.2022

08.07.2022

-"-

08.07.2022

-"-

08.07.2022

-"-

08.07.2022

-"-

08.07.2022

-"-

652

656

privind asigurarea accesului persoanelor în incinta Serviciului
Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al
Municipiului Gheorgheni de către Serviciul public Poliţia Locală
Gheorgheni

657

privind încetarea dreptului la alocaţie pentru susţinerea
familiei, al numitului(ei) CINE MARIA MAGDOLNA

658

privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor din cadrul
licitaţiei publice cu plic închis, pentru închiriereaa spaţiului de
50,00 mp din incinta imobilului denumit „ Casa pieţei”

659

pentru constituirea Comisiei speciale cu privire la paguba
produsă la blocul social S2, situat pe str. Carierei, municipiul
Gheorgheni

660

privind aprobarea Regulamentului privind acordarea
voucherelor de vacanţă

661

662

663

664

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
auditor, grad professional superior la Compartiment audit
intern
privind constituirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de
soluţionare a contestaţiilor la concursul de recrutare organizat
în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie, temporar
vacante de inspector, grad profesional asistent la
Compartiment stare civilă
privind modificarea duratei programului de lucru al
funcţionarului public Ilyes Gabriella
privind organizarea concursului în vederea ocupării funcţiei
contractuale, vacante, de muncitor, M, G/I, la Compartiment
administrarea pieţei şi parcare în cadrul aparatidui de
specialitate al Primarului Municipiului Gheorgheni

14.07.2022

14.07.2022

11278
14.07.2022

-"-

665

666

667

668

669

670

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 resurse
umane şi salarizare
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
consilier juridic, grad profesional principal la Compartiment
juridic, contencios administrativ şi asociaţia de proprietari
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
privind încetarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea
familiei, al numitul ei MARTON MATILD
privind organizarea concursului în vederea ocupării funcţiei
contractuale, vacante, de referent, M/IA, la Compartiment
dezvoltare şi investiţii în cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Gheorgheni
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

671

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

672

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

673

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

674

675

676
677

pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de executare a unei
activităţi în folosul comunităţii emisă în sarcina numitului PUI
CSABA ISTVAN
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
privind încetarea raportului de serviciu al funcţionarului public
Mathe Maria Magdolna, prin eliberarea din funcţia publică
privind suspendarea raportului de serviciu, la cerere, al
funcţionarului public Deák Ervin

14.07.2022

-"-

14.07.2022

-"-

14.07.2022

-"-

14.07.2022

-"-

14.07.2022

-"-

15.07.2022

11405
15.07.2022

15.07.2022

-"-

15.07.2022

-"-

15.07.2022

-"-

15.07.2022

-"-

15.07.2022

-"-

15.07.2022

-"-

18.07.2022

11528
18.07.2022

678

privind convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului Local al
Municipiului Gheorgheni

18.07.2022

-"-

19.07.2022

11804
21.07.2022

19.07.2022

-"-

681

privind stabilirea dreptului la ajutorul social, acordată
numitului(ei) Rethi Zsolt

19.07.2022

-"-

682

privind modificarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea
familiei numitului/ei MAILAT GABRIELLA

20.07.2022

-"-

683

privind încetarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea
familiei, al numitului(ei) Mihaly Bela

20.07.2022

-"-

20.07.2022

-"-

20.07.2022

-"-

679

680

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
patrimoniu
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 asistent la Compartiment patrimoniu

685

privind modificarea dreptului la alocaţie pentru susţinerea
familiei numitului/ei Mihaly Cornelia
privind modificarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea
familiei numitului/ei MIHALY ISTVAN

686

privind modificarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea
familiei numitului/ei Moldovan Luciana

20.07.2022

-"-

687

privind modificarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea
familiei numitului/ei MOLDOVAN MARCELA

20.07.2022

-"-

688

privind modificarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea
familiei numitului/ei MOLDOVAN ROZALIA

20.07.2022

-"-

20.07.2022

-"-

20.07.2022

-"-

20.07.2022

-"-

20.07.2022

-"-

684

692

privind modificarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea
familiei numitului/ei OTVOS PIROSKA
modificarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei
numitului/ei ROST AS KATALIN
rivind modificarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea
familiei numitului/ei ROST AS PIROSKA
modificarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei
numitului/ei SANDORISTVAN

693

privind modificarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea
familiei numitului/ei FARKAS KINGA

20.07.2022

-"-

694

privind modificarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea
familiei numitului/ei DEMETER ESZTER

20.07.2022

-"-

695

privind modificarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea
familiei numitul ui/ei DEMETER GYONGYI

20.07.2022

-"-

696

privind modificarea dreptului Ia alocaţia pentru susţinerea
familiei numitului/ei DEMETER LASZLO

20.07.2022

-"-

689
690
691

698

rivind modificarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea
familiei numitului/ei GABOR HAJNALKA
privind modificarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea
familiei numitului/ei GABOR RITA

699

privind încetarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea
familiei, al numitului(ei) Gyorgy Melania- Edita

20.07.2022

-"-

700

privind modificarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea
familiei numitului/ei HEJA TUNDE-BERTA

