Nr. Dispoziție

Data emiterii

Titlul Dispoziției

DISPOZIȚIA NR.
06.ian
1/2020

Privind delegarea către directorul general, domnul Szőcs Mátyás István, dreptul de
semnătură și calitatea de ordonator principal de credite pentru desfășurarea anumitor
activități din cadrul Direcției generale management

DISPOZIȚIA NR.
06.ian
2/2020

Cu privire la numirea îndrumătorului și aprobarea programului de desfășurare a perioadei
de stagiu pentru funcționarul debutant Kocs Zoltán, referent, clasa III, grad profesional
debutant, la Compartimentul urbanism în cadrul Arhitectului șef

DISPOZIȚIA NR.
07.ian
3/2020

Privind aprobarea schimbării numelui, pe cale administrativă, privind pe minorul BOLDIZSAR
ROLAND, domiciliat în com.Merești, sat Merești nr.48, județul Harghita

DISPOZIȚIA NR.
07.ian
4/2020

Privind aprobarea schimbării numelui, pe cale administrativă, privind pe BOLDIZSAR CSABA,
domiciliat în com. Merești, sat Merești nr. 54, județul Harghita

DISPOZIȚIA NR.
07.ian
5/2020

Cu privire la numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică
având ca obiect: ”Modernizare drum județean pe DJ 131A, km 0+000-10+150” (DALI+PT)

DISPOZIȚIA NR.
07.ian
6/2020

Privind încadrarea pe durată determinată, cu timp parțial de 3 ore pe zi, în postul
contractual de consilier, gradația 5, la Cabinetul Președintelui Consiliului Județean Harghita,
a doamnei Bodi Ildikó

DISPOZIȚIA NR.
07.ian
7/2020

Cu privire la modificarea Dispoziției nr. 1283/2019, a președintelui Consiliului Județean
Harghita, privind numirea Comisiei de concurs, respectiv Comisiei de soluționare a
contestațiilor pentru concursul organizat în vederea ocupării funcțiilor publice de
conducere vacante de secretar general al județului și director general din cadrul Direcției
generale administrația publică locală, pentru care proba scrisă va avea loc în data de 10
ianuarie 2020

DISPOZIȚIA NR.
08.ian
8/2020

Privind aprobarea desfășurării unei acțiuni în cadrul activității de relații internaționale

DISPOZIȚIA NR.
08.ian
9/2020

Cu privire la numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică
având ca obiect: ”Refacere și consolidare corp drum pe DJ 136, poziția km 23+475”
(proiectare+execuție)

DISPOZIȚIA NR.
08.ian
10/2020

Cu privire la numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică
având ca obiect : Reabilitare DJ 134 limita județului Mureș – Uilac limita județul Mureș, km
18+400 – 21+240 și 22+460 – 24+550

DISPOZIȚIA NR.
09.ian
11/2020

Privind plata orelor de noapte efectuate în luna decembrie 2019 de către fochiști la Serviciul
de deservire din cadrul Direcției generale patrimoniu

DISPOZIȚIA NR.
09.ian
12/2020

Privind numirea Comisiei de inventariere centrale precum și a Comisiilor de inventariere a
patrimoniului Județului Harghita

DISPOZIȚIA NR.
09.ian
13/2020
DISPOZIȚIA NR.
09.ian
14/2020
DISPOZIȚIA NR.
09.ian
15/2020
DISPOZIȚIA NR.
09.ian
16/2020

Privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de funcționare, din excedentul
bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2019 al județului Harghita
Privind constatarea suspendării de drept al raportului de serviciu al domnului Proca Ion
Privind aprobarea desfășurării unei acțiuni în cadrul activității de relații internaționale
Privind aprobarea desfășurării unei acțiuni în cadrul activității de relații internaționale

DISPOZIȚIA NR.
10.ian
17/2020

Privind numirea Comisiei pentru recepția la terminarea lucrării ”Lucrări de întreținere a
mijloacelor pentru siguranța circulației pe drumurile județene din județul Harghita, pentru
anul 2019, lot 3 – Parapete rutiere”, conform programelor aprobate pentru anul 2019

DISPOZIȚIA NR.
10.ian
18/2020

Cu privire la modificarea art.1 al Dispoziției nr. 1278/2019, președintelui Consiliului
Județean Harghita, privind numirea Comisiei de concurs, respectiv Comisiei de soluționare
a contestațiilor pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de execuție
vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul management în
cadrul Direcției generale management, pentru care proba scrisă va avea loc în data de 10
ianuarie 2020

DISPOZIȚIA NR.
14.ian
19/2020

Privind prelungirea menținerii în funcția publică deținută, peste vârsta standard de
pensionare,a doamnei Korodi Ágota

DISPOZIȚIA NR.
14.ian
20/2020

Cu privire la numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție
publică având ca obiect : Refacere și consolidare corp drum pe DJ 134A, sector km 9+730 –
9+830, afectată de alunecare de teren (proiectare și execuție)

DISPOZIȚIA NR.
14.ian
21/2020

Cu privire la numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică
având ca obiect: Acord cadru de furnizare a cartușelor de tonere, a cartușelor de cerneală
și a pieselor de schimb (cilindri, cuptoare, kit de curățare, kit de transfer, kit de
mentenanță, recipient toner rezidual, etc) pentru imprimante, copiatoare și faxuri

DISPOZIȚIA NR.
16.ian
22/2020

privind rectificarea și modificarea Dispoziției nr. 1181/2019 a Președintelui Consiliului
Județean Harghita privind delegarea temporară a atribuțiilor aferente postului de secretar
general al județului la Consiliul Județean Harghita către domnul Vágássy Alpár, director
general adjunct, gradul de salarizare II la Direcția generală administrație publică locală,
respectiv coordonarea anumitor atribuții din cadrul Direcției generale administrație publică
locală, precum și dreptul de semnătură pentru aceste atribuții

DISPOZIȚIA NR.
17.ian
23/2020

privind rectificarea și modificarea Dispoziției nr. 1179/2019 a Președintelui Consiliului
Județean Harghita privind delegarea temporară a atribuțiilor aferente postului de director
general la Direcția generală administrație publică locală, către doamna Antal Renáta,
consilier juridic la Compartimentul juridic, contencios, avizări acte administrative și
contracte, respectiv coordonarea anumitor atribuții din cadrul Direcției generale
administrație publică locală, precum și dreptul de semnătură pentru aceste atribuții

DISPOZIȚIA NR.
17.ian
24/2020

privind rectificarea și modificarea Dispoziției nr. 1183/2019 a Președintelui Consiliului
Județean Harghita privind delegarea temporară a atribuțiilor aferente postului de director
general adjunct la Direcția generală administrație publică locală, către domnul Bodó Alpár,
consilier juridic la Compartimentul juridic, contencios, avizări acte administrative și
contracte din cadrul Direcției generale administrație publică locală, respectiv coordonarea
anumitor atribuții din cadrul Direcției generale administrație publică locală, precum și
dreptul de semnătură pentru aceste atribuții

DISPOZIȚIA NR.
17.ian
25/2020

cu privire la numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică
având ca obiect ”Program de registratură și asigurarea mentenanței programului”

DISPOZIȚIA NR.
17.ian
26/2020

Privind aprobarea desfășurării unei acțiuni în cadrul activității de relații internaționale

DISPOZIȚIA NR.
18.ian
27/2020

privind modificarea raportului de serviciu prin transfer în interesul serviciului, al doamnei
Kalapács Zita, consilier

DISPOZIȚIA NR.
19.ian
28/2020

Privind numirea în funcția publică de execuție vacantă de referent de specialitate, clasa II;
grad profesional debutant, gradația 3 la Compartimentul management informatic în cadrul
Direcției generale management, al doamnei Székely Arpád;

DISPOZIȚIA NR.
20.ian
29/2020

Privind modificarea Dispoziției președintelui Consiliului Județean Harghita nr. 13/2020,
privind aprobarea acoperirii definitive a deficientului secțiunii de funcționare, din
excedentului bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2019 al județului
Harghita;

DISPOZIȚIA NR.
21.ian
30/2020

privind rectificarea art. 1 al Dispoziției nr. 1154/2019 a președintelui Consiliului Județean
Harghita, privind aprobarea suspendării raportului de serviciu la cerere, din motive
personale al domnului Lorincz Csaba Levente;

DISPOZIȚIA NR.
22.ian
31/2020

privind suspendarea raportului de serviciu pentru concediu de creșterea copilului în vârstă
de până la 2 ani, al doamnei Kopacz Tamás Annamária;

DISPOZIȚIA NR.
23.ian
32/2020

privind aprobarea desfășurării unei acțiuni în cadrul activității de relații internaționale;

DISPOZIȚIA NR.
24.ian
33/2020

privind rectificarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2020 aprobat prin
Dispoziția nr. 1362/2019 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziție publică pe anul
2020 al Consiliului Județean Harghita;

DISPOZIȚIA NR.
25.ian
34/2020

privind modificarea Dispoziției președintelui Consiliului Județean Harghita nr. 1065/2011
privind împuternicirea unor angajați ai Consiliului Județean Harghita și a unor consilieri
județeni pentru a conduce autovehiculele din dotarea Consiliului Județean Harghita;

DISPOZIȚIA NR.
22.ian
35/2019

privind aprobarea schimbării numelui, pe cale administrativă, privind pe numita SROF TINCA CAMELIA-LUCICA și al copilului său minor SROF –TINCA KEVIN, domiciliați în mun.
Gheorgheni, Car. Bucin, bl. 3, sc. B, ap. 25, județul Harghita;

DISPOZIȚIA NR.
22.ian
36/2019

privind aprobarea schimbării numelui, pe cale administrativă, privind pe numita SROF TINCA ZSOLT și al copilului său minor SROF –TINCA ERIK, domiciliați în mun. Gheorgheni,
Car. Bucin, bl. 3, sc. B, ap. 25, județul Harghita;

DISPOZIȚIA NR.
22.ian
37/2019

privind abrogarea Dispoziției nr. 101/2006 privind „încredinţarea d-lui director al Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita Ion Proca, prin d-na SZAKACS
GABRIELLA, inspector asistent – social, din cadrul Serviciului management de caz, să
efectueze demersurile şi să îndeplinească actele pregătitoare necesare exercitării dreptului
şi obligaţiilor părinteşti de către preşedintele Consiliul Judeţean Harghita pentru minorul
SUKETES NORBERT, născut la data de 17 noiembrie 2004, în municipiul Odorheiu Secuiesc”,
cu modificările ulterioare;

DISPOZIȚIA NR.
22.ian
38/2019

privind abrogarea Dispoziției nr. 561/2015 privind „încredinţarea d-lui Elekes Zoltán director
al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, ca prin d-na asistent
social Szokol Margit din cadrul Serviciului de adopţie şi postadopţii, să efectueze
demersurile şi să îndeplinească actele pregătitoare necesare exercitării drepturilor şi
obligaţiilor părinteşti de către Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita pentru copilul
Király Barbara născută la data de 02.10.2006, în municipiul Odorheiu Secuiesc, județul
Harghita”, cu modificările și completările ulterioare;

DISPOZIȚIA NR.
22.ian
39/2019

privind abrogarea Dispoziției nr. 1453/2017 privind „încredinţarea d-lui Elekes Zoltán
director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, ca prin dna asistent social Szokol Margit din cadrul Serviciului de adopţie şi postadopţii, să efectueze
demersurile şi să îndeplinească actele pregătitoare necesare exercitării drepturilor şi
obligaţiilor părinteşti de către Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita în domeniul
adopției pentru copilul Tamás Florin născut la data de 24.02.2005, în municipiul Călărași,
Județul Călărași”, cu modifcările și completările ulterioare;

DISPOZIȚIA NR.
22.ian
40/2019

privind abrogarea Dispoziției nr. 434/2018 privind încredințarea d-lui Elekes Zoltán director
al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, ca prin d-na asistent
social Szokol Margit din cadrul Serviciului de adopție și postadopții, să efectueze
demersurile şi să îndeplinească actele pregătitoare necesare exercitării drepturilor şi
obligaţiilor părinteşti de către Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita pentru copilul
Otvos Bela născut la data de 04.06.2017, în municipiul Odorheiu Secuiesc, județul
Harghita”, cu modifcările și completările ultarioare;

DISPOZIȚIA NR.
22.ian
41/2019

privind abrogarea Dispoziției nr. 794/2019 privind încredinţarea d-lui Elekes Zoltán director
al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, ca prin d-na asistent
social Peter Veronika din cadrul Serviciului de adopţie şi postadopţii, să efectueze
demersurile şi să îndeplinească actele pregătitoare necesare exercitării drepturilor şi
obligaţiilor părinteşti de către Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita în domeniul
adopției pentru copilul Vass Rochardo-Csaba născut la data de 13.11.2017, în municipiul
Odorheiu Secuiesc, județul Harghita;” cu modificările și completările ulteroare;

DISPOZIȚIA NR.
22.ian
42/2019

privind abrogarea Dispoziției nr. 793/2019 privind încredinţarea d-lui Elekes Zoltán director
al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, ca prin d-na asistent
social Peter Veronika din cadrul Serviciului de adopţie şi postadopţii, să efectueze
demersurile şi să îndeplinească actele pregătitoare necesare exercitării drepturilor şi
obligaţiilor părinteşti de către Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita în domeniul
adopției pentru copilul Demeter István născut la data de 21.11.2017, în municipiul Odorheiu
Secuiesc, județul Harghita”, cu modificările ți completările ulterioare;

DISPOZIȚIA NR.
22.ian
43/2019

privind abrogarea Dispoziției nr. 534/2018 privind „încredinţarea d-lui Elekes Zoltán director
al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, ca prin d-na asistent
social Szokol Margit din cadrul Serviciului de adopţie şi postadopţii, să efectueze
demersurile şi să îndeplinească actele pregătitoare necesare exercitării drepturilor şi
obligaţiilor părinteşti de către Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita în domeniul
adopției pentru copilul Demeter Noémi născută la data de 02.07.2017, în municipiul
Odorheiu Secuiesc, județul Harghita”, cu modificările și completările ulterioare;

DISPOZIȚIA NR.
22.ian
44/2019

Privind constatarea încetării Contractului individual de muncă nr. 439/2019, prin acordul
părților, al doamnei Majlát Zita;

DISPOZIȚIA NR.
22.ian
45/2019

privind aprobarea schimbării numelui și a prenumelui, pe cale administrativă, privind pe
ROȘEȚI –KARIKAS BRUNO-PETRISOR, domiciliați în mun. Miercurea Ciuc, Str. Muller Laszlo,
nr. 6. sc.C, ap. 4, județul Harghita;

DISPOZIȚIA NR.
22.ian
46/2020

privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Județean Harghita;

DISPOZIȚIA NR.
22.ian
47/2020

privind repartizarea unei locuințe de serviciu aflat în proprietatea județului Harghita și în
administrarea Consiliului Județului Harghita;

DISPOZIȚIA NR.
23.ian
48/2020

privind efectuarea operațiunii de autoevaluare a sistemului de control intern managerial în
vederea elaborării Raportului asupra sistemului de control intern managerial la data de 31
decembrie 2019 în cadrul Consiliului Județean Harghita;

DISPOZIȚIA NR.
23.ian
49/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum de 10% pentru
activitatea desfășurată în cadrul Proiectului Planificarea strategică și managementul
performanței în folosul cetățenilor din județul Harghita prin implementarea CAF (CAFHR),
cod proiect 126548, din cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, în luna
decembrie 2019, al doamnei Antal Renata;

DISPOZIȚIA NR.
23.ian
50/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum de 10% pentru
activitatea desfășurată în cadrul Proiectului Planificarea strategică și managementul
performanței în folosul cetățenilor din județul Harghita prin implementarea CAF (CAFHR),
cod proiect 126548, din cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, în luna
decembrie 2019, al domnului Farkas Tamas Istvan;

DISPOZIȚIA NR.
23.ian
51/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum de 20% pentru
activitatea desfășurată în cadrul Proiectului Planificarea strategică și managementul
performanței în folosul cetățenilor din județul Harghita prin implementarea CAF (CAFHR),
cod proiect 126548, din cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, în luna
decembrie 2019, a doamnei Duka Zita;

DISPOZIȚIA NR.
23.ian
52/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum de 20% pentru
activitatea desfășurată în cadrul Proiectului Planificarea strategică și managementul
performanței în folosul cetățenilor din județul Harghita prin implementarea CAF (CAFHR),
cod proiect 126548, din cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, în luna
decembrie 2019, al doamnei Groza Noemi;

DISPOZIȚIA NR.
23.ian
53/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum de 30% pentru
activitatea desfășurată în cadrul Proiectului Planificarea strategică și managementul
performanței în folosul cetățenilor din județul Harghita prin implementarea CAF (CAFHR),
cod proiect 126548, din cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, în luna
decembrie 2019, al doamnei Bartalis Tunde;

DISPOZIȚIA NR.
23.ian
54/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum de 20% pentru
activitatea desfășurată în cadrul Proiectului Planificarea strategică și managementul
performanței în folosul cetățenilor din județul Harghita prin implementarea CAF (CAFHR),
cod proiect 126548, din cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, în luna
decembrie 2019, al doamnei Izsak Szekely Judit;

DISPOZIȚIA NR.
23.ian
55/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul Proiectului internațional E-COOL – Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in
Young People through the Dynamisation of Competence ,Reaching Methodologies and
Entrepreneurial Ecosystem”, în luna decembrie 2019, a doamnei Eross Bea;

DISPOZIȚIA NR.
23.ian
56/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul Proiectului internațional E-COOL – Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in
Young People through the Dynamisation of Competence ,Reaching Methodologies and
Entrepreneurial Ecosystem”, în luna decembrie 2019, a doamnei Gal Dorottya;

DISPOZIȚIA NR.
23.ian
57/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul Proiectului internațional E-COOL – Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in
Young People through the Dynamisation of Competence ,Reaching Methodologies and
Entrepreneurial Ecosystem”, în luna decembrie 2019, a doamnei Kinda Jolan;

DISPOZIȚIA NR.
23.ian
58/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul Proiectului internațional E-COOL – Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in
Young People through the Dynamisation of Competence ,Reaching Methodologies and
Entrepreneurial Ecosystem”, în luna decembrie 2019, a doamnei Biro Kinga;

DISPOZIȚIA NR.
23.ian
59/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul Proiectului internațional E-COOL – Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in
Young People through the Dynamisation of Competence ,Reaching Methodologies and
Entrepreneurial Ecosystem”, în luna decembrie 2019, a doamnei Farkas Eniko;

DISPOZIȚIA NR.
23.ian
60/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul Proiectului internațional E-COOL – Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in
Young People through the Dynamisation of Competence ,Reaching Methodologies and
Entrepreneurial Ecosystem”, în luna decembrie 2019, a domnului Vagassy Alpar;

DISPOZIȚIA NR.
23.ian
61/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul Proiectului internațional E-COOL – Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in
Young People through the Dynamisation of Competence ,Reaching Methodologies and
Entrepreneurial Ecosystem”, în luna decembrie 2019, a domnului Ferencz Hunor;

DISPOZIȚIA NR.
23.ian
62/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum 10% pentru
activitatea desfășurată în cadrul Proiectului internațional FRIDGE – Development of Food
Industry SME competitiveness for better potentials in growth, în cadrul Programului
Interreg Europe, în luna decembrie 2019, a doamnei Kiss Timea Gabriella;

DISPOZIȚIA NR.
23.ian
63/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum 10% pentru
activitatea desfășurată în cadrul Proiectului internațional FRIDGE – Development of Food
Industry SME competitiveness for better potentials in growth, în cadrul Programului
Interreg Europe, în luna decembrie 2019, al domnului Eros Levente Zoltan;

DISPOZIȚIA NR.
23.ian
64/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum 10% pentru
activitatea desfășurată în cadrul Proiectului internațional FRIDGE – Development of Food
Industry SME competitiveness for better potentials in growth, în cadrul Programului
Interreg Europe, în luna decembrie 2019, a doamnei Zonda Eva;

DISPOZIȚIA NR.
23.ian
65/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum 10% pentru
activitatea desfășurată în cadrul Proiectului internațional FRIDGE – Development of Food
Industry SME competitiveness for better potentials in growth, în cadrul Programului
Interreg Europe, în luna decembrie 2019, a doamnei Jozsa Svella-Ildiko-Beata;

DISPOZIȚIA NR.
23.ian
66/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum 10% pentru
activitatea desfășurată în cadrul Proiectului internațional FRIDGE – Development of Food
Industry SME competitiveness for better potentials in growth, în cadrul Programului
Interreg Europe, în luna decembrie 2019, a doamnei Csiki Anna;

DISPOZIȚIA NR.
23.ian
67/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum 10% pentru
activitatea desfășurată în cadrul Proiectului internațional FRIDGE – Development of Food
Industry SME competitiveness for better potentials in growth, în cadrul Programului
Interreg Europe, în luna decembrie 2019, a doamnei Kopacz Emoke;

DISPOZIȚIA NR.
23.ian
68/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum 10% pentru
activitatea desfășurată în cadrul Proiectului CD-ETA „Collabotarive Digitalization of Natural
and Cultural Herritage” din cadrul programului Interreg Europe în luna decembrie 2019 a
domnului Chiorean Adrian-Alexandru; ;

DISPOZIȚIA NR.
23.ian
69/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum 10% pentru
activitatea desfăşurată în cadrul Proiectului internațional „RuralGrowth - increasing
competitiveness of SMEs in the rural visitor economy sector” din cadrul Programului
Interreg Europe, în luna decembrie 2019, a domnului Zolya Zsombor;

DISPOZIȚIA NR.
23.ian
70/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum 10% pentru
activitatea desfășurată în cadrul Proiectului internațional FRIDGE – Development of Food
Industry SME competitiveness for better potentials in growth, în cadrul Programului
Interreg Europe, în luna decembrie 2019, al domnului Bodo Apar;

DISPOZIȚIA NR.
23.ian
71/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum 10% pentru
activitatea desfășurată în cadrul Proiectului internațional FRIDGE – Development of Food
Industry SME competitiveness for better potentials in growth, în cadrul Programului
Interreg Europe, în luna decembrie 2019, a doamnei Lukacs Eva;

DISPOZIȚIA NR.
23.ian
72/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum 10% pentru
activitatea desfășurată în cadrul Proiectului internațional Local Flavours – Authentic tourism
based on local cultural flavurs, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna decembrie
2019, a doamnei Zonda Erika;

DISPOZIȚIA NR.
23.ian
73/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum 10% pentru
activitatea desfășurată în cadrul Proiectului internațional Local Flavours – Authentic tourism
based on local cultural flavurs, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna decembrie
2019, a domnului Benedek Szekedy Sandor;

DISPOZIȚIA NR.
23.ian
74/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum 10% pentru
activitatea desfășurată în cadrul Proiectului internațional Local Flavours – Authentic tourism
based on local cultural flavurs, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna decembrie
2019, a domnului Birta Antal;

DISPOZIȚIA NR.
23.ian
75/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum 10% pentru
activitatea desfășurată în cadrul Proiectului internațional Local Flavours – Authentic tourism
based on local cultural flavurs, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna decembrie
2019, a domnului Bodo Alpar;

DISPOZIȚIA NR.
23.ian
76/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum 10% pentru
activitatea desfășurată în cadrul Proiectului internațional Local Flavours – Authentic tourism
based on local cultural flavurs, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna decembrie
2019, a doamnei Forro Gyongyver;

DISPOZIȚIA NR.
23.ian
77/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum 10% pentru
activitatea desfășurată în cadrul Proiectului internațional Local Flavours – Authentic tourism
based on local cultural flavurs, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna decembrie
2019, a domnului Iochom, Zsolt;

DISPOZIȚIA NR.
23.ian
78/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum 10% pentru
activitatea desfășurată în cadrul Proiectului internațional Local Flavours – Authentic tourism
based on local cultural flavurs, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna decembrie
2019, a doamnei Joo Emoke;

DISPOZIȚIA NR.
23.ian
79/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum 10% pentru
activitatea desfășurată în cadrul Proiectului internațional Local Flavours – Authentic tourism
based on local cultural flavurs, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna decembrie
2019, a doamnei Szekely Kinga;

DISPOZIȚIA NR.
23.ian
80/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul Proiectului internațional E-COOL – Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in
Young People through the Dynamisation of Competence ,Reaching Methodologies and
Entrepreneurial Ecosystem”, în luna decembrie 2019, a doamnei Kajtar Zsuzsanna;

DISPOZIȚIA NR.
23.ian
81/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum de 20% pentru
activitatea desfășurată în cadrul Proiectului Planificarea strategică și managementul
performanței în folosul cetățenilor din județul Harghita prin implementarea CAF (CAFHR),
cod proiect 126548, din cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, în luna
decembrie 2019, al domnului Szocs Matyas Istvan

DISPOZIȚIA NR.
23.ian
82/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum de 10% pentru
activitatea desfășurată în cadrul Proiectului internațional RURITAGE – „Rural regeneration
trough systemic heritage – led strategies” din cadrul programului Horizon 2020,
subprogramul SC5 – 21 – 2016 – 2017; „Patrimoniul cultural ca monitor pentru o creștere
durabilă”, în luna decembrie 2019, a doamnei Ferencz Tunde Melinda;

DISPOZIȚIA NR.
23.ian
83/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum de 10% pentru
activitatea desfășurată în cadrul Proiectului internațional RURITAGE – „Rural regeneration
trough systemic heritage – led strategies” din cadrul programului Horizon 2020,
subprogramul SC5 – 21 – 2016 – 2017; „Patrimoniul cultural ca monitor pentru o creștere
durabilă”, în luna decembrie 2019, a doamnei Munteanu Eva

DISPOZIȚIA NR.
23.ian
84/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum de 10% pentru
activitatea desfășurată în cadrul Proiectului internațional RURITAGE – „Rural regeneration
trough systemic heritage – led strategies” din cadrul programului Horizon 2020,
subprogramul SC5 – 21 – 2016 – 2017; „Patrimoniul cultural ca monitor pentru o creștere
durabilă”, în luna decembrie 2019, a doamnei Albert Katalin;

DISPOZIȚIA NR.
23.ian
85/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum de 10% pentru
activitatea desfășurată în cadrul Proiectului internațional RURITAGE – „Rural regeneration
trough systemic heritage – led strategies” din cadrul programului Horizon 2020,
subprogramul SC5 – 21 – 2016 – 2017; „Patrimoniul cultural ca monitor pentru o creștere
durabilă”, în luna decembrie 2019, a doamnei Imre Krisztina Maria;

DISPOZIȚIA NR.
27.ian
86/2020

Privind numirea Comisiei pentru recepția finală a obiectivului de investiții „RK Învelitoare la
Spitalul de Psihiatrie Tulgheș” conform Contractului nr. 27823/12.12.2014 încheiat între SC
Gheconstar SA din Gheorgheni și Consiliul Județean Harghita respectiv conform contractului
nr. 12314/18.06.2012 încheiat între Industrie Bau SRL și Consiliul Județean Harghita;

DISPOZIȚIA NR.
27.ian
87/2020

privind modificarea Dispoziției nr. 12/2020 privind numirea Comisiei de inventariere
centrale precum și a Comisiilor de inventariere a patrimoniului Județului Harghita pe anul
2019;

DISPOZIȚIA NR.
27.ian
88/2020

privind constatarea suspendării de drept al raportului de serviciu din cauza concediului
pentru incapacitate temporară de muncă, al domnului Csiki Attila Lorincz;

DISPOZIȚIA NR.
27.ian
89/2020

privind modificarea Dispoziției nr. 1204/2019 privind încadrarea pe durată determinată, cu
timp parțial de 4 ore pe zi, în postul contractual de consilier, gradația 0, la Cabinetul
Vicepreședintelui Consiliului Județean Harghita, a domnului Elekes Szabolcs;

DISPOZIȚIA
90/2020
DISPOZIȚIA
91/2020
DISPOZIȚIA
92/2020
DISPOZIȚIA
93/2020
DISPOZIȚIA
94/2020
DISPOZIȚIA
95/2020
DISPOZIȚIA
96/2020
DISPOZIȚIA
97/2020
DISPOZIȚIA
98/2020
DISPOZIȚIA
99/2020
DISPOZIȚIA
100/2020
DISPOZIȚIA
101/2020
DISPOZIȚIA
102/2020
DISPOZIȚIA
103/2020
DISPOZIȚIA
104/2020
DISPOZIȚIA
105/2020
DISPOZIȚIA
106/2020
DISPOZIȚIA
107/2020
DISPOZIȚIA
108/2020
DISPOZIȚIA
109/2020
DISPOZIȚIA
110/2020
DISPOZIȚIA
111/2020
DISPOZIȚIA
112/2020
DISPOZIȚIA
113/2020
DISPOZIȚIA
114/2020
DISPOZIȚIA
115/2020
DISPOZIȚIA
116/2020
DISPOZIȚIA
117/2020
DISPOZIȚIA
118/2020

NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Szakáli Tünde

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Szopos Bíborka

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Szigeti Sarolta

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Szekeres Csíki Kinga

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Székely Magdolna

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Székely Hajnal Gabriella

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Szebeni Erika

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Vaidoș-Ghiorghiță Luminița-Nicoleta

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Bagaméri Noémi

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Tubák Mária-Katalin

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Vass Erika

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Tankó Melinda

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Zsók Sarolta

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Zonda Éva

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Vrîncean Clara

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Vița Clarissa

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Zsombori Judit

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Domokos Ilona

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Dobrean Lucia-Doina

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Ferencz Tünde-Melinda

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Forró Gabriela

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Drócsa Katalin

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Ferencz Judit

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Duka Zita

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Erős Bea

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, al domnului Zsók Levente

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, al domnului Tankó-Bodor Attila

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Sabau Elena Andrea

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Salamon Andrea

DISPOZIȚIA
119/2020
DISPOZIȚIA
120/2020
DISPOZIȚIA
121/2020
DISPOZIȚIA
122/2020
DISPOZIȚIA
123/2020
DISPOZIȚIA
124/2020
DISPOZIȚIA
125/2020
DISPOZIȚIA
126/2020
DISPOZIȚIA
127/2020
DISPOZIȚIA
128/2020
DISPOZIȚIA
129/2020
DISPOZIȚIA
130/2020

NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Józsa-Svella Ildikó-Beáta

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Gergely Mária

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Gergely Noémi

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, al domnului Ambrus Imre

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, al domnului Csató Csaba

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Horváth Szekeres Julia

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Gergely Olga

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Hosszu Emese

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Incze Erika

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei György Emilia

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Groza Noémi

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Gál Katalin

DISPOZIȚIA NR.
30.ian
131/30.012020
DISPOZIȚIA
132/2020
DISPOZIȚIA
133/2020
DISPOZIȚIA
134/2020
DISPOZIȚIA
135/2020
DISPOZIȚIA
136/2020
DISPOZIȚIA
137/2020
DISPOZIȚIA
138/2020
DISPOZIȚIA
139/2020
DISPOZIȚIA
140/2020
DISPOZIȚIA
141/2020
DISPOZIȚIA
142/2020
DISPOZIȚIA
143/2020
DISPOZIȚIA
144/2020
DISPOZIȚIA
145/2020
DISPOZIȚIA
146/2020

NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Gorbănescu Daniela

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, al domnului Zólya László-András

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Süveg Éva

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Szász Katalin

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, al domnului Bardócz László

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, al domnului Bardócz Áron

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a domnului Kovács Zoltán;

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a domnului Lakatos Zsolt;

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a domnului Marti Attila;

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a domnului Balșazs Zoltan;

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, al domnului Pál Péter

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, al domnului Müller Arnold

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, al domnului Mihály Csaba

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, al domnului Máthé Árpád Miklós

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, al domnului Bidermann András

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, al domnului Benedek-Székedy Sándor

DISPOZIȚIA
147/2020
DISPOZIȚIA
148/2020
DISPOZIȚIA
149/2020
DISPOZIȚIA
150/2020
DISPOZIȚIA
151/2020
DISPOZIȚIA
152/2020
DISPOZIȚIA
153/2020
DISPOZIȚIA
154/2020
DISPOZIȚIA
155/2020
DISPOZIȚIA
156/2020
DISPOZIȚIA
157/2020
DISPOZIȚIA
158/2020
DISPOZIȚIA
159/2020
DISPOZIȚIA
160/2020
DISPOZIȚIA
161/2020
DISPOZIȚIA
162/2020
DISPOZIȚIA
163/2020
DISPOZIȚIA
164/2020
DISPOZIȚIA
165/2020
DISPOZIȚIA
166/2020
DISPOZIȚIA
167/2020
DISPOZIȚIA
168/2020
DISPOZIȚIA
169/2020
DISPOZIȚIA
170/2020
DISPOZIȚIA
171/2020
DISPOZIȚIA
172/2020
DISPOZIȚIA
173/2020
DISPOZIȚIA
174/2020
DISPOZIȚIA
175/2020

NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, al domnului Darvas Tibor

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, al domnului Dajka Zoltán

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, al domnului Csurka Ludovic

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, al domnului Csúcs András

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, al domnului Bartalis Sándor

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, al domnului Bors Dénes

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, al domnului Bodó Alpár

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, al domnului Jakab Csaba István

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, al domnului Izsák Levente Miklós

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, al domnului Iochom Zsolt

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, al domnului Ichim Ciprian

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Pethő Enikő- Zsuzsanna

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Bíró Emese Erzsébet

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, al domnului Ianovits István Zsolt

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, al domnului Elekes Szabolcs

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, al domnului Erős Levente-Zoltán

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, al domnului Gáspár Balázs

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, al domnului Dósa Levente

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, al domnului Dombi Gyula

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Ábrahám Anico

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Balló Juliánna

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Csató Erzsébet

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Kelemen Bíborka

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Juhász Ildikó Mária

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, al domnului Kelemen László

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Incze Zsuzsanna

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Forró Gyöngyvér

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, al domnului Szabó Barna

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, al domnului Karácsony Csaba

DISPOZIȚIA
176/2020
DISPOZIȚIA
177/2020
DISPOZIȚIA
178/2020
DISPOZIȚIA
179/2020
DISPOZIȚIA
180/2020
DISPOZIȚIA
181/2020
DISPOZIȚIA
182/2020
DISPOZIȚIA
183/2020
DISPOZIȚIA
184/2020
DISPOZIȚIA
185/2020
DISPOZIȚIA
186/2020
DISPOZIȚIA
187/2020
DISPOZIȚIA
188/2020
DISPOZIȚIA
189/2020
DISPOZIȚIA
190/2020
DISPOZIȚIA
191/2020
DISPOZIȚIA
192/2020
DISPOZIȚIA
193/2020
DISPOZIȚIA
194/2020
DISPOZIȚIA
195/2020
DISPOZIȚIA
196/2020
DISPOZIȚIA
197/2020
DISPOZIȚIA
198/2020
DISPOZIȚIA
199/2020
DISPOZIȚIA
200/2020
DISPOZIȚIA
201/2020
DISPOZIȚIA
202/2020
DISPOZIȚIA
203/2020
DISPOZIȚIA
204/2020

NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.

30.iul

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Erdély Éva

30.iul

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Gál Dorottya

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Ilonka Anna

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Antal Zsófia

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Imre Krisztina Mária

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Pop Florentina-Mihaela

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Lajos Eszter

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Székely Kinga

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, al domnului Ladó Ferenc Huba

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, al domnului Kristó Ferencz

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, al domnului Lázár Zoltán

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, al domnului Jánó Attila Ervin

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, al domnului Moldovan Radu

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, al domnului Bajkó Attila Imre

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, al domnului Tekeres József

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, al domnului Adorján Tamás

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, al domnului Páll Ernő

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, al domnului Ioni Gheiza

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, al domnului Sándor Attila

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, al domnului Ferencz Hunor

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, al domnului Farkas Tamás István

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, al domnului Nagy Zoltán

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, al domnului Both Róbert

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, al domnului Bartalis Elemér

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, al domnului Berei István

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, al domnului Erős Levente

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, al domnului Antal Ernő

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, al domnului Szabó Tibor

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, al domnului Tamás Botond

DISPOZIȚIA
205/2020
DISPOZIȚIA
206/2020
DISPOZIȚIA
207/2020
DISPOZIȚIA
208/2020
DISPOZIȚIA
209/2020
DISPOZIȚIA
210/2020
DISPOZIȚIA
211/2020
DISPOZIȚIA
212/2020
DISPOZIȚIA
213/2020
DISPOZIȚIA
214/2020
DISPOZIȚIA
215/2020
DISPOZIȚIA
216/2020
DISPOZIȚIA
217/2020
DISPOZIȚIA
218/2020
DISPOZIȚIA
219/2020
DISPOZIȚIA
220/2020
DISPOZIȚIA
221/2020
DISPOZIȚIA
222/2020
DISPOZIȚIA
223/2020
DISPOZIȚIA
224/2020
DISPOZIȚIA
225/2020
DISPOZIȚIA
226/2020
DISPOZIȚIA
227/2020
DISPOZIȚIA
228/2020
DISPOZIȚIA
229/2020
DISPOZIȚIA
230/2020
DISPOZIȚIA
231/2020
DISPOZIȚIA
232/2020
DISPOZIȚIA
233/2020

NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, al domnului Zsigmond Szilárd

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, al domnului Baricz Gergely

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, al domnului Kajtár Tibor

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, al domnului Adorján Gábor

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, al domnului Kovács Ignác

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Szász Zsófia

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Miklósi Ildikó

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Isán Judit

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Kopacz Réka

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Fülöp Mária

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Ábrahám Emőke

30.ian

privind menținerea salariul lunar, al domnului Borboly Csaba

30.ian

privind menținerea salariul lunar, al domnului Barti Tihamér

30.ian

privind menținerea salariul lunar, al domnului Bíró Barna-Botond

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Izsák-Székely Judith

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Joó Emőke

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Gáspár Izabella-Enikő

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, al domnului Keresztes Zoltán

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, al domnului Fülöp József

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, al domnului Kocs Zoltán

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, al domnului Gyenge Miklós

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Jurián Ildikó Melinda

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Kajtár Zsuzsánna

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Kardalus Enikő

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Kiss Judith

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Kocs Éva-Gizella

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, al domnului Petroni Zsolt

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, al domnului Salamon Endre

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, al domnului Szabó Zsolt Szilveszter

DISPOZIȚIA
234/2020
DISPOZIȚIA
235/2020
DISPOZIȚIA
236/2020
DISPOZIȚIA
237/2020
DISPOZIȚIA
238/2020
DISPOZIȚIA
239/2020
DISPOZIȚIA
240/2020
DISPOZIȚIA
241/2020
DISPOZIȚIA
242/2020
DISPOZIȚIA
243/2020
DISPOZIȚIA
244/2020
DISPOZIȚIA
245/2020
DISPOZIȚIA
246/2020
DISPOZIȚIA
247/2020
DISPOZIȚIA
248/2020
DISPOZIȚIA
249/2020
DISPOZIȚIA
250/2020
DISPOZIȚIA
251/2020
DISPOZIȚIA
252/2020
DISPOZIȚIA
253/2020
DISPOZIȚIA
254/2020
DISPOZIȚIA
255/2020
DISPOZIȚIA
256/2020
DISPOZIȚIA
257/2020
DISPOZIȚIA
258/2020
DISPOZIȚIA
259/2020
DISPOZIȚIA
260/2020
DISPOZIȚIA
261/2020
DISPOZIȚIA
262/2020

NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, al domnului Virágh Ferenc

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, al domnului Suciu Róbert Ignác

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, al domnului Schmutzer István Lóránd

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, al domnului Barabás Árpád

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Csont Zsuzsánna

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Csiszár Juliánna

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Csurka Piroska Margit

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Czerán Erzsébet Katalin

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Bencze Edit

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Benkes Éva

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Béres Tünde

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Bíró Kinga

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Bodó Emőke

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Bodor Hajnalka

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Borbáth Csilla

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Császár Judith

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Csíki Anna

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Barta Judit

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Bartalis Tünde

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Bardócz Mária

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Barcsay Annamária

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Bara Lenuta

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Bálint Ildikó

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Bakó Annamária

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Antal-Orbán Erzsébet

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Antal Renáta

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei András Ildikó

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Ambrus Gyöngy Imola

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Ábrahám Erzsébet

DISPOZIȚIA
263/2020
DISPOZIȚIA
264/2020
DISPOZIȚIA
265/2020
DISPOZIȚIA
266/2020
DISPOZIȚIA
267/2020
DISPOZIȚIA
268/2020
DISPOZIȚIA
269/2020
DISPOZIȚIA
270/2020
DISPOZIȚIA
271/2020
DISPOZIȚIA
272/2020
DISPOZIȚIA
273/2020
DISPOZIȚIA
274/2020
DISPOZIȚIA
275/2020
DISPOZIȚIA
276/2020
DISPOZIȚIA
277/2020
DISPOZIȚIA
278/2020
DISPOZIȚIA
279/2020
DISPOZIȚIA
280/2020
DISPOZIȚIA
281/2020
DISPOZIȚIA
282/2020
DISPOZIȚIA
283/2020
DISPOZIȚIA
284/2020
DISPOZIȚIA
285/2020
DISPOZIȚIA
286/2020
DISPOZIȚIA
287/2020
DISPOZIȚIA
288/2020
DISPOZIȚIA
289/2020
DISPOZIȚIA
290/2020
DISPOZIȚIA
291/2020

NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Albert Katalin

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Albert Mónika

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, al domnului Szocs Matyas Istvan;

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Munteanu Eva;

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, al domnului Papai Carol;

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, al domnului Peli Levente;

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, al domnului Balint Andras;

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Coman Rita;

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Zonda Erika;

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Mindrescu Alina Gabriela;

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Miklos Eva;

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Kovacs Nagy Erika;

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Kopacz Emoke

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Kopacz Jolan

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Korodi Agota;

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Kopacz Tamas Annamaria;

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Lupeș Bârjovanu Silvia-Rodica;

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Lazar Agnes;

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Lukacs Eva;

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Mihalydeak Klara;

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Miko Eva;

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Torok Hanna;

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, al domnului Sandor Tamás;

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Molnar Zsuzsanna;

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, al domnului Vagassy Alpar;

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Pap Maria;

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, al domnului Birta Antal;

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, al domnului Chiorean Adrian Alexandru;

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Fulop Ottilia;

DISPOZIȚIA
292/2020
DISPOZIȚIA
293/2020
DISPOZIȚIA
294/2020
DISPOZIȚIA
295/2020
DISPOZIȚIA
296/2020
DISPOZIȚIA
297/2020

NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Petres Eva;

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, al domnului Zolya Zsombor;

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Nistor Maria Angela;

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Peterffy Agnes Katalin;

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Otvos Edit;

30.ian

privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Oltean Anna;

DISPOZIȚIA NR.
30.ian
298/2020

privind rectificarea art. 1 al Dispoziției nr. 6/2020 a președintelui Consiliului Județean
Harghita privind încadrarea pe durată determinată cu timp parțial de 3 ore pe zi, în postul
contractual de consilier, gradația 5, la Cabinetul președintelui Consiliului Județean Harghita
a doamnei Bodi Ildikó;

DISPOZIȚIA NR.
30.ian
299/2020

privind modificarea Dispoziției nr. 1177/2019 privind încadrarea pe durată determinată cu
timp parțial de 6 ore pe zi, în postul contractual de consilier, gradația 4 la Cabinetul
președintelui Consiliului Județean Harghita a doamnei Szasz Katalin;

DISPOZIȚIA NR.
30.ian
300/2020

privind modificarea Dispoziției nr. 1082/2019 privind numirea pe durată determinată cu
normă întreagă în postul contractual de consilier, gradația 3 la Cabinetul președintelui
Consiliului Județean Harghita al domnului Bidermann Andras;

DISPOZIȚIA NR.
30.ian
301/2020

modificarea Dispoziției nr. 1060/2019 privind încadrarea pe durată determinată cu timp
parțial de 5 ore pe zi, în postul contractual de consilier, gradația 0 la Cabinetul președintelui
Consiliului Județean Harghita a doamnei Gergely Noemi;

DISPOZIȚIA NR.
30.ian
302/2020

privind modificarea Dispoziției nr. 954/2019 privind încadrarea pe durată determinată cu
timp parțial de 4 ore pe zi, în postul contractual de consilier, gradația 0 la Cabinetul
președintelui Consiliului Județean Harghita a doamnei Bagameri Noemi;

DISPOZIȚIA NR.
30.ian
303/2020

privind promovarea în grad profesional imediat superior și stabilirea salariului lunar al
doamnei Szopos Biborka;

DISPOZIȚIA NR.
30.ian
304/2020

privind promovarea în grad profesional imediat superior și stabilirea salariului lunar al
doamnei Incze Erika;

DISPOZIȚIA NR.
30.ian
305/2020

privind promovarea în grad profesional imediat superior și stabilirea salariului lunar al
doamnei Miklos Eva;

DISPOZIȚIA NR.
30.ian
306/2020

privind promovarea în grad profesional imediat superior și stabilirea salariului lunar al
doamnei Beres Tunde;

DISPOZIȚIA NR.
30.ian
307/2020

privind constatatoarea încetării promovării temporare în funcția publică vacantă de
conducere de director general adjunct la Direcția generală management a doamnei Kiss
Timea Gabriella, respectiv reluarea activității în funcția publică de execuție de consilier clasa
I, grad profesional superior, gradația 3, la Compartimentul management din cadrul Direcției
generale management și stabilirea salariului lunar;

DISPOZIȚIA NR.
30.ian
308/2020

privind promovarea temporară în funcția publică vacantă de conducere de director general
adjunct la Direcția generală management a doamnei Kiss Timea Gabriella, având funcția de
consilier clasa I, grad profesional superior, la Compartimentul management din cadrul
Direcției generale management;

DISPOZIȚIA NR.
30.ian
309/2020

privind constatatoarea încetării promovării temporare în funcția publică vacantă de
conducere de director general adjunct la Direcția generală management a doamnei Kinda
Jolan, respectiv reluarea activității în funcția publică de execuție de consilier clasa I, grad
profesional superior, gradația 4, la Compartimentul amenajare teritoriului GIS din cadrul
Arhitect șef și stabilirea salariului lunar;

DISPOZIȚIA NR.
30.ian
310/2020

Privind trecerea în gradația 5 corespunzător tranșei de vechime în muncă, și stabilirea
venitului brut lunar al doamnei Kinda Jolan;

DISPOZIȚIA NR.
30.ian
311/2020

Privind modificarea raportului de serviciu prin mutare definitivă la Compartimentul
implementare proiecte UE din cadrul Direcției generale programe, proiecte și achiziții
publice, a doamnei Joó Emőke

DISPOZIȚIA NR.
30.ian
312/2020

privind promovarea temporară în funcția publică de conducere vacantă de secretar general
al județului, gradul de salarizare II, al domnului Vagassy Alpar;

DISPOZIȚIA NR.
30.ian
313/2020

Privind promovarea temporară în funcția publică de conducere temporar vacantă de
director general adjunct, gradul de salarizare II la Direcția generală administrație publică
locală, al domnului Bodó Alpár