20.07.2022

-"-

20.07.2022

-"-

20.07.2022

-"-

20.07.2022

-"-

20.07.2022

-"-

20.07.2022

-"-

20.07.2022

-"-

20.07.2022

-"-

20.07.2022

-"-

20.07.2022

-"-

20.07.2022

-"-

20.07.2022

-"-

20.07.2022

-"-

20.07.2022

-"-

697

702

privind modificarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea
familiei numitului/ei
privind modificarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea
familiei numitului/ei Kiss Sebestyen

703

privind modificarea dreptului la alocaţie pentru susţinerea
familiei numitului/ei Kozma Terez

704

privind încetarea dreptului şi recuperarea ajutorului de încălzire
şi a suplimentului pentru energie acordat necuvenit familiei
numitului(ei) Torok Anna

701

706

privind încetarea dreptului şi recuperarea ajutorului de încălzire
şi a suplimentului pentru energie acordat necuvenit familiei
numitului(ei) Angi Laszlo
privind încetarea dreptului şi recuperarea ajutorului de încălzire
şi a suplimentului pentru energie acordat necuvenit familiei
numitului(ei) Orosz Zoltan

707

privind încetarea dreptului şi recuperarea ajutorului de încălzire
şi a suplimentului pentru energie acordat necuvenit familiei
numitului(ei) Forizs Imre Marton

708

privind încetarea dreptului şi recuperarea suplimentului pentru
energie acordat necuvenit familiei
numitului(ei) Demsa Robert - Marius

709

privind încetarea dreptului şi recuperarea ajutorului de încălzire
şi suplimentului pentru energie
acordat necuvenit familiei numitului(ei) Bartha Nicolae

710

privind încetarea dreptului şi recuperarea ajutorului de încălzire
şi suplimentului pentru energie
acordat necuvenit familiei numitului(ei) Bartha Ilona

711

privind încetarea dreptului şi recuperarea ajutorului de încălzire
şi suplimentului pentru energie acordat necuvenit familiei
numitului(ei) Tifrea Maria Daniela

712

privind încetarea dreptului şi recuperarea ajutorului de încălzire
şi suplimentului pentru energie acordat necuvenit familiei
numitului(ei) Puşcaş Ioan

713

privind încetarea dreptului şi recuperarea ajutorului de încălzire
şi suplimentului pentru energie
acordat necuvenit familiei numitului(ei) Nagy Rozalia

705

20.07.2022

-"-

20.07.2022

-"-

714

privind încetarea dreptului şi recuperarea suplimentului pentru
energie acordat necuvenit familiei numitului(ei) Bogdan Arpad

20.07.2022

-"-

715

privind modificarea dreptului la alocaţie pentru susţinerea
familiei numitului/ei Demeter Csilla

20.07.2022

-"-

20.07.2022

-"-

20.07.2022

-"-

717

privind încetarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea
familiei, al numitului(ei) DEMETER CSILLA
privind încetarea dreptului şi recuperarea ajutorului de încălzire
şi a suplimentului pentru energie acordat necuvenit familiei
numitului(ei) Blenesi Laszlo

718

privind încetarea dreptului şi recuperarea suplimentului pentru
energie acordat necuvenit familiei numitului(ei) Tofalvi Sandor

20.07.2022

-"-

719

privind încetarea dreptului şi recuperarea suplimentului pentru
energie acordat necuvenit familiei numitului(ei) Gal Sandor

20.07.2022

-"-

720

privind încetarea dreptului şi recuperarea ajutorului de încălzire
şi suplimentului pentru energie acordat necuvenit familiei
numitului(ei) Bartos Levente

20.07.2022

-"-

721

privind încetarea dreptului şi recuperarea ajutorului de încălzire
şi suplimentului pentru energie acordat necuvenit familiei
numitului(ei) Vargyas Erika

20.07.2022

-"-

722

privind încetarea dreptului şi recuperarea ajutorului de încălzire
şi a suplimentului pentru energie acordat necuvenit familiei
numitului(ei) Illyes Eva

20.07.2022

-"-

723

privind încetarea dreptului şi recuperarea ajutorului de încălzire
şi a suplimentului pentru energie acordat necuvenit familiei
numitului(ei) Gabor Ferenc Andras

20.07.2022

-"-

724

privind încetarea dreptului şi recuperarea ajutorului de încălzire
şi a suplimentului pentru energie acordat necuvenit familiei
numitului(ei) Balazs Elemer

20.07.2022

-"-

725

privind încetarea dreptului şi recuperarea ajutorului de încălzire
şi a suplimentului pentru energie acordat necuvenit familiei
numitului(ei) Sztojka Bella

20.07.2022

-"-

726

privind acordarea concediului fără plată funcţionarului public
Benedek Kinga-Katalin Primarul Municipiului Gheorgheni,

21.07.2022

11884
22.07.2022

21.07.2022

-"-

21.07.2022

-"-

716

727

728

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
administraţia publică locală şi monitorizarea procedurilor
administrative

privind acordarea prestaţiei sociale sub forma indemnizaţiei
lunare pentru numita Gábor Ileana

729

privind acordarea prestaţiei sociale sub forma indemnizaţiei
lunare pentru numita Kádár Varvara

730

privind desemnarea doamnei Mâlnâsi Andrea în Consiliul
administrativ al Clubului Sportiv Gheorgheni - Városi Sport
Klub Gyergyó - ”VSK Gyergyó”

731

privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al
Municipiului Gheorgheni

732

733

734

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
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
impunere, constatare, casierie - relaţii cu publicul
privind încetarea dreptului şi recuperarea suplimentului pentru
energie acordat necuvenit familiei
numitului(ei) Pâl Judith

21.07.2022

-"-

21.07.2022

-"-

22.07.2022

-"-

25.07.2022

12171
28.07.2022

25.07.2022

-"-

27.07.2022

-"-

27.07.2022

-"-

27.07.2022

-"-

27.07.2022

-"-

737

privind modificarea cuantumului şi recuperarea ajutorului de
încălzire acordat necuvenit familiei numitului(ei) HANDARIC
VASILE
privind stabilirea dreptului, pentru Farkas Ana, la suplimentul
pentru energie cu combustibil solizi şi/sau petrolieri, pentru
perioada iulie 2022 - octombrie 2022
privind stabilirea dreptului la alocaţie pentru susţinerea familiei,
acordată numitului(ei) CINE MARIA MAGDOLNA

738

privind încetarea dreptului la ajutorul social, al numitului(ei)
CZARI GYÖNGYVÉR

27.07.2022

-"-

739

privind suspendarea dreptului la ajutorul social, al numitului(ei)
PETER ERIKA

27.07.2022

-"-

740

privind suspendarea dreptului la ajutorul social, al numitului(ei)
MIHALY BELA

27.07.2022

-"-

741

privind modificarea dreptului la ajutorul social numitului/ei
MIHALY TEREZ

27.07.2022

-"-

742

privind încetarea dreptului la ajutorul social, al numitului(ei)
BALAZS VILMOS

27.07.2022

-"-

743

pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale
şi suplimentului pentru energie pentru perioada iulie 2022 octombrie 2022 din Gabor Ileana în Gabor Robert

27.07.2022

-"-

744

privind încetarea dreptului lui Barabas Attila la suplimentele
pentru energie pentru perioada noiembrie 2021 - octombrie
2022

27.07.2022

-"-

735
736

745

privind stabilirea dreptului la ajutorul social, acordată
numitului(ei) TANKO IBOLYA

27.07.2022

-"-

746

privind stabilirea dreptului la ajutorul social, acordată
numitului(ei) GABOR MIHALY

27.07.2022

-"-

747

privind stabilirea dreptului la ajutorul social acordată
numitului(ei) DEMETER CSILLA

27.07.2022

-"-

748

privind stabilirea dreptului la ajutorul social si alocaţia pentru
susţinerea familiei,
acordată numitului(ei) GABOR ANNA

27.07.2022

-"-

749

privind stabilirea dreptului la ajutorul social si alocaţia pentru
susţinerea familiei acordată numitului(ei) DEMETER EVA

27.07.2022

-"-

750

privind stabilirea dreptului la ajutorul social, acordată
numitului(ei) FODOR EDIT

27.07.2022

-"-

751

privind încetarea suspendării dretului la ajutorul social al
numitului(ei) GABOR VTLMA

27.07.2022

-"-

752

privind încetarea suspendării dretului la ajutorul social al
numitului(ei) GABOR GAZSI

27.07.2022

-"-

753

privind încetarea suspendării dreptului la ajutorul social al
numitului(ei) Gabor Istvan

27.07.2022

-"-

754

privind încetarea suspendării dretului la ajutorul social, al
numitului(ei) BARCSA RUDOLF

27.07.2022

-"-

755

privind încetarea suspendării dretului la ajutorul social, al
numitului(ei) MIHALY GABOR

27.07.2022

-"-

756

privind încetarea suspendării dretului la ajutorul social, al
numitului(ei) GABOR GEZA

27.07.2022

-"-

757

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

27.07.2022

-"-

758

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

27.07.2022

-"-

759

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

27.07.2022

-"-

760

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

27.07.2022

-"-

761

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

27.07.2022

-"-

762

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

763

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

764

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

765

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

766

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

767

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

768

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

769

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

770

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

771

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

772

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

773

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

774

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

775

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

27.07.2022

-"-

27.07.2022

-"-

27.07.2022

-"-

27.07.2022

-"-

27.07.2022

-"-

27.07.2022

-"-

27.07.2022

-"-

27.07.2022

-"-

27.07.2022

-"-

27.07.2022

-"-

27.07.2022

-"-

27.07.2022

-"-

27.07.2022

-"-

27.07.2022

-"-

776

privind suspendarea dreptului la ajutorul social, al numitului(ei)
HECSKO JUDIT

777

28.07.2022

-"-

privind suspendarea dreptului la ajutorul social, al numitului(ei)
KALUSI KATALIN

28.07.2022

-"-

778

privind încetarea dreptului la ajutorul social, al numitul ui(ei)
CINE KATALIN

28.07.2022

-"-

779

privind numirea în calitate de curator special al numitului
Kozma Ladislau pe seama minorilor Dezső Lola Róza şi
Dezső Mátyás

29.07.2022

12327
01.08.2022

780

privind numirea în calitate de curator special a numitului Szász
András pe seama minorului Szász Zoltán

29.07.2022

-"-

781

privind numirea d-nei Benedek Kinga -Katalin în funcţia publică
de inspector în cadrul Compartimentului dezvoltare şi investiţii

29.07.2022

-"-

782

privind numirea d-nei Ilyes Gabriella în funcţia publică de
inspector în cadrul Compartimentului dezvoltare şi investiţii