DISPOZIȚIA NR.
30.ian
314/2020

Privind promovarea temporară în funcția publică de conducere vacantă de director general,
gradul de salarizare II la Direcția generală administrație publică locală, a doamnei Antal
Renáta

DISPOZIȚIA NR.
30.ian
315/2020

Privind promovarea temporară în funcția publică de conducere de șef serviciu, gradul de
salarizare II, la Serviciul administrație publică locală din cadrul Direcției generale
administrație publică locală, a doamnei Székely Hajnal Gabriella

DISPOZIȚIA NR.
30.ian
316/2020

Privind rectificarea art. 1 al Dispoziției nr. 1368/2019 a președintelui Consiliului Județean
Harghita privind numirea în funcția publică de execuție temporar vacantă de referent, clasa
III, grad profesional superior, gradația 5 la Compartimentul buget și monitorizare instituții
subordonate în cadrul Direcției generale economice al domnului Csavar Gabor;

DISPOZIȚIA NR.
30.ian
317/2020
DISPOZIȚIA NR.
30.ian
318/2020

DISPOZIȚIA NR.
30.ian
319/2020

DISPOZIȚIA NR.
30.ian
320/2020
DISPOZIȚIA NR.
30.ian
321/2020
DISPOZIȚIA NR.
30.ian
322/2020

privind stabilirea salariul lunar, al domnului Bicajanu Vasile;
privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Nagy Eniko;
privind numirea Comisiei de concurs, respectiv comisiei de soluționare a contestațiilor
pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de execuție temporar
vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior la Biroul de analiză și sinteză în cadrul
Direcției general economice pentru care proba scrisă va avea loc în data de 17 februarie
2020
privind stabilirea salariul lunar, a domnului Kesz Imre;
privind stabilirea salariul lunar, a domnului Ambrus Levente;
privind stabilirea salariul lunar, a doamnei Farkas Eniko;

DISPOZIȚIA NR.
30.ian
323/2020

privind încetarea raportului de serviciu prin acordul părților al domnului Ichim Ciprian
având funcția de consilier, clasa I, grad profesional superior la compartimentul relații
publice în zona Toplița din carul Direcțâiek generale administrație publică locală;

DISPOZIȚIA NR.
03.feb
324/2020

Privind aprobarea componenței de concurs, respectiv Comisiei de soluționare a
contestațiilor pentru Ocuparea postului de medic specialist în specialitatea psihiatrie în
cadrul Spitalului de Psihiatrie Tulgheș

DISPOZIȚIA NR.
03.feb
325/2020

Privind constatarea încetării de drept al Contractului individual de muncă nr. 327/2015, ca
urmare a pensionării anticipate parțiale, al domnului Páll Ernő

DISPOZIȚIA NR.
03.feb
326/2020

Privind trecerea în gradația 4 corespunzător tranșei de vechime în muncă, și stabilirea
venitului brut lunar al doamnei Bartalis Tünde

DISPOZIȚIA NR.
03.feb
327/2020

Privind încadrarea pe durată determinată , cu timp parțial de 4 ore pe zi, în postul
contractual de consilier, gradația 0, la Cabinetul vicepreședintelui Consiliului Județean
Harghita, a doamnei Deák Renáta

DISPOZIȚIA NR.
04.feb
328/2020

Privind promovarea temporară în funcția publică vacantă de conducere de director general
adjunct la Direcția generală management, a doamnei Kinda Jolán, consilier, clasa I, grad
profesional superior, gradația 5, la Compartimentul amenajarea teritoriului GIS din cadrul
Arhitect Șef

DISPOZIȚIA NR.
06.feb
329/2020

Privind aprobarea schimbării prenumelui, pe cale administrativă, privind pe Bán Edit,
domiciliată în Mun. Miercurea Ciuc, str. Kossuth Lajos nr.13, ap.12, județul Harghita

DISPOZIȚIA NR.
06.feb
330/2020

Privind prelungirea suspendării raportului de serviciu la inițiativa funcționarului public,
pentru concediu de creștere pentru al doilea copil născut, până la împlinirea vârstei de 2
ani, a doamnei Péter Izabella Zsuzsanna

DISPOZIȚIA NR.
06.feb
331/2020

Privind mandatarea reprezentării în cadrul unei activități de relații internaționale

DISPOZIȚIA NR.
06.feb
332/2020

Privind aprobarea desfășurării unei acțiuni în cadrul activității de relații internaționale

DISPOZIȚIA NR.
07.feb
333/2020

Privind plata orelor de noapte efectuate în luna ianuarie 2020 de către fochiști la Serviciul
de deservire din cadrul Direcției generale patrimoniu

DISPOZIȚIA NR.
07.feb
334/2020

Privind numirea Comisiei de concurs, respectiv Comisiei de soluționare a contestațiilor
pentru concursul organizat în vederea ocupării funcțiilor publice de execuție vacante de
consilier, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul resurse umane în cadrul
Direcției generale management și consilier juridic, clasa I, grad profesional superior la
Compartimentul juridic, contencios, avizări acte administrative și contracte în cadrul
Direcției generale administrația publică locală pentru care proba scrisă va avea loc în data
de 16 martie 2020

DISPOZIȚIA NR.
07.feb
335/2020

Privind numirea Comisiei de concurs, respectiv Comisiei de soluționare a contestațiilor
pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției de execuție vacante de consilier,
clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul investiții drumuri județene, Serviciul
investiții drumuri județene în cadrul Direcției generale tehnice pentru care proba scrisă va
avea loc în data de 16 martie 2020

DISPOZIȚIA NR.
07.feb
336/2020

Cu privire la modificarea Dispoziției nr. 6/2020 privind încadrarea pe durată determinată,
cu timp parțial de 3 ore pe zi , în postul contractual de consilier, gradația 5, la Cabinetul
Președintelui Consiliului Județean Harghita, a doamnei Bodi Ildiko

DISPOZIȚIA NR,
07.feb
337/2020

Privind constatarea încetării Contractului individual de muncă nr. 425/201/, prin acordul
părților, al domnului Ferencz Hunor

DISPOZIȚIA NR.
07.feb
338/2020

Privind delegarea calității de reprezentant al județului Harghita în ședința Consiliului
director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Hargita Víz” organizat în data de
11.02.2020

DISPOZIȚIA NR.
07.feb
339/2020

Privind numirea Comisiei pentru recepția finală a lucrării ”Întreținere curentă și periodică
pe drumurile județene, județul Harghita, pentru anul 2018, lot.nr. 3, DJ 125A, km 2+500-km
6+500, zona Ciuc”, conform programelor aprobate pentru anul 2018

DISPOZIȚIA NR.
10.feb
340/2020

Privind aprobarea desfășurării unei acțiuni în cadrul activității de relații internaționale

DISPOZIȚIA NR.
11.feb
341/2020

privind aprobarea componenței Comisiei de concurs, respectiv Comisiei de soluționare a
contestațiilor pentru ocuparea unui post de medic șef Serviciu de Prevenire a infecțiilor
asociate asistenței medicale, organizat în cadrul Spitalului Județean de Urgență Miercurea
Ciuc

DISPOZIȚIA NR.
11.feb
342/2020

cu privire la numirea îndrumătorului și aprobarea programului de desfășurare a perioadei
de stagiu pentru funcționarul public debutant Székely Árpád, referent de specialitate, clasa
II, la Compartiment management informatic în cadrul Direcției generale management

DISPOZIȚIA NR.
11.feb
343/2020

privind aprobarea desfășurării unei cațiuni în cadrul activității de relații internaționale

DISPOZIȚIA NR.
12.feb
344/2020

Privind numirea Comisiei de concurs, respectiv Comisiei de soluționare a contestațiilor
pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de
consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul planificare urbanistică zonală
în cadrul Arhitect șef pentru care proba scrisă va avea loc în data 16 martie 2020

DISPOZȚIA NR.
12.feb
345/2020
DISPOZIȚIA NR.
12.feb
346/2020

Privind mandatarea reprezentării în cadrul unei activități de relații internaționale
Privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Județean Harghita

DISPOZIȚIA NR.
13.feb
347/2020

Privind modificarea Dispoziției președintelui nr. 345/2020 privind aprobarea desfășurării
unei acțiuni în cadrul activității de relații internaționale

DISPOZIȚIA NR.
14.feb
348/2020

Privind numirea în funcția publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional
debutant, gradația 3 la Compartimentul management în cadrul Direcției generale
management, al domnului Vanyolós Elemér

DISPOZIȚIA NR.
14.feb
349/2020

Pentru rectificarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2020 aprobat prin
Dispoziția nr. 1362/2019 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziție publică pe anul
2020 al Consiliului Județean Harghita

DISPOZIȚIA NR.
17.feb
350/2020

Privind modificarea Dispoziției nr. 446/2018 a președintelui Consiliului Județean Harghita,
privind constituirea Unității de implementare a proiectului internațional RURITAGE – ”Rural
regeneration through systemic heritage-led strategies” din cadrul Programului Horizon
2020, subprogramul CS5-21-2016-2017: ”Patrimoniul cultural ca motor pentru o creștere
durabilă”

DISPOZIȚIA NR.
17.feb
351/2020

Privind aprobarea suspendării raportului de serviciu la cerere, din motive personale al
doamnei Albert Mónika

DISPOZIȚIA NR.
17.feb
352/2020

Privind aprobarea desfășurării unei acțiuni în cadrul activității de relații internaționale

DISPOZIȚIA NR.
17.feb
353/2020

Privind aprobarea componenței Comisiei de concurs pentru ocuparea funcției de Șef secție
la Secția dermatovenerologie, organizat în cadrul Spitalului Județean de Urgență Miercurea
Ciuc

DISPOZIȚIA NR.
18.feb
354/2020
DISPOZIȚIA NR.
18.feb
355/2020

Privind aprobarea desfășurării unei acțiuni în cadrul activității de relații internaționale
Privind aprobarea desfășurării unei acțiuni în cadrul activității de relații internaționale

DISPOZIȚIA NR.
18.feb
356/2020

Privind modificarea Dispoziției președintelui Consiliului Județean Harghita nr. 279/2017
privind constituirea Grupului de lucru pentru dezvoltarea educației și formării profesionale
în județul Harghita

DISPOZIȚIA NR.
18.feb
357/2020

Privind stabilirea calității de evaluator, respectiv de contrasemnatar la întocmirea
rapoartelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale personalului din
aparatul de specialitate al Consiliului Județean Harghita pentru anul 2019

DISPOZIȚIA NR.
18.feb
358/2020

Privind numirea Comisiei pentru recepția finală a lucrării ”Întreținere de vară pe drumurile
județene din județul Harghita, zona Gheorgheni, pentru anul 2016, pentru loturile nr. 4 și
6”, conform programelor aprobate pentru anul 2016

DISPOZIȚIA NR.
18.feb
359/2020

Privind numirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor executate la investiția
”Modernizare DJ 138, sectorul km 17+427 – 19+930”

DISPOZIȚIA NR.
19.feb
360/2020

Pentru rectificarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2020 aprobat prin
Dispoziția nr. 1362/2019 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziție publică pe anul
2020 al Consiliului Județean Harghita

DISPOZIȚIA NR.
10.feb
361/2020

Privind mandatarea reprezentării în cadrul activității de relații internaționale

DISPOZIȚIA NR.
24.feb
362/2020

Privind modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Harghita nr. 1014/2019
privind desemnarea reprezentantului președintelui Consiliului Județean Harghita în Consiliul
de administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Bilbor

DISPOZIȚIA NR.
24.feb
363/2020

Privind programul de lucru al fochiștilor – din cadrul Direcției generale patrimoniu, Serviciul
de deservire pentru perioada 01 martie 2020 – 30 aprilie 2020

DISPOZIȚIA NR.
24.20
364/2020

Privind încetarea raportului de serviciu, ca urmare a pensionării pe motiv de invaliditate al
domnului Csiki Attila - Lőrinc

DISPOZIȚIA NR.
24.feb
365/2020

Privind constituirea Comisiei de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit
cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau funcției din cadrul
aparatului de specialitate la Consiliului Județean Harghita

DISPOZIȚIA NR.
24.feb
366/2020

Privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum de 10% pentru
activitatea desfășurată în cadrul Proiectului internațional ”RuralGrowth – increasing
competitiveness of SMEs in the rural visitor economy sector” în cadrul Programului Interreg
Europe, în luna ianuarie 2020, al domnului Zólya Zsombor

DISPOZIȚIA NR.
24.feb
367/2020

Privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum de 10% pentru
activitatea desfășurată în cadrul Proiectului CD-ETA ”Collaborative Digitization of Natural
and Cultural Heritage” din cadrul programului Interreg Europe, în luna ianuarie 2020, al
domnului Chiorean Adrian-Alexandru

DISPIZȚIA NR.
24.feb
368/2020

Privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum de 20% pentru
activitatea desfășurată în cadrul Proiectului Planificare strategică și managementul
performanței în folosul cetățenilor din județul Harghita prin implementarea CAF (CAFHR),
cod proiect 126548, din cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, în luna
ianuarie 2020, al doamnei Bartalis Tünde

DISPOZIȚIA NR.
24.feb
369/2020

Privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum de 10% pentru
activitatea desfășurată în cadrul Proiectului Planificare strategică și managementul
performanței în folosul cetățenilor din județul Harghita prin implementarea CAF (CAFHR),
cod proiect 126548, din cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, în luna
ianuarie 2020, al doamnei Antal Renáta

DISPOZIȚIA NR.
24.feb
370/2020

Privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum de 10% pentru
activitatea desfășurată în cadrul Proiectului Planificare strategică și managementul
performanței în folosul cetățenilor din județul Harghita prin implementarea CAF (CAFHR),
cod proiect 126548, din cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, în Farkas
Tamás István

DISPOZIȚIA NR.
24.feb
371/2020

Privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum de 10% pentru
activitatea desfășurată în cadrul Proiectului Planificare strategică și managementul
performanței în folosul cetățenilor din județul Harghita prin implementarea CAF (CAFHR),
cod proiect 126548, din cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, în
doamnei Izsák Székely Judith

DISPOZIȚIA NR.
24.feb
372/2020

Privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum de 10% pentru
activitatea desfășurată în cadrul Proiectului Planificare strategică și managementul
performanței în folosul cetățenilor din județul Harghita prin implementarea CAF (CAFHR),
cod proiect 126548, din cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, în luna
ianuarie 2020, al domnului Szőcs Mátyás István

DISPOZIȚIA NR.
24.feb
373/2020

Privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum de 10% pentru
activitatea desfășurată în cadrul Proiectului Planificare strategică și managementul
performanței în folosul cetățenilor din județul Harghita prin implementarea CAF (CAFHR),
cod proiect 126548, din cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, în luna
ianuarie 2020, al doamnei Duka Zita

DISPOZIȚIA NR.
24.feb
374/2020

Privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum de 10% pentru
activitatea desfășurată în cadrul Proiectului Planificare strategică și managementul
performanței în folosul cetățenilor din județul Harghita prin implementarea CAF (CAFHR),
cod proiect 126548, din cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, în luna
ianuarie 2020, al doamnei Groza Noémi

DISPOZIȚIA NR.
24.feb
375/2020

Privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum 10% pentru
activitatea desfășurată în cadrul proiectului internațional FRIDGE – Development of food
industry SME competitiveness for better potentials in growth, în cadrul Programului
Interreg Europe, în luna ianuarie 2020 , a doamnei Kiss Tímea Gabriella

DISPOZIȚIA NR.
24.feb
376/2020

Privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum 10% pentru
activitatea desfășurată în cadrul proiectului internațional FRIDGE – Development of food
industry SME competitiveness for better potentials in growth, în cadrul Programului
Interreg Europe, în luna ianuarie 2020 , al domnului Erős Levente Zoltán

DISPOZIȚIA NR.
24.feb
377/2020

Privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum 10% pentru
activitatea desfășurată în cadrul proiectului internațional FRIDGE – Development of food
industry SME competitiveness for better potentials in growth, în cadrul Programului
Interreg Europe, în luna ianuarie 2020 , al doamnei Zonda Éva

DISPOZIȚIA NR.
24.feb
378/2020

Privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum 10% pentru
activitatea desfășurată în cadrul proiectului internațional FRIDGE – Development of food
industry SME competitiveness for better potentials in growth, în cadrul Programului
Interreg Europe, în luna ianuarie 2020 , aL doamnei Józsa Svella Ildikó Beáta

DISPOZIȚIA
NR.379/2020

24.feb

Privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum 10% pentru
activitatea desfășurată în cadrul proiectului internațional FRIDGE – Development of food
industry SME competitiveness for better potentials in growth, în cadrul Programului
Interreg Europe, în luna ianuarie 2020 , aL doamnei Csíki Anna

DISPOZIȚIA NR.
24.feb
380/2020

Privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum 10% pentru
activitatea desfășurată în cadrul proiectului internațional FRIDGE – Development of food
industry SME competitiveness for better potentials in growth, în cadrul Programului
Interreg Europe, în luna ianuarie 2020 , al doamnei Kopacz Emőke

DISPOZIȚIA NR.
24.feb
381/2020

Privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum 10% pentru
activitatea desfășurată în cadrul proiectului internațional FRIDGE – Development of food
industry SME competitiveness for better potentials in growth, în cadrul Programului
Interreg Europe, în luna ianuarie 2020 , aL domnului Bodó Alpár

DISPOZIȚIA NR.
24.feb
382/2020

Privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum 10% pentru
activitatea desfășurată în cadrul proiectului internațional FRIDGE – Development of food
industry SME competitiveness for better potentials in growth, în cadrul Programului
Interreg Europe, în luna ianuarie 2020 , al doamnei Lukács Éva

DISPOZIȚIA NR.
24.feb
383/2020

Privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului internațional E-COOL ”Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in
Young People trough Dynamisation of Competences, Teaching Methodologies and
Entrepreneurial Ecosystem”, în luna ianuarie 2020, al domnului Vágássy Alpár

DISPOZIȚIA NR.
24.feb
384/2020

Privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului internațional E-COOL ”Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in
Young People trough Dynamisation of Competences, Teaching Methodologies and
Entrepreneurial Ecosystem”, în luna ianuarie 2020, a doamnei Kajtár Zsuzsánna

DISPOZIȚIA NR.
24.feb
385/2020

Privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului internațional E-COOL ”Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in
Young People trough Dynamisation of Competences, Teaching Methodologies and
Entrepreneurial Ecosystem”, în luna ianuarie 2020, al domnului Ferencz Hunor

DISPOZIȚIA NR.
24.feb
386/2020

Privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului internațional E-COOL ”Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in
Young People trough Dynamisation of Competences, Teaching Methodologies and
Entrepreneurial Ecosystem”, în luna ianuarie 2020, aL doamnei Farkas Enikő

DISPOZIȚIA NR.
24.feb
387/2020

Privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului internațional E-COOL ”Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in
Young People trough Dynamisation of Competences, Teaching Methodologies and
Entrepreneurial Ecosystem”, în luna ianuarie 2020, a doamnei Biró Kinga

DISPOZIȚIA NR.
24.feb
388/2020

Privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului internațional E-COOL ”Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in
Young People trough Dynamisation of Competences, Teaching Methodologies and
Entrepreneurial Ecosystem”, în luna ianuarie 2020, a doamnei Kinda Jolán

DISPOZIȚIA NR.
24.feb
389/2020

Privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului internațional E-COOL ”Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in
Young People trough Dynamisation of Competences, Teaching Methodologies and
Entrepreneurial Ecosystem”, în luna ianuarie 2020, a doamnei Gál Dorottya

DISPOZIȚIA NR.
24.feb
390/2020

Privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului internațional E-COOL ”Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in
Young People trough Dynamisation of Competences, Teaching Methodologies and
Entrepreneurial Ecosystem”, în luna ianuarie 2020, a doamnei Erőss Bea

DISPOZIȚIA NR.
24.feb
391/2020

Privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum de 10% pentru
activitatea desfășurată în cadrul proiectului internațional Local Flavours – Authentic
tourism based on local cultural flavours, în cadrul Programului Interreg Europe, domnului
Iochom Zsolt

DISPOZIȚIA NR.
24.feb
392/2020

Privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum de 10% pentru
activitatea desfășurată în cadrul proiectului internațional Local Flavours – Authentic
tourism based on local cultural flavours, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna
ianuarie 2020, al doamnei Forró Gyöngyvér

DISPOZIȚIA
NR.393/2020

24.feb

Privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum de 10% pentru
activitatea desfășurată în cadrul proiectului internațional Local Flavours – Authentic
tourism based on local cultural flavours, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna
ianuarie 2020, al domnului Bodó Alpár

24.feb

Privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum de 10% pentru
activitatea desfășurată în cadrul proiectului internațional Local Flavours – Authentic
tourism based on local cultural flavours, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna
ianuarie 2020, al domnului Birta Antal

DISPOZIȚIA NR.
24.feb
395/2020

Privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum de 10% pentru
activitatea desfășurată în cadrul proiectului internațional Local Flavours – Authentic
tourism based on local cultural flavours, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna
ianuarie 2020, al domnului Benedek Székedy Sándor

DISPOZIȚIA NR.
24.feb
396/2020

Privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum de 10% pentru
activitatea desfășurată în cadrul proiectului internațional Local Flavours – Authentic
tourism based on local cultural flavours, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna
ianuarie 2020, al doamnei Zonda Erika

DISPOZIȚIA
NR.394/2020

DISPOZIȚIA NR.
24.feb
397/2020

Privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum de 10% pentru
activitatea desfășurată în cadrul proiectului internațional Local Flavours – Authentic
tourism based on local cultural flavours, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna
ianuarie 2020, al doamnei Székely Kinga

DISPOZIȚIA NR.
24.feb
398/2020

Privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum de 10% pentru
activitatea desfășurată în cadrul proiectului internațional Local Flavours – Authentic
tourism based on local cultural flavours, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna
ianuarie 2020, al doamnei Joó Emőke

DISPOZIȚIA NR.
24.feb
399/2020

Privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum 10% pentru
activitatea desfășurată în cadrul proiectului internațional RURITAGE- ”Rural regeneration
trough systemic heritage – led strategies” din cadrul programului Horizon 2020,
subprogramul SC5 – 21 2016 – 2017: ”Patrimoniul cultural ca motor pentru o creștere
durabilă” în luna ianuarie 2020, a doamnei Ferencz Tünde Melinda

DISPOZIȚIA NR.
24.feb
400/2020

Privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum 10% pentru
activitatea desfășurată în cadrul proiectului internațional RURITAGE- ”Rural regeneration
trough systemic heritage – led strategies” din cadrul programului Horizon 2020,
subprogramul SC5 – 21 2016 – 2017: ”Patrimoniul cultural ca motor pentru o creștere
durabilă” în luna ianuarie 2020, a doamnei Munteanu Éva

DISPOZIȚIA NR.
24.feb
401/2020

Privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum 10% pentru
activitatea desfășurată în cadrul proiectului internațional RURITAGE- ”Rural regeneration
trough systemic heritage – led strategies” din cadrul programului Horizon 2020,
subprogramul SC5 – 21 2016 – 2017: ”Patrimoniul cultural ca motor pentru o creștere
durabilă” în luna ianuarie 2020, a doamnei Albert Katalin

DISPOZIȚIA NR.
24.feb
402/2020

Privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum 10% pentru
activitatea desfășurată în cadrul proiectului internațional RURITAGE- ”Rural regeneration
trough systemic heritage – led strategies” din cadrul programului Horizon 2020,
subprogramul SC5 – 21 2016 – 2017: ”Patrimoniul cultural ca motor pentru o creștere
durabilă” în luna ianuarie 2020, a doamnei Imre Krisztina Mária