29.07.2022

-"-

783

privind numirea d-nei Kelemen Emma în funcţia publică de
inspector în cadrul Compartimentului dezvoltare şi investiţii

29.07.2022

-"-

784

privind numirea d-lui Laszlo Pavel în funcţia publică de
consilier achiziţii publice în cadrul Compartimentului achiziţii
publice

29.07.2022

-"-

785

privind acordarea prestaţiei sociale sub forma indemnizaţiei
lunare pentru numitul Baricz Valentin

29.07.2022

-"-

786

privind acordarea prestaţiei sociale sub forma indemnizaţiei
lunare pentru numita Fokt Elisaveta

29.07.2022

-"-

29.07.2022

-"-

29.07.2022

-"-

01.08.2022

12555
03.08.2022

02.08.2022

-"-

787

788

789

790

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
contabilitate, urmărire, raportări
privind constituirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de
soluţionare a contestaţiilor la concursul de recrutare organizat
în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie, vacante de
expert, grad profesional superior la Compartiment buget,
finanţări, plăţi, execuţie bugetară
privind numirea în calitate de curator special a numitei Szász
Ramóna pe seama minorului Szász Zuard
pentru modificarea şi completarea Dispoziţiei nr.424/2022,
privind numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea
contractului de achiziţie publică a lucrărilor şi servicii de
asistenţă tehnică-dirigenţie de şantier din cadrul proiectului:
„Reconfigurarea infrastructurii urbane în municipiul
Gheorgheni”

791

792
793

794

795

796

797

798

799

800

801

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 urbanism,
amenajarea teritoriului, disciplină în construcţii
pentru modificarea Dispoziţiei nr.269/2019, privind
desemnarea membrilor Echipei de proiect „ Eficientizarea
energetică a Casei de Cultură din Municipiul Gheorgheni”,
actualizată
privind aprobarea planului de servicii pentru minora Barcsa
Katalin
privind modificarea raportului de serviciu al funcţionarului
public de execuţie Paka Hunor, prin promovare temporară
pentru exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de
conducere vacante de şef birou la Biroul juridic
privind modificarea raportului de serviciu al funcţionarului
public de execuţie Orban Eniko, prin promovare temporară
pentru exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de
conducere vacante de şef serviciu la Serviciul financiar impozite şi taxe locale
privind numirea d-lui Kosutan Attila în funcţia publică de
conducere de arhitect şef în cadrul Direcţiei de urbanism şi
dezvoltare
privind constituirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de
soluţionare a contestaţiilor la concursul de recrutare organizat
în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie, vacante de
inspector, grad profesional superior la Compartiment
dezvoltare şi investiţii
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 achiziţii
publice
privind constituirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de
soluţionare a contestaţiilor la concursul de recrutare organizat
în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie, vacante de
inspector, grad profesional superior la Compartiment
dezvoltare şi investiţii
privind menţinerea doamnei Orosz Erzsebet-Terezia în funcţia
publică de execuţie de auditor la Compartiment audit intern
după împlinirea vârstei standard de pensionare
privind aprobarea planului de servicii pentru minorii Gábor
Tibor şi Gábor Krisztián

02.08.2022

-"-

04.08.2022

12670
04.08.2022

04.08.2022

-"-

05.08.2022

12834
08.08.2022

05.08.2022

-"-

09.08.2022

12909
09.08.2022

09.08.2022

12931
10.08.2022

09.08.2022

-"-

09.08.2022

-"-

12.08.2022

13233
17.08.2022

12.08.2022

-"-

privind desemnarea viceprimarului Municipiului Gheorgheni,
domnul Len Emil-Balăzs, pentru îndeplinirea atribuţiilor
primarului Municipiului Gheorgheni, pe perioada deplasării în
interes de serviciu

17.08.2022

13233
17.08.2022

18.08.2022

13324
18.08.2022

18.08.2022

-"-

19.08.2022

13413
19.08.2022

19.08.2022

-"-

19.08.2022

-"-

19.08.2022

-"-

19.08.2022

13557
23.08.2022

19.08.2022

-"-

23.08.2022

-"-

812

cu privire la aprobarea modalităţilor de identiiicare şi verificare
a destinatarilor finali -persoanele cele mai defavorizate care
beneficiază de sprijin material pe bază de tichete sociale pe
suport electronic pentru nou-născuţi, conform OUG 113/2022

23.08.2022

-"-

813

privind încetarea plăţii indemnizaţiei lunare pentru numitul Réti
András

24.08.2022

13732
26.08.2022

814

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

26.08.2022

13784
26.08.2022

26.08.2022

13810
29.08.2022

802

803

804

805

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
privind modificarea raportului de serviciu al doamnei JanosiBorsos Janka-Terez, prin transfer la cerere
pentru modificarea art.l şi art.2 din Dispoziţia nr. 727/2022
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
administraţia publică locală şi monitorizarea procedurilor
administrative

806

privind încetarea a contractului individual de muncă al
salariatului Portik Reimond-Lăszlo

807

privind numirea doamnei Varga Timea-Beâta în funcţia publică
de execuţie, temporar vacantă, de inspector, grad profesional
asistent la Compartiment stare civilă

808

privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al
Municipiului Gheorgheni - 25.08.2022

809

privind desemnarea funcţionarului public de execuţie Mâthe
Katalin pentru exercitarea temporară a atribuţiilor secretarului
general al Municipiului Gheorgheni

810

privind încetarea raportului de serviciu al funcţionarului public
de execuţie Gál Levente

811

privind, numirea Comisiei speciale de inventariere a bunurilor
aferente sistemului de apă şi canalizare existente în staţ. Lacu
Roşu din Municipiului Gheorgheni

815

privind desemnarea reprezentantului primarului Municipiului
Gheorgheni în consiliile de administraţie ale instituţiilor de
învăţământ preuniversitar de stat din municipiul
Gheorghenipentru anul şcolar 2022-2023

816

privind numirea domnului Bara Norbert-Ignâc în funcţia publică
de execuţie, vacantă, de inspector, grad profesional asistent la
Compartiment achiziţii publice

817

29.08.2022

-"-

privind încetarea a contractului individual de muncă al
salariatului Rokaly Zsolt

29.08.2022

-"-

818

privind încetarea raportului de serviciu a doamnei Puskăs
Orsolya prin acordul părţilor

29.08.2022

-"-

819

privind numirea doamnei Puskás Orsolya în funcţia publică de
execuţie, vacantă, de inspector, grad profesional principal la
Compartiment patrimoniu

29.08.2022

-"-

820

privind acordarea prestaţiei sociale sub forma indemnizaţiei
lunare pentru numita Kalânyos Elisabeta

29.08.2022

14155
01.09.2022

821

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

29.08.2022

-"-

822

privind acordarea prestaţiei sociale sub forma indemnizaţiei
lunare pentru numita Portik Rozalia

29.08.2022

-"-

823

privind acordarea prestaţiei sociale sub forma indemnizaţiei
lunare pentru numitul Csata Martin

29.08.2022

-"-

29.08.2022

-"-

29.08.2022

-"-

825

privind încetarea acordării prestaţiei sociale sub forma
indemnizaţie lunară numitei Cocu Lucia - Elena
privind stabilirea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei,
acordată numitului(ei) MARTON MATILD

826

privind stabilirea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei,
acordată numitului(ei) DEMETER GABOR

29.08.2022

-"-

827

privind modificarea dreptului la alocaţie pentru susţinerea
familiei numitului/ei Deák Annamária

29.08.2022

-"-

828

privind încetarea dreptului la alocaţie pentru susţinerea
familiei, al numitului(ei) Gavrilescu Lăcrimioara- Alina

29.08.2022

-"-

829

privind adoptarea unor măsuri legate de dreptul la alocaţia
pentru susţinerea familiei pentru numita GRANCSA MONIKA
şi recuperarea sumelor plătite necuvenit

29.08.2022

-"-

830

recuperarea suplimentului pentru energie acordat necuvenit
familiei numitului(ei) Grancsa Monika

29.08.2022

-"-

831

privind încetarea dreptului lui Bobu Mica la suplimentele pentru
energie pentru perioada august 2022 - octombrie 2022

29.08.2022

-"-

832

privind acordarea concediului fără plată funcţionarului public
de execuţie Szabó László poliţist local la Compartiment
circulaţia pe drumurile publice

31.08.2022

-"-

824

833

privind numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea
contractului de achiziţie publică a lucrărilor cu proiectare şi
servicii de asistenţă tehnică-dirigenţie de şantier din cadrul
proiectului: „Modernizarea Sistemului de Alimentare cu
Energie Termică al Municipiului Gheorgheni”

31.08.2022

-"-

31.08.2022

-"-

31.08.2022

-"-

835

privind modificarea raportului de serviciu a d-nei Mathe MariaMagdolna, prin mutare definitivă
privind modificarea dreptului la alocaţie pentru susţinerea
familiei numitului/ei DEMETER MARIA

836

privind modificarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea
familiei numitului/ei Tanase Gabriela

31.08.2022

-"-

837

privind încetarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea
familiei, al numitului(ei) BERKI PIROSKA

31.08.2022

-"-

838

privind încetarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea
familiei, al numitului(ei) GABOR MATYAS

31.08.2022

-"-

839

privind încetarea dreptului la ajutorul social, al numitului(ei)
SEIBERT HEDVIG- ANNA

31.08.2022

-"-

840

privind stabilirea dreptului la ajutorul social, acordată
numitului(ei) Kalusi Zoltan

31.08.2022

-"-

841

privind stabilirea dreptului la ajutorul social si alocaţia pentru
susţinerea familiei, acordată numitului(ei) Pui Julianna

31.08.2022

-"-

842

privind stabilirea dreptului la ajutorul social, acordată
numitului(ei) Otvos Arpad

31.08.2022

-"-

843

privind suspendarea dreptului la ajutorul social, al numitului(ei)
BERKIPIROSKA

31.08.2022

-"-

844

privind suspendarea dreptului la ajutorul social, al numitului(ei)
HEJA TUNDE-BERTA

31.08.2022

-"-

845

privind suspendarea dreptului la ajutorul social, al numitului(ei)
Gabor Istvan

31.08.2022

-"-

846

privind suspendarea dreptului la ajutorul social, al numitului(ei)
BUTNARU MARIA MAGDALENA

31.08.2022

-"-

847

privind suspendarea dreptului la ajutorul social, al numitului(ei)
POLLNER ANDRAS

31.08.2022

-"-

848

privind încetarea suspendării dretului la ajutorul social al
numitului(ei) SANDORISTVAN

31.08.2022

-"-

849

privind încetarea suspendării dretului la ajutorul social al
numitului(ei) DEMETER MARIA