DISPOZIȚIA NR.
24.feb
403/2020

Privind suspendarea raportului de serviciu pentru concediu de creșterea copilului în vârstă
de până la 2 ani, al doamnei Tubák Mária Katalin

DISPOZIȚIA NR.
26.feb
404/2020

Privind aprobarea schimbării numelui, pe cale administrativă, privind pe numitul GĂITAN
ZOLTÁN, domiciliat în mun. Miercurea Ciuc, str. Nyírfa nr. 3, județul Harghita

DISPOZIȚIA NR.
26.feb
405/2020

Privind aprobarea schimbării numelui, pe cale administrativă, privind pe numitul GĂITAN
SÁNDOR, domiciliat în mun. Miercurea Ciuc, str. Nyírfa nr. 3, județul Harghita

DISPOZȚIA NR.
26.feb
406/2020

Privind prelungirea menținerii în funcția deținută, peste vârsta standard de pensionare, al
domnului Bálint András

DISPOZIȚIA NR.
26.feb
407/2020

Privind prelungirea menținerii în funcția publică deținută , peste vârsta standard de
pensionare, a doamnei Csató Erzsébet

DISPOZIȚIA NR.
26.feb
408/2020

Privind validarea rezultatelor concursului organizat pentru ocuparea funcției de medic Șef
Serviciu de Prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale, în cadrul Spitalului Județean
de Urgență Miercurea Ciuc

DISPOZIȚIA NR.
27.feb
409/2020

Privind trecerea în gradația 3 corespunzător tranșei de vechime în muncă și stabilirea
venitului brut lunar al doamnei Csont Zsuzsánna

DISPOZIȚIA NR.
27.feb
410/2020

Privind trecerea în gradația 4 corespunzător tranșei de vechime în muncă și stabilirea
venitului brut lunar al doamnei Székely Kinga

DISPOZIȚIA NR.
27.feb
411/2020

Privind trecerea în gradația 3 corespunzător tranșei de vechime în muncă și stabilirea
venitului brut lunar al doamnei Vaidoș Ghiorghiță Luminița Nicoleta

DISPOZIȚIA NR.
28.feb
412/2020

Privind constatarea încetării de drept al Contractului individual de muncă nr. 448/2019, al
doamnei Szász Katalin

DISPOZIȚIA NR.
28.feb
413/2020

Cu privire la modificarea Dispoziției nr. 1060/2019 privind încadrarea pe durată
determinată, cu timp parțial de 5 ore pe azi, în postul contractual de consilier, gradația 0, la
Cabinetul Președintelui Consiliului Județean Harghita, a doamnei Gergely Noémi

DISPOZIȚIA NR.
28.feb
414/2020

Cu privire la modificarea Dispoziției nr. 1082/2019 privind numirea pe durată determinată,
cu normă întreagă, în postul contractual de consilier, gradația 3, la Cabinetul Președintelui
Consiliului Județean Harghita, a domnului Bidermann András

DISPOZIȚIA NR.
28.feb
415/2020

Privind numirea în funcția publică de execuție temporar vacantă de consilier, clasa I, grad
profesional superior, gradația 4 la Biroul de analiză și sinteză în cadrul Direcției generale
economice, al doamnei Szász Katalin

DISPOZIȚIA NR.
28.feb
416/2020

Privind constatarea încetării de drept al Contractului individual de muncă nr. 440/2019, al
doamnei Bagaméri Noémi

DISPOZIȚIA NR.
28.feb
417/2020

Pentru modificarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2020 aprobat prin
Dispoziția nr. 1362/2019 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziție publică pe anul
2020 al Consiliului Județean Harghita

DISPOZIȚIA NR,
28.feb
418/2020
DISPOZIȚIA NR.
28.feb
419/2020

Privind mandatarea reprezentării în cadrul unei activități de relații internaționale
Privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al doamnei Korodi Ágota

DISPOZIȚIA NR.
28.feb
420/2020

Privind validarea rezultatelor concursului organizat pentru ocuparea funcției de medic Șef
secție dermatovenerologie, în cadrul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc

DISPOZIȚIA NR.
28.feb
421

Cu privire la rectificarea Art.1 alin.(1) al Dispoziției nr. 330/2020 a președintelui Consiliului
Județean Harghita, privind prelungirea suspendării raportului de serviciu la inițiativa
funcționarului public, pentru concediu de creștere pentru al doilea copil născut, până la
împlinirea vârstei de 2 ani, al doamnei Péter Izabella Zsuzsanna

DISPOZIȚIA NR.
28.feb
422/2020

Privind repartizarea pe trimestre a veniturilor și cheltuielilor aprobate în bugetul județului
Harghita, pe anul 2020

DISPOZIȚIA NR.
28.feb
423/2020
DISPOZIȚIA NR.
28.feb
424/2020

Privind aprobarea desfășurării unei acțiuni în cadrul activității de relații internaționale
Privind mandatarea reprezentării în cadrul unei activități de relații internaționale

DISPOZIȚIA NR.
03.mar
425/2020

Cu privire la numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică
având ca obiect: Servicii de supraveghere a lucrărilor ”Modernizare sistem rutier pe DJ 135,
limita județului Mureș – Atid, km 45+400 – 57+500”

DISPOZIȚIA NR.
04.mar
426/2020

Privind aprobarea componenței Comisiei de concurs pentru ocuparea funcției de Șef secție
la Secția oncologie medicală, organizat în cadrul Spitalului Județean de Urgență Miercurea
Ciuc

DISPOZIȚIA NR.
04.mar
427/2020

Privind numirea reprezentantului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Harghita în Secretariatul Tehnic Județean Harghita pentru Recensământul General
Agricol

DISPOZIȚIA NR.
04.mar
428/2020
DISPOZIȚIA NR.
04.mar
429/2020

Privind aprobarea desfășurării unei acțiuni în cadrul activității de relații internaționale
Privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Județean Harghita

DISPOZIȚIA NR.
05.mar
430/2020

Pentru modificarea Dispoziției președintelui Consiliului Județean Harghita
429/04.03.2020 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Județean Harghita

nr.

DISPOZIȚIA NR.
06.mar
431/2020

Privind numirea Comisiei pentru recepția la terminarea lucrării ”Lucrări de întreținere a
mijloacelor pentru siguranța circulației pe drumurile județene din județul Harghita, pentru
anul 2020, loturile 1 și 3 – Indicatoare și mijloace de semnalizare rutieră, Parapete rutiere”,
conform programelor aprobate pentru anul 2020

DISPOZIȚIA NR.
06.mar
432/2020

Cu privire la numirea îndrumătorului și aprobarea programului de desfășurare a perioadei
de stagiu pentru funcționarul public debutant Vanyolós Elemér, consilier, clasa I, grad
profesional debutant la Compartimentul management în cadrul Direcției generale
management

DISPOZIȚIA NR.
06.mar
433/2020

Privind numirea Comisiei de concurs, respectiv Comisiei de soluționare a contestațiilor
pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de
consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul relații publice în zona Toplița,
Serviciul administrație publică locală în cadrul Direcției generale administrația publică locală
pentru care proba scrisă va avea loc în data de 13 aprilie 2020

DISPOZIȚIA NR.
06.mar
434/2020

Privind numirea Comisiei de concurs, respectiv Comisiei de soluționare a contestațiilor
pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de
consilier, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul relații cu culte religioase în
cadrul Direcției generale programe, proiecte și achiziții publice pentru care proba scrisă va
avea loc în data de 13 aprilie 2020

DISPOZIȚIA NR.
06.mar
435/2020

Privind numirea Comisiei de concurs, respectiv Comisiei de soluționare a contestațiilor
pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de
consilier juridic, clasa I. grad profesional debutant la Compartimentul juridic, contencios,
avizări acte administrative și contracte în cadrul Direcției generale administrația publică
locală pentru care proba scrisă va avea loc în data de 13 aprilie 2020

DISPOZIȚIA NR.
09.mar
436/2020

Privind completarea Dispoziției nr. 1051/2019 a președintelui Consiliului Județean Harghita,
privind constituirea Unității de implementare a proiectului internațional Local Flavours –
Authentic tourism based on local cultural flavours, în cadrul Programului Interreg Europe

DISPOZIȚIA NR.
09.mar
437/2020

Privind completarea Dispoziției nr. 1052/2019 a președintelui Consiliului Județean Harghita,
privind constituirea Unității de implementare a proiectului internațional FRIDGE –
Development of food industry SME competitiveness for better potentials in growth, în
cadrul Programului Interreg Europe

DISPOZIȚIA NR.
09.mar
438/2020

Cu privire la numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție
publică având ca obiect : Servicii de supraveghere a lucrărilor ”Reabilitare DJ 123, km 7+000
– 21+500, inclusiv refacerea drumului la km 7+900 – 7+940 și repararea a 4 podețe
afectate de inundațiile din perioada 7 iunie – 4 iulie 2016”

DISPOZIȚIA NR.
09.mar
439/2020

PENTRU MODIFICAREA Dispoziției președintelui Consiliului Județean Harghita nr. 429/2020
privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Județean Harghita, cu modificările și
completările ulterioare

DISPOZIȚIA NR.
12.mar
440/2020

Privind modificarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2020 aprobat prin
Dispoziția nr. 1362/2019 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziție publică pe anul
2020 al Consiliului Județean Harghita

DISPOZIȚIA NR.
12.mar
441/2020

De numire a Comisiei de evaluare a modificărilor și de stabilire/negociere a unor noi prețuri
unitare, inexistente în oferta inițială privind Reamenajarea și extinderea Spitalului Județean
de Urgență Miercurea Ciuc – lucrări în continuare necesare finalizării proiectului

DISPOZIȚIA NR.
13.mar
442/2020

Cu privire la modificarea Dispoziției nr. 433/2020, președintelui Consiliului Județean
Harghita, privind numirea Comisiei de concurs, respectiv Comisiei de soluționare a
contestațiilor pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de execuție
vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul relații publice în
zona Toplița, Serviciul administrație publică locală în cadrul Direcției generale
administrația publică locală pentru care proba scrisă va avea loc în data de 13 aprilie 2020

DISPOZIȚIA NR.
13.mar
443/2020

Cu privire la modificarea Dispoziției nr. 434/2020, președintelui Consiliului Județean
Harghita, privind numirea Comisiei de concurs, respectiv Comisiei de soluționare a
contestațiilor pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de execuție
vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul relații cu culte
religioase în cadrul Direcției generale programe, proiecte și achiziții publice pentru care
proba scrisă va avea loc în data de 13 aprilie 2020

DISPOZȚIA NR.
13.mar
444/2020

Cu privire la modificarea Dispoziției nr. 435/2020, președintelui Consiliului Județean
Harghita, privind numirea Comisiei de concurs, respectiv Comisiei de soluționare a
contestațiilor pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de execuție
vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul juridic,
contencios, avizări acte administrative și contracte în cadrul Direcției generale administrația
publică locală pentru care proba scrisă va avea loc în data de 13 aprilie 2020

DISPOZIȚIA NR.
13.mar
445/2020

Privind suspendarea contractului individual de muncă pentru concediu de creșterea
copilului în vârstă de până la 2 ani, al doamnei Kovács Nagy Erika

DISPOZIȚIA NR.
13.mar
446/2020

Privind plata orelor de noapte efectuate în luna februarie 2020 de către fochiștii la Serviciul
de deservire din cadrul Direcției generale patrimoniu

DISPOZIȚIA NR.
16.mar
447/2020

Privind încredințarea d-lui Elekes Zoltán director al Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Harghita, ca prin d-na asistent social Péter Veronika din cadrul Serviciului
de adopție și postadopții, să efectueze demersurile și să îndeplinească actele pregătitoare
necesare exercitării drepturilor și obligațiilor părintești de către Președintele Consiliului
Județean Harghita în domeniul adopției pentru copilul Balázs Mónika născută la data de
14.11.2018, în municipiul Miercurea Ciuc, județul Harghita

DISPOZIȚIA NR.
16.mar
448/2020

privind abrogarea Dispoziției nr. 796/2019 privind ”încredinţarea d-lui Elekes Zoltán director
al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, ca prin d-na asistent
social Péter Veronika din cadrul Serviciului de adopție și postadopții, să efectueze
demersurile şi să îndeplinească actele pregătitoare necesare exercitării drepturilor şi
obligaţiilor părinteşti de către Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita pentru copilul
Sinka Erika născută la data de 16.03.2016, în municipiul Miercurea Ciuc, județul Harghita”cu
modificările și completările ulterioare

DISPOZȚIA NR.
16.mar
449/2020

privind încredinţarea d-lui Elekes Zoltán director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Harghita, ca prin d-na asistent social Péter Veronika din cadrul Serviciului
de adopţie şi postadopţii, să efectueze demersurile şi să îndeplinească actele pregătitoare
necesare exercitării drepturilor şi obligaţiilor părinteşti de către Preşedintele Consiliului
Judeţean Harghita în domeniul adopției pentru copilul Hanzi Éva născută la data de
27.08.2017, în municipiul Odorheiu Secuiesc, județul Harghita

DISPOZIȚIA NR.
16.mar
450/2020

Privind abrogarea Dispoziției nr. 397/2019 privind încredințarea d-lui Elekes Zoltán director
al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita, ca prin d-na asistent
social Péter Veronika din cadrul Serviciului de adopție și postadopții , să efectueze
demersurile și să îndeplinească actele pregătitoare necesare exercitării drepturilor
obligațiilor părintești de către Președintele Consiliului Județean Harghita pentru copilul
Sándor Katalin născută la data de 15.02.2017, în municipiul Gheorgheni, județul Harghita ,
cu modificările și completările ulterioare

DISPOZIȚIA NR.
17.mar
451/2020

privind trecerea în gradația 4 corespunzător tranșei de vechime în muncă, și stabilirea
venitului brut lunar al doamnei Dobrean Lucia-Doina;

DISPOZIȚIA NR.
17.mar
452/2020

privind trecerea în gradația 3 corespunzător tranșei de vechime în muncă, și stabilirea
venitului brut lunar al domnului Zsigmond Szilárd;

DISPOZIȚIA NR.
17.mar
453/2020

privind trecerea în gradația 4 corespunzător tranșei de vechime î muncă, și stabilirea
venitului brut lunar al doamnei Szász Zsófia;

DISPOZIȚIA NR.
18.mar
454/2020

privind convocarea de îndată a ședinței extraordinară a Consiliului Județean Harghita;

DISPOZIȚIA NR.
19.mar
455/2020

privind delegarea către directorul general, domnului Birta Antal, dreptul de semnătură și
calitatea de ordonator principal de credite pentru desfășurarea anumitor activități din
cadrul Direcției generale patrimoniu;

DISPOZIȚIA NR.
19.mar
456/2020

privind menținerea în funcția de manager de proiect din cadrul proiectului „Sistem de
management integrat al deșeurilor în județul Harghita di cadrul Programului Operațional
sectorial - Mediu, Axa prioritară 2”, peste vârsta standard de pensionare, a domnului Zolya
Laszlo Andras;

DISPOZIȚIA NR.
19.mar
457/2020

privind stabilirea măsurilor de prevenire a răspândirii infecției cu COVID-19 în cadrul
colectivului de lucru al consiliului Județean Harghita;

DISPOZIȚIA NR.
19.mar
458/2020

privind numirea Comisiei de concurs, respectiv comisiei de soluționare a contestațiilor
pentru concursul organizat în vederea ocupării posturilor contractual vacante de: Inspector
de specialitate, grad profesional debutant la Compartimentul urbanism din cadrul
Arhitectului șef și Inspector de specialitate, grad profesional debutant la Compartimentul
urmărire organizații finanțate din cadrul Direcției generale economice pentru care proba
scrisă va avea loc în data de 09 aprilie 2020;

DISPOZIȚIA NR.
20.mar
459/2020

privind validarea rezultatelor concursului organizat pentru ocuparea funcției de medic Șef
secție oncologie medicală la Secția oncologie medicală, în cadrul spitalului Județean Urgență
Miercurea Ciuc;

DISPOZIȚIA NR.
22.mar
460/2020

privind validarea rezultatelor concursului organizat pentru ocuparea funcției de medic Șef
secție oncologie medicală la Secția oncologie medicală, în cadrul spitalului Județean Urgență
Miercurea Ciuc;

DISPOZIȚIA NR.
22.mar
461/2020

pentru modificarea Dispoziției nr. 862/2016 a președintelui Consiliului Județean Harghita
privind aprobarea Metodologiei efectuării achizițiilor directe de produse, servicii și lucrări
de către Consiliului Județean Harghita;

DISPOZIȚIA NR.
23.mar
462/2020

privind prelungirea menținerii în postul contractual de inspector de specialitate, peste
vârsta standard de pensionare, a domnului Ioni Gheiza;

DISPOZIȚIA NR.
23.mar
463/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum de 10% pentru
activitatea desfășurată în cadrul Proiectului internațional RURITAGE – „Rural regeneration
trough systemic heritage – led strategies” din cadrul programului Horizon 2020,
subprogramul SC5 – 21 – 2016 – 2017; „Patrimoniul cultural ca monitor pentru o creștere
durabilă”, în luna februarie 2020, a doamnei Munteanu Eva

DISPOZIȚIA NR.
23.mar
464/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum de 10% pentru
activitatea desfășurată în cadrul Proiectului internațional RURITAGE – „Rural regeneration
trough systemic heritage – led strategies” din cadrul programului Horizon 2020,
subprogramul SC5 – 21 – 2016 – 2017; „Patrimoniul cultural ca monitor pentru o creștere
durabilă”, în luna februarie 2020, a doamnei Ferencz Tunde Melinda;

DISPOZIȚIA NR.
23.mar
465/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum de 10% pentru
activitatea desfășurată în cadrul Proiectului internațional RURITAGE – „Rural regeneration
trough systemic heritage – led strategies” din cadrul programului Horizon 2020,
subprogramul SC5 – 21 – 2016 – 2017; „Patrimoniul cultural ca monitor pentru o creștere
durabilă”, în luna februarie 2020, a doamnei Albert Katalin;

DISPOZIȚIA NR.
23.mar
466/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum de 10% pentru
activitatea desfășurată în cadrul Proiectului internațional RURITAGE – „Rural regeneration
trough systemic heritage – led strategies” din cadrul programului Horizon 2020,
subprogramul SC5 – 21 – 2016 – 2017; „Patrimoniul cultural ca monitor pentru o creștere
durabilă”, în luna februarie 2020, a doamnei Imre Krisztina Maria;

DISPOZIȚIA NR.
23.mar
467/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum 10% pentru
activitatea desfăşurată în cadrul Proiectului internațional „RuralGrowth - increasing
competitiveness of SMEs in the rural visitor economy sector” din cadrul Programului
Interreg Europe, în luna februarie 2020, a domnului Zolya Zsombor;

DISPOZIȚIA NR.
23.mar
468/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum 10% pentru
activitatea desfășurată în cadrul Proiectului internațional FRIDGE – Development of Food
Industry SME competitiveness for better potentials in growth, în cadrul Programului
Interreg Europe, în luna februarie 2020, a doamnei Lukacs Eva;

DISPOZIȚIA NR.
23.mar
469/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum 10% pentru
activitatea desfășurată în cadrul Proiectului internațional FRIDGE – Development of Food
Industry SME competitiveness for better potentials in growth, în cadrul Programului
Interreg Europe, în luna februarie 2020, a domnului Bodo Alpar;

DISPOZIȚIA NR.
23.mar
470/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum 10% pentru
activitatea desfășurată în cadrul Proiectului internațional FRIDGE – Development of Food
Industry SME competitiveness for better potentials in growth, în cadrul Programului
Interreg Europe, în luna februarie 2020, a doamnei Kopacz Emoke;

DISPOZIȚIA NR.
23.mar
471/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum 10% pentru
activitatea desfășurată în cadrul Proiectului internațional FRIDGE – Development of Food
Industry SME competitiveness for better potentials in growth, în cadrul Programului
Interreg Europe, în luna februarie 2020, a doamnei Csiki Anna;

DISPOZIȚIA NR.
23.mar
472/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum 10% pentru
activitatea desfășurată în cadrul Proiectului internațional FRIDGE – Development of Food
Industry SME competitiveness for better potentials in growth, în cadrul Programului
Interreg Europe, în luna februarie 2020, a doamnei Jozsa Svella-Ildiko-Beata;

DISPOZIȚIA NR.
23.mar
473/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum 10% pentru
activitatea desfășurată în cadrul Proiectului internațional FRIDGE – Development of Food
Industry SME competitiveness for better potentials in growth, în cadrul Programului
Interreg Europe, în luna februarie 2020, al domnului Eros Levente Zoltan;

DISPOZIȚIA NR.
23.mar
474/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum 10% pentru
activitatea desfășurată în cadrul Proiectului internațional FRIDGE – Development of Food
Industry SME competitiveness for better potentials in growth, în cadrul Programului
Interreg Europe, în luna februarie 2020, a doamnei Kiss Timea Gabriella;

DISPOZIȚIA NR.
23.mar
475/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum 10% pentru
activitatea desfășurată în cadrul Proiectului internațional Local Flavours – Authentic tourism
based on local cultural flavurs, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna februarie
2020, a doamnei Zonda Erika;

DISPOZIȚIA NR.
23.mar
476/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum 10% pentru
activitatea desfășurată în cadrul Proiectului internațional Local Flavours – Authentic tourism
based on local cultural flavurs, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna februarie
2020, a doamnei Szekely Kinga;

DISPOZIȚIA NR.
23.mar
477/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum 10% pentru
activitatea desfășurată în cadrul Proiectului internațional Local Flavours – Authentic tourism
based on local cultural flavurs, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna februarie
2020, a doamnei Joo Emoke;

DISPOZIȚIA NR.
23.mar
478/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum de 10% pentru
activitatea desfășurată în cadrul proiectului internațional Local Flavours – Authentic tourism
based on local cultural flavours, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna februarie
2020, domnului Iochom Zsolt;

DISPOZIȚIA NR.
23.mar
479/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum 10% pentru
activitatea desfășurată în cadrul Proiectului internațional Local Flavours – Authentic tourism
based on local cultural flavurs, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna februarie
2020, a doamnei Forro Gyongyver;

DISPOZIȚIA NR.
23.mar
480/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum 10% pentru
activitatea desfășurată în cadrul Proiectului internațional Local Flavours – Authentic tourism
based on local cultural flavurs, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna februarie
2020, a domnului Bodo Alpar;

DISPOZIȚIA NR.
23.mar
481/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum 10% pentru
activitatea desfășurată în cadrul Proiectului internațional Local Flavours – Authentic tourism
based on local cultural flavurs, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna februarie
2020, a domnului Birta Antal;

DISPOZIȚIA NR.
23.mar
482/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum 10% pentru
activitatea desfășurată în cadrul Proiectului internațional Local Flavours – Authentic tourism
based on local cultural flavurs, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna februarie
2020, a domnului Benedek Szekedy Sandor;

DISPOZIȚIA NR.
23.mar
483/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum 10% pentru
activitatea desfășurată în cadrul Proiectului internațional FRIDGE – Development of Food
Industry SME competitiveness for better potentials in growth, în cadrul Programului
Interreg Europe, în luna februarie 2020, a doamnei Zonda Eva;

DISPOZIȚIA NR.
23.mar
484/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul Proiectului internațional E-COOL – Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in
Young People through the Dynamisation of Competence ,Reaching Methodologies and
Entrepreneurial Ecosystem”, în luna februarie 2020, a doamnei Kajtar Zsuzsanna;