31.08.2022

-"-

850

privind încetarea suspendării dretului la ajutorul social al
numitului(ei) MIHALY BELA

31.08.2022

-"-

851

privind încetarea suspendării dretului la ajutorul social, al
numitului(ei) HECSKO JUDIT

31.08.2022

-"-

834

852

privind încetarea suspendării dretului la ajutorul social, al
numitului(ei) KALUSIKATALIN

31.08.2022

-"-

853

privind încetarea suspendării dretului la ajutorul social, al
numitului(ei) ROSTAS ESZTER

31.08.2022

-"-

854

privind înceţii rea dreptului la ajutorul social, acorat numitului
SANDOR Jozsef

31.08.2022

-"-

31.08.2022

-"-

31.08.2022

-"-

856

privind încetarea dreptului la ajutorul social, acorat numitei
Mailat Gabriella
privind încetarea dreptului la ajutorul social, al numituliii(ei)
HANZI TI BOR

857

privind încetarea dreptului la ajutorul social al numitului(ei)
Kalusi Izabella

31.08.2022

-"-

858

privind încetarea dreptului la ajutorul social al numitului(ei)
DEMETER ROBERT

31.08.2022

-"-

859

privind modificarea dreptului la alocaţie pentru susţinerea
familiei numitului/ci Cerchez Csaba

31.08.2022

-"-

860

privind încetarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea
familiei, al numitului(ei) Darvas Robert

31.08.2022

-"-

31.08.2022

-"-

31.08.2022

-"-

31.08.2022

-"-

05.09.2022

14445
06.09.2022

05.09.2022

-"-

05.09.2022

-"-

05.09.2022

-"-

05.09.2022

-"-

855

861

privind numirea doamnei Balázs Monica-Andreea în funcţia
publică de execuţie, vacantă, de inspector, grad profesional
superior la Compartiment dezvoltare şi investiţii

862

privind numirea domnului Marthy Attila în funcţia publică de
execuţie, vacantă, de inspector, grad profesional superior la
Compartiment dezvoltare şi investiţii

863

privind numirea doamnei Hajnal Aniko în funcţia publică de
execuţie, vacantă, de inspector, grad profesional principal la
Compartiment resurse umane şi salarizare

864

pentru constituirea Comisiei de recepţie parţială a lucrărilor
privind obiectivul de investiţie „Extindere şi modernizare reţea
de canalizare menajeră în Municipiul Gheorgkeni”

865

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

866
867
868

pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de executare a unei
activităţi în folosul comunităţii emisă în sarcina numitului
SANDOR ISTVAN
pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de executare a unei
activităţi în folosul comunităţii emisă în sarcina numitei
SANDOR IBOLYA
pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de executare a unei
activităţi în folosul comunităţii emisă în sarcina numitei
SANDORIBOLYA

869

pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de executare a unei
activităţi în folosul comunităţii emisă în sarcina numitului
KOVACS TIBOR SZILARD

870

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

872

pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de executare a unei
activităţi în folosul comunităţii emisă în sarcina numitului
GABORISTVAN
pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de executare a unei
activităţi în folosul comunităţii emisă în sarcina numitei
MOLDOVAN VERONIKA

873

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

874

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

875

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

876

pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de executare a unei
activităţi în folosul comunităţii emisă în sarcina numitului
KOVACS TIBOR SZILARD

877

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

878

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

879

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

880

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

881

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

882

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

883

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

871

05.09.2022

-"-

05.09.2022

-"-

05.09.2022

-"-

05.09.2022

-"-

05.09.2022

-"-

05.09.2022

-"-

05.09.2022

-"-

05.09.2022

-"-

05.09.2022

-"-

05.09.2022

-"-

05.09.2022

-"-

05.09.2022

-"-

05.09.2022

-"-

05.09.2022

-"-

05.09.2022

-"-

884

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

885

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

886

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

887

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

888

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

889

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

890

pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de executare a unei
activităţi în folosul comunităţii emisă în sarcina numitului
KOVACS TIBOR SZILARD

891

pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de executare a unei
activităţi în folosul comunităţii emisă în sarcina numitului
KOVACS TIBOR SZILARD

892

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

893

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

894

pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de executare
a unei activităţi în folosul comunităţii emisă în sarcina
numitului KQVACS TIBOR SZILARD

895

pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de executare
a unei activităţi în folosul comunităţii emisă în sarcina
numitului KOVACS TIBOR SZILARD

896

pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de executare
a unei activităţi în folosul comunităţii emisă în sarcina
numitului KOVACS TIBOR SZILARD

897

pentru ducerea la îndeplinire a Mandatului de executare
a unei activităţi în folosul comunităţii emisă în sarcina
numitei MOLDO VAN VERONIKA

05.09.2022

-"-

05.09.2022

-"-

05.09.2022

-"-

05.09.2022

-"-

05.09.2022

-"-

05.09.2022

-"-

05.09.2022

-"-

05.09.2022

-"-

05.09.2022

-"-

05.09.2022

-"-

05.09.2022

-"-

05.09.2022

-"-

05.09.2022

-"-

05.09.2022

-"-

898

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

899

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

900

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

901

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

902

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

903

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

904

privind încetarea raportului de serviciu a doamnei
Benedek Kinga-Katalin prin acordul părţilor