DISPOZIȚIA NR.
23.mar
485/2020

Privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului internațional E-COOL ”Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in
Young People trough Dynamisation of Competences, Teaching Methodologies and
Entrepreneurial Ecosystem”, în luna februarie 2020, al domnului Ferencz Hunor

DISPOZIȚIA NR.
23.mar
486/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul Proiectului internațional E-COOL – Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in
Young People through the Dynamisation of Competence ,Reaching Methodologies and
Entrepreneurial Ecosystem”, în luna februarie 2019, a doamnei Farkas Eniko;

DISPOZIȚIA NR.
23.mar
487/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul Proiectului internațional E-COOL – Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in
Young People through the Dynamisation of Competence ,Reaching Methodologies and
Entrepreneurial Ecosystem”, în luna februarie 2020, a doamnei Biro Kinga;

DISPOZIȚIA NR.
23.mar
488/2020

Privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului internațional E-COOL ”Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in
Young People trough Dynamisation of Competences, Teaching Methodologies and
Entrepreneurial Ecosystem”, în luna februarie 2020, a doamnei Kinda Jolán

DISPOZIȚIA NR.
23.mar
489/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul Proiectului internațional E-COOL – Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in
Young People through the Dynamisation of Competence ,Reaching Methodologies and
Entrepreneurial Ecosystem”, în luna februarie 2020, a doamnei Gal Dorottya;

DISPOZIȚIA NR.
23.mar
490/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul Proiectului internațional E-COOL – Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in
Young People through the Dynamisation of Competence ,Reaching Methodologies and
Entrepreneurial Ecosystem”, în luna februarie 2020, a doamnei Eross Bea;

DISPOZIȚIA NR.
23.mar
491/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum 10% pentru
activitatea desfășurată în cadrul Proiectului CD-ETA „Collabotarive Digitalization of Natural
and Cultural Herritage” din cadrul programului Interreg Europe în luna februarie 2020, a
domnului Chiorean Adrian-Alexandru;

DISPOZIȚIA NR.
23.mar
492/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum de 20% pentru
activitatea desfășurată în cadrul Proiectului Planificarea strategică și managementul
performanței în folosul cetățenilor din județul Harghita prin implementarea CAF (CAFHR),
cod proiect 126548, din cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, în luna
februarie 20120, al domnului Szocs Matyas Istvan

DISPOZIȚIA NR.
23.mar
493/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum de 10% pentru
activitatea desfășurată în cadrul Proiectului Planificare strategică și managementul
performanței în folosul cetățenilor din județul Harghita prin implementarea CAF (CAFHR),
cod proiect 126548, din cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, în luna
februarie 2020, al doamnei Duka Zita

DISPOZIȚIA NR.
23.mar
494/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum de 10% pentru
activitatea desfășurată în cadrul Proiectului Planificare strategică și managementul
performanței în folosul cetățenilor din județul Harghita prin implementarea CAF (CAFHR),
cod proiect 126548, din cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, în luna
februarie 2020, al doamnei Groza Noémi

DISPOZIȚIA NR.
23.mar
495/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum de 30% pentru
activitatea desfășurată în cadrul Proiectului Planificarea strategică și managementul
performanței în folosul cetățenilor din județul Harghita prin implementarea CAF (CAFHR),
cod proiect 126548, din cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, în luna
februarie 2020, al doamnei Bartalis Tunde;

DISPOZIȚIA NR.
23.mar
496/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum de 10% pentru
activitatea desfășurată în cadrul Proiectului Planificare strategică și managementul
performanței în folosul cetățenilor din județul Harghita prin implementarea CAF (CAFHR),
cod proiect 126548, din cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, în luna
februarie 2020, al domnului Farkas Tamás István;

DISPOZIȚIA NR.
23.mar
497/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum de 20% pentru
activitatea desfășurată în cadrul Proiectului Planificarea strategică și managementul
performanței în folosul cetățenilor din județul Harghita prin implementarea CAF (CAFHR),
cod proiect 126548, din cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, în luna
februarie 2020, al doamnei Antal Renata;

DISPOZIȚIA NR.
23.mar
498/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum de 20% pentru
activitatea desfășurată în cadrul Proiectului Planificarea strategică și managementul
performanței în folosul cetățenilor din județul Harghita prin implementarea CAF (CAFHR),
cod proiect 126548, din cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, în luna
decembrie 2019, al doamnei Izsak Szekely Judit;

DISPOZIȚIA NR.
23.mar
499/2020

privind numirea Comisiei pentru recepția la terminarea lucrării „Lucrări de întreținere a
mijloacelor pentru siguranța circulației pe drumurile județene din județul Harghita, pentru
anul 2020 – lot 3 Parapete rutier”, conform programelor aprobate pentru anul 2020;

DISPOZIȚIA NR.
23.mar
500/2020

privind aprobarea Comisiei de evaluare/selectare a formularelor de solicitare depuse în
cadrul Programului de cooperare al Consiliului Județean Harghita în vederea derulării unor
activități ale cultelor religioase, pe anul 2020;

DISPOZIȚIA NR.
26.mar
501/2020

privind convocarea de îndată a președintelui extraordinară a Consiliului Județean Harghita;

DISPOZIȚIA NR.
26.mar
502/2020

privind numirea în funcția publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional
superior, gradația 2, la Compartimentul planificare urbanistică zonală în cadrul Arhitect șef,
al doamnei Dajka Tunde;

DISPOZIȚIA NR.
26.mar
503/2020

cu privire la modificarea Dispoziției nr. 457/2020 privind stabilirea măsurilor de prevenire a
răspândirii infecției cu COVID-19 în cadrul colectivului de lucru al Consiliului Județean
Harghita

DISPOZIȚIA NR.
30.mar
504/2020

privind numirea Comisiei pentru recepția finală a lucrării „Lucrări de întreținere a
mijloacelor pentru siguranța circulației pe drumurile județene din județul Harghita, pentru
anul 2019, lot 2 – Marcaje rutiere”, conform programelor aprobate pentru anul 2019;

DISPOZIȚIA NR.
31.mar
505/2020

privind abrogarea Dispoziției nr. 123/2015 încredințarea d-lui Elekes Zoltán director al
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, ca prin d-na asistent
social Szokol Margit din cadrul Serviciului de adopție și postadopție, să efectueze
demersurile şi să îndeplinească actele pregătitoare necesare exercitării drepturilor şi
obligaţiilor părinteşti de către Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita pentru copilul
Sztojka Eva născută la data de 04.04.2005, în municipiul Mercurea Ciuc, județul Harghita;

DISPOZIȚIA NR.
31.mar
506/2020

privind abrogarea Dispozi'iei nr. 452/2018 privind încredinţarea d-lui Elekes Zoltán director
al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, ca prin d-na asistent
social Szokol Margit din cadrul Serviciului de adopţie şi postadopţii, să efectueze
demersurile şi să îndeplinească actele pregătitoare necesare exercitării drepturilor şi
obligaţiilor părinteşti de către Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita în domeniul
adopției pentru copilul Vass Bianka născută la data de 02.06.2015, în municipiul Odorheiu
Secuiesc, județul Harghita;

DISPOZIȚIA NR.
01.apr
507/2020

privind numirea în funcția publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional
asistent, gradația de bază la Compartimentul investiții drumuri județene, Serviciul investiții
drumuri județene în cadrul Direcției generale tehnice, al doamnei Gergely Noémi;

DISPOZIȚIA NR.
01.apr
508/2020

privind numirea Comisiei de concurs, respectiv Comisiei de soluționare a contestațiilor
pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de execuție vacant de
consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul administrarea patrimoniului
în cadrul Direcției generale patrimoniu pentru care proba scrisă va avea loc în data de 04
mai 2020;

DISPOZIȚIA NR.
01.apr
509/2020

privind numirea Comisiei de concurs, respectiv Comisiei de soluționare a contestațiilor
pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de
consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul sănătate în cadrul Direcției
generale programe, proiecte și achiziții publice pentru care proba scrisă va avea loc în data
de 04 mai 2020;

DISPOZIȚIA NR.
01.apr
510/2020

privind numirea Comisiei de concurs, respectiv Comisiei de soluționare a contestațiilor
pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de conducere vacante de
director executiv și director executiv adjunct la Direcției management și relații
internaționale pentru care proba scrisă va avea loc în data de 04 mai 2020;

DISPOZIȚIA NR.
01.apr
511/2020

privind numirea Comisiei de concurs, respectiv Comisiei de soluționare a contestațiilor
pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de
consilier, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul relații cu mass media și
publicații proprii în cadrul Direcției resurse umane și comunicare pentru care proba scrisă va
avea loc în data de 04 mai 2020;

DISPOZIȚIA NR.
01.apr
512/2020

privind Aprobarea unor măsuri de urgență privind circuitul documentelor și suspendarea
unor prevederi ale dispoziției președintelui Consiliului Județean Harghita nr. 1040/2018
privind aprobarea Normelor metodologice privind circuitul documentelor în cadrul
Consiliului Județean Harghita, respectiv ale Dispoziției președintelui Consiliului Județean
Harghita nr. 122/2018 privind reorganizarea și exercitarea controlului preventiv propriu în
cadrul Consiliul ui Județean Harghita, cu modificările ți completările ulterioare;

DISPOZIȚIA NR.
02.apr
513/2020

privind aprobarea constituirii Comisiei de evaluare/selectare a cererilor de finanțare depuse
în cadrul Programului anual de finanțare a activităților de tineret din județul Harghita pe
anul 2020 al Consiliului Județean Harghita;

DISPOZIȚIA NR.
02.apr
514/2020

privind aprobarea constituirii Comisiei de evaluare/selectare a cererilor de finanțare depuse
în cadrul Programului anual de colaborare a Consiliului Județean Harghita cu asociațiile și
fundațiile cu activitate de turism din județul Harghita pe anul 2020;

DISPOZIȚIA NR.
02.apr
515/2020

privind aprobarea constituirii Comisiei de evaluare/selectare a cererilor de finanțare depuse
în cadrul Programului anual de sprijin a asociațiilor pompierilor voluntari din județul
Harghita, pe anul 2020;

DISPOZIȚIA NR.
02.apr
516/2020

privind aprobarea constituirii Comisiei de evaluare/selectare a cererilor de finanțare depuse
în cadrul Programului anual de sprijinire a activităților destinate familiilor din județul
Harghita, pe anul 2020;

DISPOZIȚIA NR.
02.apr
517/2020

privind aprobarea constituirii Comisiei de evaluare/selectare a cererilor de finanțare depuse
în cadrul Programului anual de sprijinire al sportului din județul Harghita, pe anul 2020?

DISPOZIȚIA NR.
02.apr
518/2020

privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Județean Harghita;

DISPOZIȚIA NR.
02.apr
519/2020

privind modificarea Dispoziției președintelui Consiliului Județean Harghita nr. 363/2020,
pentru aprobarea „Programului de lucru al fochiștilor - din cadrul Direcției generale
patrimoniu, Serviciul de deservire pentru perioada 01 martie 2020 - 30 aprilie 2020”;

DISPOZIȚIA NR.
02.apr
520/2020

privind modificarea Dispoziției nr. 862/2016 a președintelui Consiliului Județean Harghita
privind Procedura efectuării achizițiilor directe de produse, servicii și lucrări de către
Consiliul Județean Harghita, cu modificările și completările ulterioare;

DISPOZIȚIA NR.
06.apr
521/2020

privind desemnarea responsabilului pentru protecția datelor cu caracter personal în cadrul
Consiliului Județean Harghita;

DISPOZIȚIA NR.
06.apr
522/2020

privind numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică
având ca obiect: Servicii de reparare și întreținere a autovehiculelor și a echipamentelor
conexe;

DISPOZIȚIA NR.
06.apr
523/2020

privind numirea în funcția publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional
principal, din cadrul Direcției resurse umane și comunicare, al doamnei Gál Kinga;

DISPOZIȚIA NR.
07.apr
524/2020

privind rectificarea art. III al Dispoziției nr. 503/2020 cu privire la modificarea Dispoziției nr.
457/2020 privind stabilirea măsurilor de prevenire a răspândirii infecției cu COVID-19 în
cadrul colectivului de lucru al Consiliului Județean Harghita;

DISPOZIȚIA NR.
07.apr
525/2020

privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Județean Harghita;

DISPOZIȚIA NR.
08.apr
526/2020

privind constatarea încetării promovării temporare în funcția publică vacantă de conducere
de director general adjunct la Direcția generală management, a doamnei Kinda Jolán,
respectiv reluarea activității în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad
profesional superior, gradația 5, la Compartimentul amenajarea teritoriului GIS din cadrul
Arhitect șef și stabilirea salariului lunar;

DISPOZIȚIA NR.
08.apr
527/2020

privind constatarea încetării promovării temporare în funcția publică vacantă de conducere
de director general adjunct la Direcția generală management, a doamnei Kiss Timea
Gabriella, respectiv reîncadrarea și reluarea activității în funcția publică de execuție de
consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 3, la Compartimentul management din
cadrul Direcției management și relații internaționale și stabilirea salariului lunar;

DISPOZIȚIA NR.
08.apr
528/2020

privind suspendarea raportului de muncă al domnului Gidró Géza, având funcția de director
la Consiliul Județean Harghita – Serviciul Public de Pază al Obiectivelor de Interes Județean
Harghita;

DISPOZIȚIA NR.
08.apr
529/2020

privind convocarea de îndată a ședinței extraordinară a Consiliului Județean Harghita;

DISPOZIȚIA NR.
09.apr
530/2020

privind numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică
având ca obist: Servicii de supraveghere a lucrărilor „Reabilitaere DJ 127, județul Harghita,
km 8+921-30+500”;

DISPOZIȚIA NR.
09.apr
531/2020

privind abrogarea Dispoziției nr. 792/2015 privind încredinţarea d-lui Elekes Zoltán director
al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, ca prin d-na asistent
social Szokol Margit din cadrul Serviciului de adopţie şi postadopţii, să efectueze
demersurile şi să îndeplinească actele pregătitoare necesare exercitării drepturilor şi
obligaţiilor părinteşti de către Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita pentru copilul
Szőcs János născut la data de 09.06.2007, în localitatea Odorheiu Secuiesc, județul Harghita;

DISPOZIȚIA NR.
09.apr
532/2020

privind delegarea calității de preprezentant al județului Harghita în organul de conducere al
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Hargita Business Center”;

DISPOZIȚIA NR.
09.apr
533/2020

privind delegarea calității de preprezentant al județului Harghita în organul de conducere al
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Hargita Business Center”;

DISPOZIȚIA NR.
09.apr
534/2020

privind delegarea calității de preprezentant al județului Harghita în organul de conducere al
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Hargita Business Center”;

DISPOZIȚIA
535/2020
DISPOZIȚIA
536/2020
DISPOZIȚIA
537/2020
DISPOZIȚIA
538/2020
DISPOZIȚIA
539/2020
DISPOZIȚIA
540/2020
DISPOZIȚIA
541/2020
DISPOZIȚIA
542/2020
DISPOZIȚIA
541/2020
DISPOZIȚIA
544/2020
DISPOZIȚIA
545/2020
DISPOZIȚIA
546/2020
DISPOZIȚIA
547/2020
DISPOZIȚIA
548/2020
DISPOZIȚIA
549/2020
DISPOZIȚIA
550/2020
DISPOZIȚIA
551/2020

NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.

09.apr

privind reîncadrarea și stabilirea salariului lunar al doamnei Zonda Eva;

09.apr

privind reîncadrarea și stabilirea salariului lunar al domnului Ványolos Elemér;

09.apr

privind reîncadrarea și stabilirea salariului lunar al doamnei Tanko Bodor Attila;

09.apr
09.apr
09.apr

privind reîncadrarea și stabilirea salariului lunar al doamnei Szigeti Sarolta;

09.apr

privind reîncadrarea și stabilirea salariului lunar al domnului Muller Arnold;

09.apr

privind reîncadrarea și stabilirea salariului lunar al domnului Szekely Arpad;

09.apr

privind reîncadrarea și stabilirea salariului lunar al doamnei Pop Florentina Mihaela;

09.apr

privind reîncadrarea și stabilirea salariului lunar al doamnei Miko Eva;

09.apr

privind reîncadrarea și stabilirea salariului lunar al domnului Marthy Attila;

09.apr

privind reîncadrarea și stabilirea salariului lunar al doamnei Lukacs Eva;

09.apr

privind reîncadrarea și stabilirea salariului lunar al doamnei Lazar Agnes;

09.apr

privind reîncadrarea și stabilirea salariului lunar al doamnei Kopacz Jolan;

09.apr

privind reîncadrarea și stabilirea salariului lunar al doamnei Kocs Eva-Gizella;

09.apr

privind reîncadrarea și stabilirea salariului lunar al doamnei Kajtar Zsuzsanna;

09.apr

privind reîncadrarea și stabilirea salariului lunar al doamnei Jurian Ildiko Melinda;

DISPOZIȚIA NR.
09.apr
552/2020
DISPOZIȚIA
553/2020
DISPOZIȚIA
554/2020
DISPOZIȚIA
555/2020
DISPOZIȚIA
556/2020

NR.
NR.
NR.
NR.

privind reîncadrarea și stabilirea salariului lunar al doamnei Torok Hanna, director executiv
adjunct;
privind reîncadrarea și stabilirea salariului lunar al domnului Szocs Matyas Istvan, director
executiv;

privind trecerea în gradația 5 corespunzător tranșei de vechime în muncă, și stabilirea
venitului brut lunar al doamne Szekeresa Csiki Kinga;

09.apr

privind reîncadrarea și stabilirea salariului lunar al domnului Benedek Szekedy Sandor;

09.apr

privind reîncadrarea și stabilirea salariului lunar al doamnei Jurian Drocsa Katalin;

09.apr

privind reîncadrarea și stabilirea salariului lunar al domnului Farkas Tamas Istvan;

09.apr

privind reîncadrarea și stabilirea salariului lunar al doamnei Forro Gabriela;

DISPOZIȚIA
557/2020
DISPOZIȚIA
558/2020
DISPOZIȚIA
559/2020
DISPOZIȚIA
560/2020
DISPOZIȚIA
561/2020
DISPOZIȚIA
562/2020
DISPOZIȚIA
563/2020

NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.

09.apr

privind reîncadrarea și stabilirea salariului lunar al domnului Eross Levente Zoltan;

09.apr

privind reîncadrarea și stabilirea salariului lunar al doamnei Jozsa SvellaIldikoBeata;

09.apr

privind reîncadrarea și stabilirea salariului lunar al doamnei Isan Judit;

09.apr

privind reîncadrarea și stabilirea salariului lunar al doamnei ImreKrisztinaMaria;

09.apr

privind reîncadrarea și stabilirea salariului lunar al doamnei IzsakSzekelyJudith;

09.apr

privind reîncadrarea și stabilirea salariului lunar al domnului Iochom Zsolt;

09.apr

privind reîncadrarea și stabilirea salariului lunar al doamnei Gaspar Izabella Eniko;

DISPOZIȚIA NR.
09.apr
564/2020
DISPOZIȚIA
565/2020
DISPOZIȚIA
566/2020
DISPOZIȚIA
567/2020
DISPOZIȚIA
568/2020
DISPOZIȚIA
569/2020
DISPOZIȚIA
570/2020
DISPOZIȚIA
571/2020
DISPOZIȚIA
572/2020

NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.
NR.

privind trecerea în gradația 5 corespunzător tranșei de vechime în muncă, și stabilirea
venitului brut lunar al domnului Benedek Szekedy Sandor;

09.apr

privind reîncadrarea și stabilirea salariului lunar al doamnei Abraham Erzsebet;

09.apr

privind reîncadrarea și stabilirea salariului lunar al doamnei Czeran Erzsebet Kataln;

09.apr

privind reîncadrarea și stabilirea salariului lunar al doamnei CsiszarJulianna;

09.apr

privind reîncadrarea și stabilirea salariului lunar al doamnei Barta Judit;

09.apr

privind reîncadrarea și stabilirea salariului lunar al doamnei Abraham Emoke;

09.apr

privind reîncadrarea și stabilirea salariului lunar al doamnei Csont Zsuzsanna;

09.apr

privind reîncadrarea și stabilirea salariului lunar al doamnei Beres Tunde;

09.apr

privind convocarea de îndată a ședinței extraordinară a Consiliului Județean harghita

DISPOZIȚIA NR.
16.apr
573/2020

privind promovarea temporară în funcția vacantă de condurcere de director executiv
adjunct la Direcția management și relații internaționale, a doamnei Kiss Timea Gabriella,
clasa I, grad profesional superior, gradația 3 la Compartimentul management din cadrul
Direcției management și relații internaționale;

DISPOZIȚIA NR.
16.apr
574/2020

privind promovarea temporară în funcția vacantă de condurcere de director executiv
adjunct la Direcția management și relații internaționale, a doamnei Kinda Jolán, consilier,
clasa I, grad profesional superior, gradația 5 la Compartimentul amenajarea teritoriului GISt
din cadrul Arhitect șef;

DISPOZIȚIA NR.
16.apr
575/2020

privind delegarea către directorul executiv, domnul Szocs Matyas Istavn, dreptul de
semnătură și calitatea de ordonator principal d credite pentru desfășurarea anumitor
activități din cadrul Direcției resurse umane și comunicare;

DISPOZIȚIA NR.
17.apr
576/2020

privind modificarea Dispoziției nr. 828/2015 privind încredinţarea d-lui Elekes Zoltán
director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, ca prin dna asistent social Szokol Margit din cadrul Serviciului de adopţie şi postadopţii, să efectueze
demersurile şi să îndeplinească actele pregătitoare necesare exercitării drepturilor şi
obligaţiilor părinteşti de către Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita pentru copilul
Nistor Rajmond născut la data de 07.07.2006, în localitatea Miercurea Ciuc, județul
Harghita;

DISPOZIȚIA NR.
17.apr
577/2020

privind modificarea Dispoziției nr. 1683/2017 privind încredinţarea d-lui Elekes Zoltán
director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, ca prin dna asistent social Szokol Margit din cadrul Serviciului de adopție și postadopții, să efectueze
demersurile şi să îndeplinească actele pregătitoare necesare exercitării drepturilor şi
obligaţiilor părinteşti de către preşedintele Consiliului Judeţean Harghita pentru copilul
Demeter Noémi născută la data de 28.11.2016, în localitatea Odorheiu Secuiesc, județul
Harghita”;

DISPOZIȚIA NR.
17.apr
578/2020

privind modificarea Dispoziției nr. 204/2015 privind încredinţarea d-lui Elekes Zoltán
director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, ca prin dna asistent social Szokol Margit din cadrul Serviciului de adopţie şi postadopţii, să efectueze
demersurile şi să îndeplinească actele pregătitoare necesare exercitării drepturilor şi
obligaţiilor părinteşti de către Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita pentru copilul
Gábor Attila născut la data de 25.08.2008, în municipiul Miercurea Ciuc, județul Harghita;

DISPOZIȚIA NR.
20.apr
579/2020

privind rectificarea Art. 1 al Dispoziției nr. 502/2020 a președintelui Consiliului Județean
Harghita privind numirea în funcția publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad
profesional superior, gradația 2, la Compartimentul planificare urbanistică zonală în cadrul
Arhitect șef, al doamnei Dajka Tunde;

DISPOZIȚIA NR.
20.apr
580/2020

privind trecerea în gradația 2 corespunzőtor tranșei de vechimne în muncă și stabilirea
venitului brut lunar al doamne Joo Emoke;

DISPOZIȚIA NR.
20.apr
581/2020

privind aprobarea unor măsuri de urgență cu privire la circuitul documentelor și
suspendarea unor prevederi ale Dispoziției președintelui Consiliului Județean Harghita nr.
1040/2018 privind aprobarea Normelor metodologice privind circuitul documentelor în
cadrul Consiliului Județean Harghita, respectiv ale Dispoziției președintelui Consiliului
Județean Harghita nr. 1222/2018 privind reorganizarea și exercitarea controlului financiar
propriu în cadrul Consiliului Județean Harghita, cu modificările și completările ulterioare;

DISPOZIȚIA NR.
21.apr
582/2020

privind modificarea Dispoziției nr. 479/2007 privind numirea unor comisii în vederea
desfășurării activității de recepție a produselor, lucrărilor și a serviciilor achiziționate de
Consiliului Județean Harghita;

DISPOZIȚIA NR.
21.apr
583/2020

privind constatarea încetării de drept al Contractului individual de muncă nr. 443/2019, al
doamnei Gergely Noémi;

DISPOZIȚIA NR.
22.apr
584/2020

privind abrogarea Dispoziției nr. 1491/2017 privind „încredinţarea d-lui Elekes Zoltán
director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, ca prin dna asistent social Szokol Margit din cadrul Serviciului de adopţie şi postadopţii, să efectueze
demersurile şi să îndeplinească actele pregătitoare necesare exercitării drepturilor şi
obligaţiilor părinteşti de către Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita în domeniul
adopției pentru copilul Forgács Andrea născută la data de 28.06.2009, în localitatea
Kecskemét, Republica Ungară” cu modificările și completările ulterioare;

DISPOZIȚIA NR.
22.apr
585/2020

privind numirea Comisiei pentru recepția finală a lucrării „Întreținere curentă și periodică pe
timp de vară pe drumurile județene-județul Harghita, pentru anul 2019, pentru lot 1, 2 zona
Ciuc”, conform programelor aprobate pentru anul 2019;

DISPOZIȚIA NR.
22.apr
586/2020

privind modificarea Dispoziției nr. 509/2020, a președintelui Consiliului Județean Harghita
privind numirea Comisiei de concurs, respectiv Comisiei de soluționare a contestațiilor
pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de
consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul sănătate în cadrul Direcției
generale programe, proiecte și achiziții publice pentru care proba scrisă va avea loc în data
de 04 mai 2020;

DISPOZIȚIA NR.
22.apr
587/2020

privind prelungirea suspendării raportului de serviciu la inițiativa funcționarului public,
pentru concediu de creșterea copilului cu handicap, al doamnei Csiszer Emoke;

DISPOZIȚIA NR.
22.apr
588/2020

privind numirea Comisiei de disciplină pentru soluționarea sesizării privind abaterea
disciplinară a domnului Gidró Géza, director la Consiliul Județean Harghita – Serviciul Public
al Obiectivului de Interes Județean Harghita;

DISPOZIȚIA NR.
23.apr
589/2021

privind aprobarea schimbării numelui, pe cale administrativă, privind pe numitul EGYED
LEVENTE, domiciliat în com. Mărtiniș, sat. Mărtiniș, nr. 282A, județul Harghita;

DISPOZIȚIA NR.
24.apr
590/2022

privind aprobarea schimbării prenumelui purtat după căsătorie, pe cale administrativă,
privind pe GYORGY EMOKE, domiciliată în com. Zetea, nr. 1253B, județul Harghita;

DISPOZIȚIA NR.
25.apr
591/2023

privind aprobarea constituirii Comisiei de selectare/evaluare a cererilor pentru acordarea
sprijinului financiar, depuse în cadrul Programului anuale 202 a cultelor religioase
recunoscute de lege care își desfășoară activitatea în județul Harghita;

DISPOZIȚIA NR.
24.apr
592/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului internațional RURITAGE – „Rural regeneration trough systemic heritage
led strategies” din cadrul programului Horizon 2020, subprogramul SC5-21-2016-2017:
„Patrimoniul cultural ca motor pentru o creștere durabilă” în luna martie 2020, a doamnei
Albert Katalin;

DISPOZIȚIA NR.
24.apr
593/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului internațional „RuralGrowth – increasing competitiveness of SMEs inm the
rural visitor sector” din cadrul Programului Innterreg Europe, în luna martie 2020, al
domnului Zólya Zsombor;

DISPOZIȚIA NR.
24.apr
594/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului internațional Local Flavors – Authentic tourism based on local cultural
flavors, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna martie 2020, al doamnei Székely
Kinga;

DISPOZIȚIA NR.
24.apr
595/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului internațional Local Flavors – Authentic tourism based on local cultural
flavors, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna martie 2020, al doamnei Joó Emoke;

DISPOZIȚIA NR.
24.apr
596/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului internațional Local Flavors – Authentic tourism based on local cultural
flavors, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna martie 2020, al domnului Iochom
Zsolt;

DISPOZIȚIA NR.
24.apr
597/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului internațional Local Flavors – Authentic tourism based on local cultural
flavors, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna martie 2020, al doamnei Forró
Gyongyvér;

DISPOZIȚIA NR.
24.apr
598/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului internațional Local Flavors – Authentic tourism based on local cultural
flavors, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna martie 2020, al doamnei Benedek
Szekedy Sandor;

DISPOZIȚIA NR.
24.apr
599/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului internațional Local Flavors – Authentic tourism based on local cultural
flavors, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna martie 2020, al doamnei Zonda Eva;

DISPOZIȚIA NR.
24.apr
600/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului internațional FRIDGE – Development of food industry SME
competitiveness for better potentials in growth, în cadrul Programului Interreg Europe, în
luna martie 2020, al doamnei Lukacs Eva;

DISPOZIȚIA NR.
24.apr
601/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului internațional FRIDGE – Development of food industry SME
competitiveness for better potentials in growth, în cadrul Programului Interreg Europe, în
luna martie 2020, al doamnei Kopacz Emoke;

DISPOZIȚIA NR.
24.apr
602/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului internațional FRIDGE – Development of food industry SME
competitiveness for better potentials in growth, în cadrul Programului Interreg Europe, în
luna martie 2020, al doamnei Kiss Timea Gabriella;

DISPOZIȚIA NR.
24.apr
603/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului internațional FRIDGE – Development of food industry SME
competitiveness for better potentials in growth, în cadrul Programului Interreg Europe, în
luna martie 2020, al doamnei Jozsa Svella Ildiko-Beáta;

DISPOZIȚIA NR.
24.apr
604/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului internațional FRIDGE – Development of food industry SME
competitiveness for better potentials in growth, în cadrul Programului Interreg Europe, în
luna martie 2020, al domnului Eros Levente Zoltán;

DISPOZIȚIA NR.
24.apr
605/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului internațional FRIDGE – Development of food industry SME
competitiveness for better potentials in growth, în cadrul Programului Interreg Europe, în
luna martie 2020, al doamnei Csiki Anna;

DISPOZIȚIA NR.
24.apr
606/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului internațional FRIDGE – Development of food industry SME
competitiveness for better potentials in growth, în cadrul Programului Interreg Europe, în
luna martie 2020, al domnului Bodó Alpár;

DISPOZIȚIA NR.
24.apr
607/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului internațional E-COOL – „Entrepreneurial and Entrepreneurial Mindset in
Young People Trough the Dynamisation of Competence, Teaching Methodologies and
Entrepreneurial Ecosystem”, în luna martie 2020, a doamnei Kajtár Zsuzsanna

DISPOZIȚIA NR.
24.apr
608/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului internațional E-COOL – „Entrepreneurial and Entrepreneurial Mindset in
Young People Trough the Dynamisation of Competence, Teaching Methodologies and
Entrepreneurial Ecosystem”, în luna martie 2020, a doamnei Gál Dorottya;

DISPOZIȚIA NR.
24.apr
609/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului internațional E-COOL – „Entrepreneurial and Entrepreneurial Mindset in
Young People Trough the Dynamisation of Competence, Teaching Methodologies and
Entrepreneurial Ecosystem”, în luna martie 2020, a doamnei Farkas Eniko;

DISPOZIȚIA NR.
24.apr
610/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului internațional E-COOL – „Entrepreneurial and Entrepreneurial Mindset in
Young People Trough the Dynamisation of Competence, Teaching Methodologies and
Entrepreneurial Ecosystem”, în luna martie 2020, a doamnei Eross Bea;

DISPOZIȚIA NR.
24.apr
611/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului internațional E-COOL – „Entrepreneurial and Entrepreneurial Mindset in
Young People Trough the Dynamisation of Competence, Teaching Methodologies and
Entrepreneurial Ecosystem”, în luna martie 2020, a doamnei Biro Kinga;

DISPOZIȚIA NR.
24.apr
612/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului internațional CD-ETA „Colaborative Digitalization of Natural and Cultural
Heritage” din cadrul programului Interreg Europe, în luna martie 2020, al domnului
Chiorean Adrianb-Alexandru;

DISPOZIȚIA NR.
24.apr
613/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului internațional CAF (CAFHR), cod proiect 126548, din cadrul Programului
Operațional Capacitate Administrativă, în luna martie 2020, al doamnei Izsak Szekely Judith;

DISPOZIȚIA NR.
24.apr
614/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului internațional CAF (CAFHR), cod proiect 126548, din cadrul Programului
Operațional Capacitate Administrativă, în luna martie 2020, al doamnei Groza Noemi;

DISPOZIȚIA NR.
24.apr
615/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului internațional CAF (CAFHR), cod proiect 126548, din cadrul Programului
Operațional Capacitate Administrativă, în luna martie 2020, al domnului Farkas Tamás
István;

DISPOZIȚIA NR.
24.apr
616/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului internațional CAF (CAFHR), cod proiect 126548, din cadrul Programului
Operațional Capacitate Administrativă, în luna martie 2020, al doamnei Duka Zita;

DISPOZIȚIA NR.
24.apr
617/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului internațional CAF (CAFHR), cod proiect 126548, din cadrul Programului
Operațional Capacitate Administrativă, în luna martie 2020, al doamnei Bartalis Tunde;

DISPOZIȚIA NR.
24.apr
618/2020

privind convocarea ședinței extraordinară a Consiliului Județean Harghia;

DISPOZIȚIA NR.
28.apr
618/2021

privind modificarea Dispoziției nr. 376/2016 a preșdintelui Consiliului Județean Harghita,
privind constituirea Unității de implementare a proiectului internațional CD-ETA
„Collaborative Digitalization of Natural and Cultural Heritage” din cadrul programului
Interreg Europe, cu modificările și completările ulterioare;

DISPOZIȚIA NR.
26.apr
620/2022

privind modificarea Dispoziții nr. 1082/2019 privind numirea pe durată determinată, cu
normă întreagă, în postul contractual de consilier, gradația 3, la Cabinetul Președintelui
Consiliului Județean Harghita, a domnului Bidermann András;

DISPOZIȚIA NR.
27.apr
621/2023

privind numirea Comisiei de concurs respectiv Comisiei de soluționare a contestațiilor
pentru concursul organizat în vederea ocupării postului contractual de Intenship, care va
avea loc în data de 06 mai 2020;

DISPOZIȚIA NR.
28.apr
622/2024

privind modificarea și rectificarea Dispoziției președintelui Consiliului Județean Harghita nr.
618/2020 privind convocară ședinței extraordinară a Consiliului Județean Harghita;

DISPOZIȚIA NR.
30.apr
623/2020

privind numirea în funcția de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional
superior, gradația 4 la Compartimentul relații publice în zona Toplița în Cadrul Direcției
generale administrați publică locală, al domnului Pál Péter;

DISPOZIȚIA NR.
04.mai
624/2020

privind încredinţarea d-lui Elekes Zoltán director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Harghita, ca prin d-na asistent social Péter Veronika din cadrul Serviciului
de adopţie şi postadopţii, să efectueze demersurile şi să îndeplinească actele pregătitoare
necesare exercitării drepturilor şi obligaţiilor părinteşti de către Preşedintele Consiliului
Judeţean Harghita în domeniul adopției pentru copilul Benke Berta născută la data de
21.07.2019, în municipiul Odorheiu Secuiesc, județul Harghita;

DISPOZIȚIA NR.
04.mai
625/2020

pentru modificarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2020 aprobat prin
Dispoziția Nr. 1362/2019 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziție publică pe anul
2020 al Consiliului Județean Harghita;

DISPOZIȚIA NR.
06.mai
626/2020

privind constatarea încetării Contractului individual de muncă nr.450/2019, prin acordul
părților, al domnului Pál Péter;

DISPOZIȚIA NR.
06.mai
627/2020

privind încadrarea în postul contractual vacant de inspector de specialitate, grad profesional
debutant, gradația 0 la Compartimentul urbanism în cadrul Arhitect Șef, a doamnei Gidró
Mónika;

DISPOZIȚIA NR.
07.mai
628/2020

pentru modificarea Dispoziției președintelui Consiliului Județean Harghita nr. 1065/2011
privind împuternicirea unor angajați ai Consiliului Județean Harghita și a unor consilieri
județeni pentru a conduce autovehiculele din dotarea Consiliului Județean Harghita;

DISPOZIȚIA NR.
07.mai
629/2020

privind plata orelor de noapte efectuate în luna aprilie 2020 de către fochiști la Serviciul de
deservire din cadrul Direcției generale patrimoniu;

DISPOZIȚIA NR.
07.mai
630/2020

privind încadrarea în postul contractual vacant de inspector de specialitate, grad
profesional debutant, gradația 0 la Compartimentul urmărire organizații finanțate în cadrul
Direcției generale economice, a doamnei Vaida Szidónia Mária;

DISPOZIȚIA NR.
08.mai
631/2020

privind numirea Comisiei pentru recepția la terminarea lucrării ”Întreținere curentăplombări –pe drumurile județene din județul Harghita pentru anul 2020, pentru loturile
1,2,3, zona Ciuc, Odorhei, Gheorgheni, Cristur”, conform programelor aprobate pentru anul
2020;

DISPOZIȚIA NR.
11.mai
632/2020

privind numirea Comisiei pentru recepția la terminarea lucrării„Lucrări de întreținere a
mijloacelor pentru siguranța circulației pe drumurile județene din județul Harghita, pentru
anul 2020, lot 2, Marcaje rutiere”, conform programelor aprobate pentru anul 2020;

DISPOZIȚIA NR.
14.mai
633/2020

privind numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică
având ca obiect: „Refacere și consolidare corp drum pe DJ 134A, sector km 9+730 – 9+830,
afectată de alunecare de teren (proiectare și execuție)”;

DISPOZIȚIA NR.
14.mai
634/2020

privind reluarea activității la cerere după suspendarea raportului de serviciu la cerere, din
motive personale, al doamnei Albert Mónika;

DISPOZIȚIA NR.
15.apr
635/2020

privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Județean Harghita;

DISPOZIȚIA NR.
18.mai
636/2020

privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita prin virări de
credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar precum și modificarea repartizării pe
trimestre a veniturilor și cheltuielilor aprobate în bugetul județului Harghita pe anul 2020;

DISPOZIȚIA NR.
18.mai
637/2020

privind modificarea Dispoziției nr. 6/2020 privind încadrarea pe durată determinată, cu timp
parțial de 3 ore pe zi, în postul contractual de consilier, gradația 5, la Cabinetul Președintelui
Consiliului Județean Harghita, a doamnei Bodi Ildikó;

DISPOZIȚIA NR.
18.mai
639/2020

privind modificarea Dispoziției președintelui Consiliului Județean Harghita nr. 441/2020
privind numirea Comisiei de evaluare a unor modificări și de stabilire/negocierea unor noi
prețuri unitare, inexistente în oferta inițială privind „Reamenajarea și extinderea Spitalului
județean de Urgență Miercurea Ciuc – lucrări în continuare necesare finalizării proiectului;

DISPOZIȚIA NR.
20.mai
639/2020

privind numirea doamnei Bálint Margit în funcția publică de conducere vacantă de Director
executiv la Direcția management și relații internaționale;

DISPOZIȚIA NR.
22.mai
640/2020

privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Județean Harghita;

DISPOZIȚIA NR.
25.mai
641/2020

privind aplicare la salariu de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului Planificare strategică și managementul performanței în folosul cetățenilor
din județul Harghita prin implementarea CAF (CAFHR), cod proiect 126548, din cadrul
Programului Operațional Capacitate Administrativă, în luna aprilie 2020, al doamnei Duka
Zita;

DISPOZIȚIA NR.
25.mai
642/2020

privind aplicare la salariu de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului Planificare strategică și managementul performanței în folosul cetățenilor
din județul Harghita prin implementarea CAF (CAFHR), cod proiect 126548, din cadrul
Programului Operațional Capacitate Administrativă, în luna aprilie 2020, al doamnei Groza
Noemi;

DISPOZIȚIA NR.
25.mai
643/2020

privind aplicare la salariu de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului Planificare strategică și managementul performanței în folosul cetățenilor
din județul Harghita prin implementarea CAF (CAFHR), cod proiect 126548, din cadrul
Programului Operațional Capacitate Administrativă, în luna aprilie 2020, al domnului Farkas
Tamás-István;

DISPOZIȚIA NR.
22.mai
644/2020

privind aplicare la salariu de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului Planificare strategică și managementul performanței în folosul cetățenilor
din județul Harghita prin implementarea CAF (CAFHR), cod proiect 126548, din cadrul
Programului Operațional Capacitate Administrativă, în luna aprilie 2020, al doamnei Izsak
Szekely Judith;

DISPOZIȚIA NR.
25.mai
645/2020

privind aplicare la salariu de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului CD-ETA „Collaborative Digization of Natural and Cultural Heritage” din
cadrul programului interreg Europe, în luna aprilie 2020, al domnului Chiorean AdrianAlexandru;

DISPOZIȚIA NR.
25.mai
646/2020

privind aplicare la salariu de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului CD-ETA „Collaborative Digization of Natural and Cultural Heritage” din
cadrul programului interreg Europe, în luna aprilie 2020, al doamnei Gáspár Izabella Eniko;

DISPOZIȚIA NR.
25.mai
647/2020

privind aplicare la salariu de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului internațional E-COOL – „Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in
Young People through the Dynamisation of Competences, Teaching Methodologies and
Entrepreneurial Ecosystem”, în luna aprilie 2020, al doamnei Biro Kinga;

DISPOZIȚIA NR.
25.mai
648/2020

privind aplicare la salariu de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului internațional E-COOL – „Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in
Young People through the Dynamisation of Competences, Teaching Methodologies and
Entrepreneurial Ecosystem”, în luna aprilie 2020, al doamnei Farkas Eniko;

DISPOZIȚIA NR.
25.mai
649/2020

privind aplicare la salariu de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului internațional E-COOL – „Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in
Young People through the Dynamisation of Competences, Teaching Methodologies and
Entrepreneurial Ecosystem”, în luna aprilie 2020, al doamnei Eross Bea;

DISPOZIȚIA NR.
25.mai
650/2020

privind aplicare la salariu de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului internațional E-COOL – „Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in
Young People through the Dynamisation of Competences, Teaching Methodologies and
Entrepreneurial Ecosystem”, în luna aprilie 2020, al doamnei Gál Dorottya;

DISPOZIȚIA NR.
25.mai
651/2020

privind aplicare la salariu de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului internațional E-COOL – „Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in
Young People through the Dynamisation of Competences, Teaching Methodologies and
Entrepreneurial Ecosystem”, în luna aprilie 2020, al doamnei Kajtár Zsuzsanna;

DISPOZIȚIA NR.
25.mai
652/2020

privind aplicare la salariu de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului internațional E-COOL – „Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in
Young People through the Dynamisation of Competences, Teaching Methodologies and
Entrepreneurial Ecosystem”, în luna aprilie 2020, al doamnei Kinda Jolán;

DISPOZIȚIA NR.
25.mai
653/2020

privind aplicare la salariu de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului internațional FRIDGE – Development of food industry SME
Competitiveness for better potentials in growth, în cadrul Programului Interreg Europe, în
luna aprilie 2020, al domnului Bodo Alpar;

DISPOZIȚIA NR.
25.mai
654/2020

privind aplicare la salariu de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului internațional FRIDGE – Development of food industry SME
Competitiveness for better potentials in growth, în cadrul Programului Interreg Europe, în
luna aprilie 2020, al doamnei Csiki Anna;

DISPOZIȚIA NR.
25.mai
655/2020

privind aplicare la salariu de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului internațional FRIDGE – Development of food industry SME
Competitiveness for better potentials in growth, în cadrul Programului Interreg Europe, în
luna aprilie 2020, al domnului Eros Levente Zoltan;

DISPOZIȚIA NR.
25.mai
656/2020

privind aplicare la salariu de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului internațional FRIDGE – Development of food industry SME
Competitiveness for better potentials in growth, în cadrul Programului Interreg Europe, în
luna aprilie 2020, al doamnei Kiss Timea Gabriella;

DISPOZIȚIA NR.
25.mai
657/2020

privind aplicare la salariu de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului internațional FRIDGE – Development of food industry SME
Competitiveness for better potentials in growth, în cadrul Programului Interreg Europe, în
luna aprilie 2020, al doamnei Lukacs Eva;

DISPOZIȚIA NR.
25.mai
658/2020

privind aplicare la salariu de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului internațional FRIDGE – Development of food industry SME
Competitiveness for better potentials in growth, în cadrul Programului Interreg Europe, în
luna aprilie 2020, al doamnei Jozsa-Svella Ildiko-Beata;

DISPOZIȚIA NR.
25.mai
659/2020

privind aplicare la salariu de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului internațional FRIDGE – Development of food industry SME
Competitiveness for better potentials in growth, în cadrul Programului Interreg Europe, în
luna aprilie 2020, al doamnei Kopacz Emoke;

DISPOZIȚIA NR.
25.mai
660/2020

privind aplicare la salariu de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului internațional FRIDGE – Development of food industry SME
Competitiveness for better potentials in growth, în cadrul Programului Interreg Europe, în
luna aprilie 2020, al doamnei Zonda Eva;

DISPOZIȚIA NR.
25.mai
661/2020

privind aplicare la salariu de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului internațional Local Flavours – Authentic Tourism Based on Local Cultural
Flavours, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna aprilie 2020, al domnului Benedek
Szekedy Sandor;

DISPOZIȚIA NR.
25.mai
662/2020

privind aplicare la salariu de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului internațional Local Flavours – Authentic Tourism Based on Local Cultural
Flavours, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna aprilie 2020, al doamnei Forro
Gyongyver;

DISPOZIȚIA NR.
25.mai
663/2020

privind aplicare la salariu de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului internațional Local Flavours – Authentic Tourism Based on Local Cultural
Flavours, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna aprilie 2020, al domnului Iochom
Zsolt;

DISPOZIȚIA NR.
25.mai
664/2020

privind aplicare la salariu de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului internațional Local Flavours – Authentic Tourism Based on Local Cultural
Flavours, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna aprilie 2020, al doamnei Joo Emoke;

DISPOZIȚIA NR.
25.mai
665/2020

privind aplicare la salariu de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului internațional Local Flavours – Authentic Tourism Based on Local Cultural
Flavours, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna aprilie 2020, al doamnei Szekely
Kinga;

DISPOZIȚIA NR.
25.mai
666/2020

privind aplicare la salariu de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului internațional „Rural Growth – increasing competitivnbess of SMEs in he
rural economy sector” din cadrul Programului interreg Europe, în luna aprilie 2020, al
domnului Zolya Zsombor;