905
906
907
908

909

910

911

privind revocarea Certificatului de urbanism nr. 125 din
09.06.2022, emis în scopul: Autorizare gard construit intrare în legalitate/edificare
privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al
Municipiului Gheorgheni, pe anul 2022, prin virări de
credite în cadrul aceluiași capitol bugetar
privind reactualizarea componenţei nominale a Comisiei
de selecţionare a documentelor propuse spre eliminare
în cadrul Municipiului Gheorgheni
privind convocarea de îndată a şedinţei extraordinare a
Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni
privind desemnarea viceprimarului Municipiului
Gheorgheni, domnul Len Emil-Balăzs pentru
îndeplinirea atribuţiilor primarului Municipiului
Gheorgheni, pe perioada deplasării în interes de serviciu
privind numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea
contractului de achiziţie publică de execuţie
lucrăriprivind obiectivul de investiţii „Extindereprin
mansardare grădiniţă de copii cu program prelungit,
Csodavilág din Municipiul
Gheorgheni, judeţul Harghita”
privind numirea doamnei Ferencz Hajnalka în funcţia
publică de execuţie, vacantă, de expert, grad profesional
superior la Compartiment buget, finanţări, plăţi,
execuţie bugetară

05.09.2022

-"-

05.09.2022

-"-

05.09.2022

-"-

05.09.2022

-"-

05.09.2022

-"-

05.09.2022

14606
07.09.2022

07.09.2022

-"-

07.09.2022

-"-

07.09.2022

14727
08.09.2022

12.09.2022

14940
12.09.2022

12.09.2022

-"-

13.09.2022

15018
13.09.2022

13.09.2022

-"-

13.09.2022

-"-

912

privind numirea d.nei Puskăs Orsolya în
Compartimentul administrare patrimoniu şi fond locativ

16.09.2022

15247
16.09.2022

913

calitate de curator special a numitei Csergő Tünde pe
seama minorului Ferenczy Álmos - Attila

16.09.2022

-"-

914

pentru modificarea şi completarea Dispoziţiei nr.
322/2022 privind delegarea atribuţiilor pentru
acordarea vizei de „Bun de plată”

16.09.2022

-"-

915

privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local
al Municipiului Gheorgheni-22.09.2022

16.09.2022

-"-

19.09.2022

15418
19.09.2022

20.09.2022

15831
26.09.2022

21.09.2022

-"-

21.09.2022

-"-

22.09.2022

-"-

26.09.2022

-"-

26.09.2022

-"-

27.09.2022

15966
27.09.2022

28.09.2022

16314
03.10..2022

30.09.2022

-"-

916
917

privind convocarea de îndată a şedinţei extraordinare a
Consiliului Local al Municipiului Gheorgheniprivind constituirea Comisiei de acceptanţă a serviciilor
de înregistrare sistematică pe sectoarele cadastrale
aferente Contractului de achiziţie publică
nr.6676/28.04.2022-23/28.04.2022

918

privind încetarea acordării prestaţiei sociale sub forma
indemnizaţie lunară numitului Toriay Ladislau Primarul
Municipiului Gheorgheni,

919

privind încetarea plăţii indemnizaţiei lunare pentru
numita Márk Zsuzsanna - Veronika

920

921

922

923

privind numirea doamnei Gergely Ildiko în funcţia
publică de execuţie, vacantă, de inspector, grad
profesional principal la Compartiment impunere,
constatare, casierie-relafii cu publicu
privind numirea doamnei Szollossi Hajnal în funcţia
publică de execuţie, vacantă, de consilier achiziţii
publice, grad profesional principal la Compartiment
achiziţii publice
privind desemnarea persoanei responsabile cu
implementarea prevederilor legale prevederilor legale
privind declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese, la
nivelul municipiului Gheorgheni
privind convocarea de îndată a şedinţei extraordinare a
Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni

925

privind actualizarea membrilor Echipei de proiect
„Eficientizarea energetică a Internatului Colegiului
Tehnic Batthyány Ignác din municipul Gheorgheni”
privind modificarea dreptului la ajutor social
numitului/ei DEMETER GABOR

926

privind modificarea dreptului la ajutor social
numitului/ei MOLDOVAN IOSIF

30.09.2022

-"-

927

privind încetarea suspendării dreptului la ajutor social,
al numitului(ei) BUTNARU MARIA MAGDALENA

30.09.2022

-"-

928

privind încetarea suspendării dreptului la ajutor social
al numitului(ei) Gabor Istvan

30.09.2022

-"-

924

929

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

930

privind încetarea suspendării dreptului la ajutor social,
al numitului(ei) HEJA TUNDE-BERTA
privind încetarea dreptului la ajutorul social, al
numitului(ei) KALANYOS SANDOR
privind încetarea dreptului la ajutorul social, al
numitului(ei) PETER ERIKA

931
932

30.09.2022

-"-

30.09.2022

-"-

30.09.2022

-"-

30.09.2022

-"-

30.09.2022

-"-

30.09.2022

-"-

934

privind suspendarea dreptului la ajutorul social, al
numitului(ei) Darvas Robert
privind suspendarea dreptului la ajutorul social, al
numitului(ei) GABOR MIHALY

935

privind suspendarea dreptului la ajutorul social, al
numitului(ei) Darvas Robert

30.09.2022

-"-

936

privind stabilirea dreptului la ajutorul social, acordată
numitului(ei) Csorba Eniko