DISPOZIȚIA NR.
25.mai
667/2020

privind aplicare la salariu de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului internațional RURITAGE „Rural Regeneration Trough Systemic heritage –
led strategies” din cadrul Programului Horizon 2020, subprogramul SC5 – 21 – 2016 -2017:
„Patrimoniul cultural ca motor pentru o creștere durabilă”, în luna aprilie 2020, a doamnei
Hosszu Emese;

DISPOZIȚIA NR.
25.mai
668/2020

privind aplicare la salariu de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului internațional RURITAGE „Rural Regeneration Trough Systemic heritage –
led strategies” din cadrul Programului Horizon 2020, subprogramul SC5 – 21 – 2016 -2017:
„Patrimoniul cultural ca motor pentru o creștere durabilă”, în luna aprilie 2020, a doamnei
Munteanu Eva;

DISPOZIȚIA NR.
25.mai
669/2020

privind stabilirea măsurilor de prevenire a răspândirii infecției cu COVID-19 în cadrul
colectivului de lucru al Consiliului Județean Harghita pe perioada stării de alertă;

DISPOZIȚIA NR.
27.mai
670/2020

privind repartizarea unei locuințe de serviciu aflată în proprietatea județului Harghita și în
administrarea Consiliului Județean Harghita;

DISPOZIȚIA NR.
27.mai
671/2020

privind modificarea raportului de serviciu prin mutarea definitivă de la Compartimentul
relații publice în zona Toplița din cadrul Direcției generale administrație publică locală la
Compartimentul Corp Control al domnului Pál Péter;

DISPOZIȚIA NR.
27.mai
672/2020

privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al doamnei Csató Erzsébet;

DISPOZIȚIA NR.
27.mai
673/2020

privind încetarea raportului de serviciu prin acordul părților, consemnat în scris, al doamnei
Szopos Biborka;

DISPOZIȚIA NR.
27.mai
674/2020

privind modificarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2020 aprobat prin
Dispoziția Nr. 1362/2019 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziție publică pe anul
2020 al Consiliului Județean Harghita;

DISPOZIȚIA NR.
27.mai
675/2020

privind aprobarea schimbării numelui, pe cale administrativă, privind pe numitul Kore
Gabor, domiciliat în com. Simonești, sat. Șimonești, nr. 233, județul Harghita;

DISPOZIȚIA NR.
27.mai
676/2020

privind modificarea Dispoziției președintelui Consiliului Județean Harghita 640/2020 privind
convocarea ședinței ordinare a Consiliului Județean Harghita, cu modificările și completările
ulterioare;

DISPOZIȚIA NR.
28.mai
677/2020

privind numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică
având ca obiect: Servicii de supraveghere a lucrărilor „Consolidare sistem rutier DJ 136B,
județul Harghita km 13+100-21+200”;

DISPOZIȚIA NR.
28.mai
678/2020

privind trecerea în gradația 5 corespunzător tranșeu de vechime în muncă, și stabilirea
venitului brut lunar al doamnei Vass Erika;

DISPOZIȚIA NR.
28.mai
679/2020

privind constatarea încetării promovării temporare în funcția publică temporar vacantă de
conducere de director general adjunct la Direcția generală programe, proiecte și achiziții
publice, a domnului Bálint András, respectiv reluarea activității în funcția publică de
execuție de consilier, clasa I, grad superior, gradația 5, la Compartimentul control din cadrul
Direcției generale programe, proiecte și achiziții publice și stabilirea salariului lunar;

DISPOZIȚIA NR.
28.mai
680/2020

privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Bálint András;

DISPOZIȚIA NR.
28.mai
681/2020

privind numirea în funcția publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional
superior, gradația 5, la Compartimentul control din cadrul Direcției generale programe,
proiecte și achiziții publice, al domnului Kész Imre Viktor;

DISPOZIȚIA NR.
28.mai
682/2020

privind promovarea temporară în funcția publică temporar vacantă de conducere de direct
general adjunct Direcția generală programe, proiecte și achiziții publice a doamnei Groza
Noémi, având funcția de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior la
Compartimentul achiziții publice din cadrul Direcției generale programe, proiecte și achiziții
publice și stabilirea salariului lunar;

DISPOZIȚIA NR.
29.mai
683/2021

privind numire Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică
având ca obiect: servicii de „Transport aerian”;

DISPOZIȚIA NR.
29.mai
684/2022

privind modificarea Dispoziției nr. 1082/2019 privind numirea pe durată determinată, cu
normă întreagă, în postul contractual de consilier, gradația 3, la Cabinetul Președintelui
Consiliului Județean Harghita, a domnului Biedermnann András;

DISPOZIȚIA NR.
29.mai
685/2023

privind constatarea încetării promovării temporare în funcția publică de conducere de
director executiv adjunct la Direcția management și relații internaționale, a doamnei Kiss
Timea Gabriella, receptiv reluarea activității în funcția publică de execuție de consilier, clasa
I, grad profesional superior, gradația 3, la Compartimentul management și relații
internaționale și stabilirea salariului lunar;

DISPOZIȚIA NR.
28.4
686/2024

privind încetarea raportului de serviciu prin acordul părților al doamnei Kiss Timea Gabriella
având funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 3,
la Compartimentul management din cadrul Direcției management și relații internaționale;

DISPOZIȚIA NR.
28.5
687/2025

privind numirea doamnei Kiss Timea-Gabriella în funcția publică de conducere vacantă de
Director adjunct la Direcția management și relații internaționale;

DISPOZIȚIA NR.
02.mai
688/2020

privind modificarea contractului individual de muncă prin mutarea definitivă de la
Compartimentul urbanism la Compartimentul planificare urbanistică zonală din cadrul
Arhitect Șef, al doamnei Gidró Mónika;

DISPOZIȚIA NR.
02.mai
689/2020

privind numirea în funcția publică de execuție vacantă de consilier juridic, clasa I, grad
profesional debutant, gradația de bază, la Compartiment juridic, contencios, avizări acte
administrative și contracte în cadrul Direcției generale administrația publică locală, al
domnului Dragu Márk-Adám;

DISPOZIȚIA NR.
02.mai
690/2020

privind aprobarea Comisiei de evaluare/selectare a cererilor de finanțare în cadrul
Programului anual de colaborare cu structurile asociative ale persoanelor cu handicap din
județul Harghita pe anul 2020;

DISPOZIȚIA NR.
02.mai
691/2020

privind aprobarea Comisiei de evaluare/selectare a cererilor de finanțare în cadrul
Programului anual de colaborare cu organizații neguvernamentale care desfășoară activități
de protecție a persoanelor vârstnice pe anul 2020;

DISPOZIȚIA NR.
02.mai
692/2020

privind aprobarea Comisiei de evaluare/selectare a cererilor de finanțare în cadrul
Programului anual de îngrijire social-medicală la domiciliu al Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Harghita pe anul 2020;

DISPOZIȚIA NR.
02.mai
693/2020

privind aprobarea Comisiei de evaluare/selectare a cererilor de finanțare în cadrul
Programului anual de colaborare cu organizații neguvernamentale, care desfășoară
activități de protecție și promovare a drepturilor copilului și tinerilor aflați în situații de risc
în județul Harghita, pe anul 2020;

DISPOZIȚIA NR.
02.mai
694/2020

privind aprobarea Comisiei de evaluare/selectare a cererilor de finanțare în cadrul
Programului anual de finanțare a activității de asistență comunitară în localitățile izolate din
județul Harghita, pe anul 2020;

DISPOZIȚIA NR.
03.iun
695/2020

privind repartizarea unui apartament din locuințele de serviciu pentru medici aflate în
proprietatea publică a județului Harghita și în administrarea Consiliului Județean Harghita în
favoarea domnului dr. Hajducsi Ors;

DISPOZIȚIA NR.
03.iun
696/2020

repartizarea unui apartament din locuințele de serviciu pentru medici aflate în proprietatea
publică a județului Harghita și în administrarea Consiliului Județean Harghita în favoarea
domnului dr. Bakcsi Ferenc;

DISPOZIȚIA NR.
06.iun
697/2020

privind numirea îndrumătorului pentru perioada programului de internship pentru internul
Bardi Kinga, la Biroul de analiză și sinteză din cadrul Direcției generale economice;

DISPOZIȚIA NR.
06.iun
698/2020

privind numirea îndrumătorului pentru perioada programului de internship pentru internul
Gyorgy Krisztina, la Compartimentul relații internaționale din cadrul Direcției management
și relații internaționale;

DISPOZIȚIA NR.
06.iun
699/2020

privind numirea îndrumătorului pentru perioada programului de internship pentru internul
Gyorgy Krisztina, la Compartimentul relații internaționale din cadrul Direcției management
și relații internaționale

DISPOZIȚIA NR.
07.iun
700/2020

privind numirea îndrumătorului pentru perioada programului de internship pentru internul
Kristaly Botond, la Compartimentul tehnic, devize, topografie din cadrul Direcției generale
tehnice;

DISPOZIȚIA NR.
08.iun
701/2020

privind numirea îndrumătorului pentru perioada programului de internship pentru internul
Urkon Kinga, la Compartimentul de organizare, evenimente și implementare programe din
cadrul Direcției resurse umane și comunicare;

DISPOZIȚIA NR.
09.iun
702/2020

privind numirea îndrumătorului pentru perioada programului de internship pentru internul
Nagy Orsolya, la Compartimentul protecția mediului din cadrul Arhitect Șef;

DISPOZIȚIA
NR.703/2020

privind numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică
având ca obiect „Servicii de curățenie din Palatul administrativ al județului Harghita,
respectiv a curățeniei și deszăpezirii zonei din jurul Palatului administrativ al județului
Harghita 2020-2021;

10.iun

DISPOZIȚIA NR.
05.iun
704/2020
DISPOZIȚIA NR.
09.iun
705/2020

privind convocarea ședinței extraordinară a Consiliului Județean Harghita;
privind constituirea Comisiei de negociere pentru achiziționarea unor imobile;

DISPOZIȚIA NR.
09.iun
706/2020

privind numirea Comisiei pentru recepția finală a lucrării „Întreținere curentă și periodică pe
timp de vară, pe drumurile județene-județul Harghita, pentru anul 2019, pentru lot, 5, 6
zona Odorhei”, conform programelor aprobate pentru anul 2019;

DISPOZIȚIA NR.
09.iun
707/2020

privind numirea în funcția publică vacantă de consilier, clasa I, grad profesional debutant,
gradația 4, la Compartimentul relații cu mass media și publicații proprii din cadrul Direcției
resurse umane și comunicare, al doamnei Oproiu Monica;

DISPOZIȚIA NR.
10.iun
708/2020

privind stabilirea procentului de majorare salarială maximă pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului internațional FRIDGE – Development of food industry SME
competitiveness for better potentials in growth, în cadrul Programului Interreg Europe;

DISPOZIȚIA NR.
10.iun
709/2020

privind stabilirea procentului de majorare salarială maximă pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului international Local Flavors – Authentic tourism based on local cultural
flavors, în cadrul Programului Interreg Europe;

DISPOZIȚIA NR.
10.iun
710/2020

privind prelungirea menținerii în funcția de manager de proiect în cadrul Proiectului „Sistem
de management integrat al deșeurilor în județul Harghita din cadrul Programului
Operațional Sectorial – Mediu, Axa prioritară 2”, peste vârsta standard de pensionare, a
domnului Zólya László András;

DISPOZIȚIA NR.
10.iun
711/2020

privind numirea îndrumătorului și stabilirea programului de desfășurare a perioadei de
stagiu pentru funcționarul public debutant Eross Bea, consilier, la Biroul de analiză și sinteză
din cadrul Direcției generale economice;

DISPOZIȚIA NR.
10.iun
712/2020

privind numirea Comisiei pentru recepția finală a lucrării „Întreținere curentă și perioadă pe
timp de vară pe drumurile județene-județul Harghita, pentru anul 2019 pentru lot. 3,4 zona
Gheorgheni”, conform programelor aprobate pentru anul 2019;

DISPOZIȚIA NR.
10.iun
713/2020

privind numirea Comisiei pentru recepția finală a lucrării „Întreținere curentă și periodică pe
timp de vară pe drumurile județene – Județul Harghita, pentru anul 2019, pentru lot 5, 6
zona Odorhei”, conform programelor aprobate pentru anul 2019;

DISPOZIȚIA NR.
10.iun
714/2020

privind rectificarea art. 1 al Dispoziției nr. 553/2020 a președintelui Consiliului Județean
Harghita, privind reîncadrarea și stabilirea salariului lunar al domnului Benedek Székedy
Sándor;

DISPOZIȚIA NR.
11.iun
715/2020

privind numirea în funcția publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional
superior, gradația 4 la Compartimentul sănătate în cadrul Direcției general programe,
proiecte și achiziții publice, al doamnei Borok Hanalka;

DISPOZIȚIA NR.
12.iun
716/2020

privind acceptarea mărfurilor în donație din partea Guvernului Municipiului Wuxi, Chine;

DISPOZIȚIA NR.
13.iun
717/2020

privind numirea în funcția publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional
superior, gradația 4 la Compartimentul sănătate în cadrul Direcției general programe,
proiecte și achiziții publice, al doamnei Borok Hanalka;

DISPOZIȚIA NR.
12.iun
718/2020

privind revocarea Dispoziției nr. 528/2020 a președintelui Consiliului Județean privind
suspendarea raportului de muncă al domnului Gidro Geza, având funcția de director la
Consiliului Județean Harghita – Serviciul Public de Pază Obiectivelor de Interes Județean
Harghita;

DISPOZIȚIA NR.
12.iun
719/2020

privind aplicarea sancțiunii disciplinare a domnului Gidro Geza, având funcția de director la
Consiliului Județean Harghita – Serviciului Public de Pază al Obiectivului de Interes Județean
Harghita;

DISPOZIȚIA NR.
12.iun
720/2020

privind încetarea raportului de serviciu prin acordul părților, consemnat în scris al doamnei
Bodor Hajnalka;

DISPOZIȚIA NR.
16.iun
721/2020
DISPOZIȚIA NR.
16.iun
722/2020
DISPOZIȚIA NR.
17.iun
723/2020
DISPOZIȚIA NR.
18.iun
724/2020
DISPOZIȚIA NR.
19.iun
725/2020

privind convocarea de îndată a ședinței extraordinară a Consiliului Județean Harghita;
privind convocarea ședinței ordinară a Consiliului Județean Harghita;
privind împuternicirea unor angajați ai Consiliului Județean Harghita pentru reprezentarea
Consiliului Județean Harghita la licitația publică organizată în scopul vânzării imobilului
situat în Miercurea Ciuc, str. Progresului, nr. 18, jud. Harghita;
privind încetarea raportului de serviciu, prin demisie consemnat în scris, al doamnei Joó
Emoke, ;
privind reîncadrarea și stabilire salariului lunar, a doamnei Antal Orban Erzsébet,

DISPOZIȚIA
726/2020
DISPOZIȚIA
727/2020
DISPOZIȚIA
728/2020
DISPOZIȚIA
729/2020

NR.
NR.
NR.
NR.

19.iun

privind reîncadrarea și stabilire salariului lunar, a domnului Csavar Gabor;

19.iun

privind reîncadrarea și stabilire salariului lunar, a doamnei Domokos Ilona,

19.iun

privind reîncadrarea și stabilire salariului lunar, a domnului Kelemen László;

19.iun

privind reîncadrarea și stabilire salariului lunar, a domnului Mihaly Csaba;

DISPOZIȚIA NR.
19.iun
730/2020

privind acceptarea mărfurilor primite în donație din partea Direcției d Afaceri Extreme al
Regiunii Ningxia Hui, în numele Regiunii Autonome Ningxia Hui China;

DISPOZIȚIA NR.
19.iun
731/2020

privind numirea Comisiei d recepție la terminarea lucrărilor executate la investiția:
„Amenajare trotuar în comuna Zetea”;

DISPOZIȚIA NR.
19.iun
732/2020

privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Județean Harghita;

DISPOZIȚIA NR.
19.iun
733/2020

privind abrogarea Dispoziției nr. 722/2020 și convocarea ședinței ordinare a Consiliului
Județean Harghita;

DISPOZIȚIA NR.
19.iun
734/2020

privind numirea in funcția publică d execuție vacantă de consilier, clasa , grad profesional
superior, gradația 4, la Compartimentul administrarea patrimoniului în cadrul Direcția
generale patrimoniu, al doamnei Baróti Emoke;

DISPOZIȚIA NR.
23.iun
735/2020

privind numirea Comisiei pentru recepția la terminarea lucrării „Lucrări de întreținere a
mijloacelor pentru siguranța circulației pe drumurile județene din județul Harghita, pentru
anul 2020, Lot nr. 1, indicatoare rutier”, conform programelor aprobate pentru anul 2020;

DISPOZIȚIA NR.
23.iun
736/2020

privind numirea îndrumătorului și aprobarea programului de desfășurare a perioadei de
stagiu pentru funcționarul public debutant Oproiu Monica, consilier la Compartimentul
relații cu mass media și publicații proprii din cadrul Direcției resurse umane și comunicare;

DISPOZIȚIA NR.
23.iun
737/2020

privind constituirea Unității de implementare a proiectului „Creșterea capacității de
gestionare a crizei sanitare prin investiții necesare pentru consolidarea capacității de reacție
la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului COVID-19 în județul Harghita și
în Centrele sociale rezidențiale din subordine” cod SMIS 138437;

DISPOZIȚIA NR.
24.iun
738/2020

privind delegarea către directorul executiv, doamna Bálint Margit, dreptul de semnătură și
calitatea de ordonator principal de credite pentru desfășurarea anumitor activități din
cadrul Direcției management și relații internaționale;

DISPOZIȚIA NR.
24.iun
739/2020

privind prelungirea menținerii în postul contractual de inspector de specialitate, grad
profesional IA, gradația 5, peste vârsta standard de pensionare, a domnului Ioni Gheiza;

DISPOZIȚIA NR.
24.iun
740/2020

privind trecerea în gradația 1 corespunzător tranșei de vechime în muncă, și stabilirea
venitului lunar al doamnei Hosszu Emese;

DISPOZIȚIA NR.
24.iun
741/2020

privind reîncadrarea și stabilirea salariului lunar, a domnului Bors Dénes;

DISPOZIȚIA NR.
24.iun
742/2020
DISPOZIȚIA NR.
24.iun
743/2020
DISPOZIȚIA NR.
24.iun
744/2020

privind reîncadrarea și stabilirea salariului lunar, a doamnei Gorbănescu Daniela;
privind reîncadrarea și stabilirea salariului lunar, a doamnei Nistor Maria Angela;
privind reîncadrarea și stabilirea salariului lunar, a doamnei Szekeres Csiki Kinga;

DISPOZIȚIA NR.
24.iun
745/2020

privind modificarea raportului de serviciu prin mutarea definitivă de la Compartimentul
relații cu mass media și publicații proprii din cadrul Direcției resurse umane și comunicare la
Compartimentul protecția monumentelor și patrimoniului construit tradițional din cadrul
Arhitect șef al doamnei Lázár Agnes;

DISPOZIȚIA NR.
24.iun
746/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International Local Flavours – Authentic tourism based on local cultural
flavours, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna 2020, al domnului Benedek Székedy
Sándor;

DISPOZIȚIA NR.
24.iun
747/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International -E-COOL- „Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in
Young People through the Dynamisation of Competence, Teaching Methodologies and
Entrepreneurial Ecosystem”, în luna 2020, a doamnei Biro Kinga;

DISPOZIȚIA NR.
24.iun
748/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International FRIDGE – Development of food industry SME competitivness
for better potentials in growth, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna 2020, al
domnului Bodo Alpar;

DISPOZIȚIA NR.
24.iun
749/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul Proiectului CD-ETA „Collaborative Digitalization of Natural and Cultural Heritage”, din
cadrul Programului Interreg Europe, în luna 2020, al domnului Chiorean Adrian-Alexandru;

DISPOZIȚIA NR.
24.iun
750/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International FRIDGE – Development of food industry SME competitivness
for better potentials in growth, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna 2020, al
doamnei Csiki Anna;

DISPOZIȚIA NR.
24.iun
751/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului Planificare strategică și managementul performanței în folosul
cetățenilor din județul Harghita prin implementarea CAF (CAFHR), cod proiect 126548, din
cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, în luna 2020, al doamnei Duka
Zita;

DISPOZIȚIA NR.
24.iun
752/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International -E-COOL- „Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in
Young People through the Dynamisation of Competence, Teaching Methodologies and
Entrepreneurial Ecosystem”, în luna 2020, a doamnei Eross Bea;

DISPOZIȚIA NR.
24.iun
753/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 20% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International FRIDGE – Development of food industry SME competitivness
for better potentials in growth, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna 2020, al
domnului Eros Levente Zoltan;

DISPOZIȚIA NR.
24.iun
754/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International -E-COOL- „Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in
Young People through the Dynamisation of Competence, Teaching Methodologies and
Entrepreneurial Ecosystem”, în luna 2020, a doamnei Farkas Eniko;

DISPOZIȚIA NR.
24.iun
755/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului Planificare strategică și managementul performanței în folosul
cetățenilor din județul Harghita prin implementarea CAF (CAFHR), cod proiect 126548, din
cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, în luna 2020, al domnului Farkas
Tamás István;

DISPOZIȚIA NR.
24.iun
756/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International Local Flavours – Authentic tourism based on local cultural
flavours, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna 2020, al doamnei Forro Gyongyver;

DISPOZIȚIA NR.
24.iun
757/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International -E-COOL- „Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in
Young People through the Dynamisation of Competence, Teaching Methodologies and
Entrepreneurial Ecosystem”, în luna 2020, a doamnei Gal Dorottya;

DISPOZIȚIA NR.
24.iun
758/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul Proiectului CD-ETA „Collaborative Digitalization of Natural and Cultural Heritage”, din
cadrul Programului Interreg Europe, în luna 2020, al doamnei Gaspar Izabella Eniko;

DISPOZIȚIA NR.
24.iun
759/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului Planificare strategică și managementul performanței în folosul
cetățenilor din județul Harghita prin implementarea CAF (CAFHR), cod proiect 126548, din
cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, în luna 2020, al doamnei Groza
Noemi;

DISPOZIȚIA NR.
24.iun
760/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International Local Flavours – Authentic tourism based on local cultural
flavours, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna 2020, al domnului Iochom Zsolt;

DISPOZIȚIA NR.
24.iun
761/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International Local Flavours – Authentic tourism based on local cultural
flavours, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna 2020, al doamnei Joo Emoke;

DISPOZIȚIA NR.
24.iun
762/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International FRIDGE – Development of food industry SME competitivness
for better potentials in growth, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna 2020, al
doamnei Jozsa Svella Ildiko-Beata;

DISPOZIȚIA NR.
24.iun
763/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International -E-COOL- „Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in
Young People through the Dynamisation of Competence, Teaching Methodologies and
Entrepreneurial Ecosystem”, în luna 2020, a doamnei Kajar Zsuzsanna;

DISPOZIȚIA NR.
24.iun
764/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International FRIDGE – Development of food industry SME competitivness
for better potentials in growth, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna 2020, al
doamnei Kiss Timea Gabriella;

DISPOZIȚIA NR.
24.iun
765/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International FRIDGE – Development of food industry SME competitivness
for better potentials in growth, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna 2020, al
doamnei Kopacz Emoke;

DISPOZIȚIA NR.
24.iun
766/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International FRIDGE – Development of food industry SME competitivness
for better potentials in growth, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna 2020, al
doamnei Lukacs Eva;

DISPOZIȚIA NR.
24.iun
767/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International „RuralGrowth – increasing competitiveness of SMEs in the
rural visitor economy sector” din cadrul Programului Interreg Europe, în luna 2020, al
domnului Zolya Zsombor;