30.09.2022

-"-

937

privind stabilirea dreptului la ajutorul social, acordată
numitului(ei) BEMBE MARIA KLARA

30.09.2022

-"-

938

privind stabilirea dreptului la ajutorul social, acordată
numitului(ei) Rostas Vilma

30.09.2022

-"-

939

privind stabilirea dreptului la ajutorul social si alocaţia
pentru susţinerea familiei, acordată numitului(ei)
Demeter Traian

30.09.2022

-"-

940

privind stabilirea dreptului la ajutorul social si alocaţia
pentru susţinerea familiei, acordată numitului(ei)
Mihaly Olga

30.09.2022

-"-

941

privind stabilirea dreptului la ajutorul social, acordată
numitului(ei) Bege Julianna

30.09.2022

-"-

942

privind stabilirea dreptului la ajutorul social, acordată
numitului(ei) Bembe Zoltan

30.09.2022

-"-

943

privind încetarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea
familiei, al numitului(ei) Haineala Katalin

30.09.2022

-"-

944

privind încetarea dreptului la alocaţie pentru susţinerea
familiei, al numitului(ei) Deák Annamária

30.09.2022

-"-

945

privind încetarea dreptului la alocaţie pentru susţinerea
familiei, al numitului(ei) Gabor Reka - Magdolna

30.09.2022

-"-

946

privind modificarea dreptului la alocaţia pentru
susţinerea familiei numitului/ei Sandor Jutka

30.09.2022

-"-

947

privind modificarea dreptului la alocaţia pentru
susţinerea familiei numitului/ei Mihaly Istvan

30.09.2022

-"-

933

948

privind încetarea dreptului numitului Hanzi Tibor la
suplimentul pentru combustibil solizi şi/sau petrolieri
pentru perioada septembrie 2022 - octombrie 2022

949

privind schimbarea titularului suplimentului pentru
energie pentru perioada septembrie 2022 - octombrie
2022 din Mihaly Ştefan - Andrei în Bartalis Veronica

950

privind schimbarea titularului suplimentului pentru
energie pentru perioada septembrie 2021 - octombrie
2022 din Lovasz Ferencz în Lovasz Rozalia

951

privind numirea doamnei Enyedi Bernadett în funcţie
publică de execuţie definitivă, de consilier juridic, gradul
profesional asistent

952

privind numirea doamnei Péter Kinga în funcţie publică
de execuţie definitivă, de consilier juridic, clasa I, gradul
profesional asistent

30.09.2022

-"-

30.09.2022

-"-

30.09.2022

-"-

30.09.2022

-"-

30.09.2022

-"-

30.09.2022

-"-

03.10.2022

16350
03.10.2022

03.10.2022

-"-

03.10.2022

-"-

05.10.2022

16656
06.10.2022

05.10.2022

-"-

05.10.2022

-"-

05.10.2022

-"-

06.10.2022

16788
07.10.2022

privind constituirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de
soluţionare a contestaţiilor la concursul de recrutare
organizat

953

954

955

956
957

în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie, vacante
de inspector, grad profesional principal la Compartiment
contabilitate, urmărire, raportări
privind numirea domnului Angi Zoltán în funcţia de
director executiv interimar al SPLTAC Gheorgheni cu
atribuţii aferente serviciului de alimentare cu energie
termică

privind numirea domnului Zólya László - András în
funcţia de director executiv interimar al SPLTAC
Gheorgheni cu atribuţii aferente serviciului de
alimentare cu apă şi canalizare
privind numirea membrilor Structurii de management şi
implementare a Strategiei integrată de dezvoltare
urbană a Municipiului Gheorgheni pe perioada 2022 2030
privind convocarea de îndată a şedinţei extraordinare a
Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni

959

privind încetarea acordării prestaţiei sociale sub forma
indemnizaţie lunară numitei Voloncs Ema
privind acordarea prestaţiei sociale sub forma
indemnizaţiei lunare pentru numita Tamás Aurica

960

privind acordarea prestaţiei sociale sub forma
indemnizaţiei lunare pentru numita Papp Elvira

958

961

pentru modificarea Dispoziţiei nr. 1072/2021, privind
constituirea Comisiei speciale de inventariere a
bunurilor care aparţin domeniului public şi privat al
U.A.T. Municipiul Gkeorgheni

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

07.10.2022

16805
07.10.2022

13.10.2022

17142
14.10.2022

964

privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local
al Municipiului Gheorgheni

14.10.2022

-"-

965

privind împuternicirea personalului pentru acţionarea
mijloacelor de alarmare ale Municpiului Gheorgheni

18.10.2022

17617
21.10.2022

20.10.2022

-"-

21.10.2022

17712
24.10.2022

962

963

966

967

pentru modificarea componenţi nominale a Comisiei
pentru monitorizarea, coordonarea si îndrumarea
metodologică a dezvoltării sistemului de control
intem/managerial din cadrul Municipiului Gheorgheni,
numite prin Dispoziţia nr.397/2020, cu modificările
ulterioare

privind desemnarea viceprimarului Municipiului
Gheorgheni, domnul Len Emil-Balăzs pentru
îndeplinirea atribuţiilor primarului Municipiului
Gheorgheni, pe perioada concediului de odihnă
privind desemnarea consilierului de etică pentru
consiliere etică şi monitorizarea normelor de
conduită la nivelul municipiului Gheorgheni