DISPOZIȚIA NR.
24.iun
768/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International RURITAGE – „Rural regeneration trough systemic hritage –
led strategie” din cadrul programului Horizon 2020, subprogramul SC5 – 21 -2016 -2017”
Patrimonul cultural ca motor pentru o creștere durabilă”, în luna 2020, al doamnei Ferencz
Tunde Melinda;

DISPOZIȚIA NR.
24.iun
769/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International RURITAGE – „Rural regeneration trough systemic hritage –
led strategie” din cadrul programului Horizon 2020, subprogramul SC5 – 21 -2016 -2017”
Patrimonul cultural ca motor pentru o creștere durabilă”, în luna 2020, al doamnei Hosszu
Emese;

DISPOZIȚIA NR.
24.iun
770/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International Local Flavours – Authentic tourism based on local cultural
flavours, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna 2020, al doamnei Szekely Kinga;

DISPOZIȚIA NR.
24.iun
771/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International FRIDGE – Development of food industry SME competitivness
for better potentials in growth, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna 2020, al
doamnei Zonda Eva;

DISPOZIȚIA NR.
24.iun
772/2020

privind numirea pe perioadă indeterminată al domnului Bogos Akos în funcția de director
interim,a la Consiliul Județean Harghita - Serviciul Public de Pază al Obiectivului de Interes
Județean Harghita;

DISPOZIȚIA NR.
26.iun
773/2020

privind numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică
având ca obiect: Consolidare sistem rutier DJ 136B, județul Harghita km 13+100-21+200;

DISPOZIȚIA NR.
26.iun
774/2020

numirea Comisiei pentru recepția la terminarea lucrării „Lucrări de întreținere a mijloacelor
pentru siguranța circulației pe drumurile județene din județul Harghita, pentru anul 2020,
pentru Lot 3, – Parapete rutiere” conform programelor aprobate pentru anul 2020;

DISPOZIȚIA NR.
26.iun
775/2020

numirea Comisiei pentru recepția la terminarea lucrării „Întreținere curentă și periodică –
plombări și covoare bituminoase pe drumurile județene – județul Harghita, pentru anul
2020, pentru Lot nr. 1,3 – zona Odorheiu și Ciuc DJ 132B, DJ 123C, DJ 125”, conform
programelor aprobate pentru anul 2020;

DISPOZIȚIA NR.
26.iun
776/2020

numirea Comisiei pentru recepția la terminarea lucrării „Întreținere curentă și periodică pe
timp de vară pe drumurile județene – județul Harghita, pentru anul 2020, pentru Lot nr. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 – zona Odorheiu, Ciuc, Gheorgheni și Cristur” conform programelor aprobate
pentru anul 2020;

DISPOZIȚIA NR.
26.iun
777/2020
DISPOZIȚIA
778/2020
DISPOZIȚIA
779/2020
DISPOZIȚIA
780/2020
DISPOZIȚIA
781/2020
DISPOZIȚIA
782/2020

NR.
NR.
NR.
NR.
NR.

privind încadrarea pe durată determinată, cu timp parțial de 1 ore pe zi, în postul
contractual de consilier, gradația 0, la Cabinetul Președintelui Consiliului Județean Harghita,
a doamnei Demeter Kamilla;

29.iun

privind reîncadrarea și stabilita salariului lunar, a doamnei Pap Mária;

29.iun

privind reîncadrarea și stabilita salariului lunar, a doamnei Juhász Ildikó Mária;

29.iun

privind reîncadrarea și stabilita salariului lunar, a doamnei Miklós Eva;

29.iun

privind reîncadrarea și stabilita salariului lunar, a doamnei Bálint Ildikó;

29.iun

privind mandatarea reprezentării în cadrul unei activități de relații internaționale;

DISPOZIȚIA NR.
30.iun
783/2020

privind rectificarea Strategiei anuale de achiziție publică pe anul 2020 și a Programului anual
al achizițiilor publice pe anul 2020 aprobat prin Dispoziția nr. 1362/2019 privind aprobarea
Strategiei anuale de achiziție publică pe anul 202 al Consiliului Județean Harghita;

DISPOZIȚIA NR.
30.iun
784/2020

privind încadrarea pe durată determinată, cu timp parțial de 4 ore pe zi, în postul
contractual de consilier, gradația 0, la Cabinetul Președintelui Consiliului Județul Harghita, a
doamnei Géczi Renáta;

DISPOZIȚIA NR.
01.iul
785/2020

privind modificarea Dispoziției nr. 1082/2019 privind numirea pe durată determinată, cu
normă întreagă, în postul contractual de consilier, gradația 3, la Cabinetul Președintelui
Consiliului Județean Harghita, a domnului Bidermann András;

DISPOZIȚIA NR.
02.iul
786/2020

privind modificarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2020 aprobat prin
Dispoziția Nr. 1362/2019 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziție publică pe anul
2020 al Consiliului Județean Harghita;

DISPOZIȚIA NR.
02.iul
787/2020

privind aprobarea constituirii comisiei de predare a tronsonului de drum județean DJ 134/C
de la km 1+150 până la km 1+600, împreună cu terenul aferent acestuia, proprietate publică
a Județului Harghita, din administrarea Consiliului Local al Comunei Lupeni;

DISPOZIȚIA NR.
02.iul
788/2020

privind încadrarea pe durată determinată, cu normă întreagă, în postul contractual de
consilier, gradația 3, la Cabinetul Vicepreședintelui Consiliului Județean Harghita, a doamnei
Magyari Mónika;

DISPOZIȚIA NR.
03.iul
789/2020

privind numirea Comisiei pentru recepția la terminarea lucrării „Lucrări de întreținere a
mijloacelor pentru siguranța circulației pe drumurile județene din județul Harghita, pentru
anul 2020, lot 2, Marcaje rutiere, conform programelor aprobate pentru anul 2020

DISPOZIȚIA NR.
03.iul
790/2020

privind abrogarea Dispoziției nr. 1147/2019 ”privind încredinţarea d-lui Elekes Zoltán
director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, ca prin dna asistent social Péter Veronika din cadrul Serviciului de adopţie şi postadopţii, să
efectueze demersurile şi să îndeplinească actele pregătitoare necesare exercitării
drepturilor şi obligaţiilor părinteşti de către Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita în
domeniul adopției și prin d-na Sántha Gyöngyvér manager de caz se asigură coordonarea
activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială desfăşurate în interesul superior al
copilului privind minora Mitri Júlia născută la data de 21.10.2012, în municipiul Odorheiu
Secuiesc, județul Harghita”cu modificările și completările ulterioare;

DISPOZIȚIA NR.
03.iul
791/2020

privind aprobarea constituirii Comisiei de predare a terenului cu suprafața de 179 mp.
Situat de –a lungul tronsonului de drum județean DJ 126, între pozițiile kilometrice 12+390,
aflat între platforma drumului și zona de protecție, proprietate publică a Județului Harghita,
din administrarea Consiliului Județean Harghita în administrarea Consiliului Local al
Comunei Joseni;

DISPOZIȚIA NR.
06.iul
792/2020

privind modificarea Dispoziţiei nr. 827/2015 „privind încredinţarea d-lui Elekes Zoltán
director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, ca prin dna asistent social Szokol Margit din cadrul Serviciului de adopție și postadopții, să efectueze
demersurile şi să îndeplinească actele pregătitoare necesare exercitării drepturilor şi
obligaţiilor părinteşti de către preşedintele Consiliului Judeţean Harghita pentru copilul
Nyisztor Ferenc născut la data de 13.08.2006, în Sântimbru, județul Harghita”

DISPOZIȚIA NR.
07.iul
793/2020

privind rectificarea art. 1 al Dispoziției nr. 744/2020 a președintelui Consiliului Județean
Harghita privind reîncadrarea și stabilirea salariului lunar, a doamnei Szekeres Csiki Kinga;

DISPOZIȚIA NR.
07.iul
794/2020

privind constituirea Comisiei de evaluare pentru analizarea cererilor de finanțare depuse în
cadrul „Programului de protecție a monumentelor istorice de pe teritoriul județului
Harghita” pe anul 2020;

DISPOZIȚIA NR.
08.iul
795/2020

privind numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică
având ca obiect: Furnizare mixtură rece;

DISPOZIȚIA NR.
08.iul
796/2020

privind numirea Comisei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică
având ca obiect: „Servicii de cazare și masă în vederea cazării a personalului medico-sanitar
și a personalului auxiliar care interacționează cu pacienții și care optează pentru o formă de
cazare în afara domiciliului după programul de lucru”;

DISPOZIȚIA NR.
09.iul
797/2020

privind constituirea Comisiei de evaluare și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru
evaluarea activității doamnei Dr. Konrád Judit, managerul Spitalului Județean de Urgență
Miercurea Ciuc, precum și aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a
evaluării activității;

DISPOZIȚIA NR.
10.iul
798/2020

privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Județean Harghita;

DISPOZIȚIA NR.
13.iul
799/2020

privind abrogarea Dispoziției nr. 936/2019 privind ”încredinţarea d-lui Elekes Zoltán director
al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, ca prin d-na asistent
social Péter Veronika din cadrul Serviciului de adopție și postadopții, să efectueze
demersurile şi să îndeplinească actele pregătitoare necesare exercitării drepturilor şi
obligaţiilor părinteşti de către Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita pentru copilul
Orbán Noémi născută la data de 10.04.2018, în municipiul Odorheiu

DISPOZIȚIA NR.
13.iul
800/2020

privind rectificarea Strategiei anuale de achiziție publică pe anul 2020 și a Programului anual
al achizițiilor publice pe anul 2020 aprobat prin Dispoziția nr. 1362/2019 privind aprobarea
Strategiei anuale de achiziție publică pe anul 202 al Consiliului Județean Harghita;

DISPOZIȚIA NR.
13.iul
801/2020

privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Județean Harghita;

DISPOZIȚIA NR.
13.iul
802/2020

privind numirea Grupului de lucru pentru analiza efectelor semnificative asupra mediului al
Planului județean de gestionare a deșeurilor în județul Harghita perioada 2019-2020;

DISPOZIȚIA NR.
14.iul
803/2020

privind delegarea către directorul general, domnului Bicăîjanu Vasile a dreptului de
semnătură și calitatea de ordonator principal de credite pentru desfășurarea anumitor
activități din cadrul Direcției generale economice;

DISPOZIȚIA NR.
14.iul
804/2020

privind abrogarea Dispoziției nr. 937/2019 privind ”încredinţarea d-lui Elekes Zoltán director
al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, ca prin d-na asistent
social Péter Veronika din cadrul Serviciului de adopție și postadopții, să efectueze
demersurile şi să îndeplinească actele pregătitoare necesare exercitării drepturilor şi
obligaţiilor părinteşti de către Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita pentru copilul
Váradi Sámuel născut la data de 29.07.2018, în municipiul Odorheiu Secuiesc, județul
Harghita”cu modificările și completările ulterioare

DISPOZIȚIA NR.
14.iul
805/2020

privind constatatoarea încetării promovării temporare în funcția contractuală de director
cabinet la Cabinetul Președintelui Consiliului Județean Harghita, respectiv constatarea
încetării contractului individual de muncă nr. 366/2016, prin acordul părților, a doamnei
Székely Kinga;

DISPOZIȚIA NR.
14.iul
806/2020

privind reluarea activității după încetarea suspendării raportului de serviciu al doamnei
Székely Kinga;

DISPOZIȚIA NR.
14.iul
807/2020

privind constatarea încetării raportului de serviciu, prin acordul părților, consemnat în scris,
al doamnei Székely Kinga;

DISPOZIȚIA NR.
14.iul
808/2020

privind numirea în funcția publică de execuție vacantă de consilier clasa I, grad profesional
asistent, gradația 3 la Compartimentul registratură și managementul performanței (TASK)
din cadrul Direcției management și relații internaționale a doamnei Abraham Erzsébet;

DISPOZIȚIA NR.
14.iul
809/2020

privind constatarea încetării Contractului de management al doamnei Borsodi László –
manager al Editurii Harghita;

DISPOZIȚIA NR.
15.iul
810/2020

privind delegarea către directorul general adjunct, domnul Chiorean Adrian Alexandru,
dreptul de semnătură și calitatea de ordonator principal de credite pentru desfășurarea
anumitor activități din cadrul Direcției generale tehnice;

DISPOZIȚIA NR.
15.iul
811/2020

privind constatarea încetării de drept al Contractului individual de muncă nr. 44/2019, al
domnului Bidermann András;

DISPOZIȚIA NR.
16.iul
812/2020

privind modificarea raportului de serviciu prin mutarea temporară de la Compartimentul
contabilitate și încasare creanțe din cadrul Direcției generale economice la Compartimentul
întreținere drumuri județene din cadrul Serviciului administrare drumuri județene al
Direcției generale tehnice al domnului Bors Dénes;

DISPOZIȚIA NR.
16.iul
813/2020

privind modificarea Anexei nr. 2 la Dispoziția președintelui Consiliului Județean Harghita nr.
122/2018 privind reorganizarea li exercitarea controlului financiar propriu în cadrul
Consiliului Județean Harghita, cu modificările și completările ulterioare;

DISPOZIȚIA NR.
16.iul
814/2020

privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Județean Harghita;

DISPOZIȚIA NR.
20.iul
815/2020

privind repartizarea unei locuințe de serviciu aflată în proprietatea județului Harghita și în
administrarea Consiliului Județean Harghita;

DISPOZIȚIA NR.
20.iul
816/2020

privind abrogarea Dispoziției nr. 974/2012 privind ”încredinţarea d-lui Elekes Zoltán director
al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, ca prin d-na asistent
social Farkas Tünde din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Harghita, să efectueze demersurile şi să îndeplinească actele pregătitoare necesare
exercitării drepturilor şi obligaţiilor părinteşti de către Preşedintele Consiliului Judeţean
Harghita pentru copilul Szőcs Szerénke născută la data de 13.11.2005, în municipiul
Odorheiu Secuiesc, județul Harghita”cu modificările și completările ulterioare

DISPOZIȚIA NR.
21.iul
817/2020

privind numirea îndrumătorului și aprobarea programului de desfășurare a perioadei de
stagiu pentru funcționarul public debutant Dragu Mark Adam, consilier juridic, clasa I, grad
profesional debutant la Compartimentul juridic, contencios, avizări acte administrative și
contracte în cadrul Direcției generale administrația publică locală;

DISPOZIȚIA NR.
21.iul
818/2020

privind numirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor executate la investiția:
„Construire trotuar lângă drumurile județene din comuna Ditrău”;

DISPOZIȚIA NR.
22.iul
819/2020

privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Județean Harghita;

DISPOZIȚIA NR.
23.iul
820/2020

privind rectificarea art. 1 al Dispoziției nr. 807/2020 privind constatarea încetării reportului
de serviciu, prin acordul părților, consemnat în scris, al doamnei Székely Kinga;

DISPOZIȚIA NR.
23.iul
821/2020

privind modificarea Dispoziției nr. 723/2018 pentru numirea Comisiei de monitorizare al
sistemelor proprii de control intern managerial, inclusiv a procedurilor formalizate pe
activități în cadrul Consiliului Județean Harghita conform prevederile Ordinului
secretariatului general al Guvernului nr. 600/2018, privind aprobarea Codului controlului
intern managerial al entităților publice, precum și pentru aprobarea Regulamentului de
organizare și funcționare al Comisiei de monitorizare;

DISPOZIȚIA NR.
23.iul
822/2020

privind încadrarea pe durată determinată, cu normă întreagă, în postul contractual de
consilier, gradația 3, la Cabinetul Președintelui Consiliului Județean Harghita, a domnului
Bidermann András;

DISPOZIȚIA NR.
24.iul
823/2020

privind aprobarea schimbării numelui purtat în căsătorie, pe cale administrativă, privind pe
ROȘEȚI – KARIKAS EMOKE, domiciliată în mun. Miercurea Ciuc, Str. Muller Laszlo, nr. 6, Sc.
C, Ap. 4, județul Harghita;

DISPOZIȚIA NR.
27.iul
824/2020

privind constituirea Unității de implementare al proiectului „Lucrări de intervenție la Centrul
Școlar Educație Incluzivă Ocland”;

DISPOZIȚIA NR.
27.iul
825/2020

privind aplicare la salariul de bază lunar 20% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului FRIDGE – Development of food industry SME competitiveness of better
potentials in growth, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna iunie 2020, al domnului
Eross Levente Zoltán;

DISPOZIȚIA NR.
27.iul
826/2020

privind aplicare la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului FRIDGE – Development of food industry SME competitiveness of better
potentials in growth, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna iunie 2020, al domnului
Bodo Alpar;

DISPOZIȚIA NR.
27.iul
827/2020

privind aplicare la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului FRIDGE – Development of food industry SME competitiveness of better
potentials in growth, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna iunie 2020, al doamnei
Csiki Anna;

DISPOZIȚIA NR.
27.iul
828/2020

privind aplicare la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului internațional E-COOL – „Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in
Young People through the Dynamisation of Competence, Teaching Methodologies and
Entrepreneurial Ecosystem”, în luna iunie 2020, al doamnei Csiki Anna;

DISPOZIȚIA NR.
27.iul
829/2020

privind aplicare la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului internațional E-COOL – „Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in
Young People through the Dynamisation of Competence, Teaching Methodologies and
Entrepreneurial Ecosystem”, în luna iunie 2020, al doamnei Farkas Eniko;

DISPOZIȚIA NR.
27.iul
830/2020

privind aplicare la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului CD-ETA „Collaborative Digitalization of Natural and Cultural Heritage” din
cadrul Programului Interreg Europe, în luna iunie 2020, al doamnei Gaspar Izabella Eniko;

DISPOZIȚIA NR.
27.iul
831/2020

privind aplicare la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului CD-ETA „Collaborative Digitalization of Natural and Cultural Heritage” din
cadrul Programului Interreg Europe, în luna iunie 2020, al doamnului Chiorean Adrian
Alexandru;

DISPOZIȚIA NR.
27.iul
832/2020

privind aplicare la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului Planificare strategică și managementul performanței în folosul cetățenilor
din județul Harghita prin implementarea CAF (CAFHR), cod proiect 126548, din cadrul
Programului Operațional Capacitate Administrativă, în luna iunie 2020 al doamnei Izsak
Szekely Judith;

DISPOZIȚIA NR.
27.iul
833/2020

privind aplicare la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului Planificare strategică și managementul performanței în folosul cetățenilor
din județul Harghita prin implementarea CAF (CAFHR), cod proiect 126548, din cadrul
Programului Operațional Capacitate Administrativă, în luna iunie 2020 al doamnei Groza
Noemi;

DISPOZIȚIA NR.
27.iul
834/2020

privind aplicare la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului Planificare strategică și managementul performanței în folosul cetățenilor
din județul Harghita prin implementarea CAF (CAFHR), cod proiect 126548, din cadrul
Programului Operațional Capacitate Administrativă, în luna iunie 2020 al domnuluii Farkas
Tamas-Istvan;

DISPOZIȚIA NR.
27.iul
835/2020

privind aplicare la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului Planificare strategică și managementul performanței în folosul cetățenilor
din județul Harghita prin implementarea CAF (CAFHR), cod proiect 126548, din cadrul
Programului Operațional Capacitate Administrativă, în luna iunie 2020 al doamnei Duka
Zita;

DISPOZIȚIA NR.
27.iul
836/2020

privind aplicare la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului internațional E-COOL – „Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in
Young People through the Dynamisation of Competence, Teaching Methodologies and
Entrepreneurial Ecosystem”, în luna iunie 2020, al doamnei Biro Kinga ;

DISPOZIȚIA NR.
27.iul
837/2020

privind aplicare la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului internațional RURITAGE – „Rural regeneration trouhg systemetic heritage
– led strategies” din cadrul programului Horizon 2020 subprogramul SC5 – 21 – 2016 –
2017: „Patrimoniul cultural ca motor pentru o creștere durabilă” în luna iunie 2020, a
doamnei Hosszu Emese;

DISPOZIȚIA NR.
27.iul
838/2020

privind aplicare la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului internațional RURITAGE – „Rural regeneration trouhg systemetic heritage
– led strategies” din cadrul programului Horizon 2020 subprogramul SC5 – 21 – 2016 –
2017: „Patrimoniul cultural ca motor pentru o creștere durabilă” în luna iunie 2020, a
doamnei Albert Katalin;

DISPOZIȚIA NR.
27.iul
839/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International „RuralGrowth – increasing competitiveness of SMEs in the
rural visitor economy sector” din cadrul Programului Interreg Europe, în luna iunie 2020, al
domnului Zolya Zsombor;

DISPOZIȚIA NR.
27.iul
840/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International Local Flavours – Authentic tourism based on local cultural
flavours, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna iunie 2020, al domnului Iochom
Zsolt;

DISPOZIȚIA NR.
27.iul
841/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International Local Flavours – Authentic tourism based on local cultural
flavours, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna iunie 2020, al domnului Benedek
Szekedy Sandor;

DISPOZIȚIA NR.
27.iul
842/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International -E-COOL- „Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in
Young People through the Dynamisation of Competence, Teaching Methodologies and
Entrepreneurial Ecosystem”, în luna iunie 2020, a doamnei Kajtár Zsuzsanna;

DISPOZIȚIA NR.
27.iul
843/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International -E-COOL- „Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in
Young People through the Dynamisation of Competence, Teaching Methodologies and
Entrepreneurial Ecosystem”, în luna iunie 2020, a doamnei Gal Dorottya;

DISPOZIȚIA NR.
27.iul
844/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International FRIDGE – Development of food industry SME competitivness
for better potentials in growth, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna iunie 2020, al
doamnei Zonda Eva;

DISPOZIȚIA NR.
27.iul
845/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International FRIDGE – Development of food industry SME competitivness
for better potentials in growth, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna iunie 2020, al
doamnei Lukacs Eva;

DISPOZIȚIA NR.
27.iul
846/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International FRIDGE – Development of food industry SME competitivness
for better potentials in growth, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna iunie 2020, al
doamnei Kopacz Emoke;

DISPOZIȚIA NR.
27.iul
847/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International FRIDGE – Development of food industry SME competitivness
for better potentials in growth, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna iunie 2020, al
doamnei Kiss Timea Gabriella;

DISPOZIȚIA NR.
27.iul
848/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International FRIDGE – Development of food industry SME competitivness
for better potentials in growth, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna iunie 2020, al
doamnei Józsa Svella Ildikó Beáta;

DISPOZIȚIA NR.
27.iul
849/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului Planificare strategică și managementul performanței în folosul
cetățenilor din județul Harghita prin implementarea CAF (CAFHR), cod proiect 126548, din
cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, în luna iunie 2020, al domnului
Farkas Tamás István;

DISPOZIȚIA NR.
27.iul
850/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului Planificare strategică și managementul performanței în folosul
cetățenilor din județul Harghita prin implementarea CAF (CAFHR), cod proiect 126548, din
cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, în luna iunie 2020, al doamnei
Bartalis Tunde;

DISPOZIȚIA NR.
28.iul
851/2020

privind modificarea Dispoziției nr. 784/2020 privind încadrarea pe durată determinată, cu
timp parțial de 4 ore pe zi, în postul contractual de consilier, gradația 0, la Cabinetul
Președintelui Consiliului Județean Harghita, a doamnei Géczi Renáta;

DISPOZIȚIA NR.
28.iul
852/2020

privind modificarea Dispoziției nr. 777/2020 privind încadrarea pe durată determinată, cu
timp parțial de 1 ore pe zi, în postul contractual de consilier, gradația 0, La cabinetul
Președintelui Consiliului Județean Harghita, a doamnei Demeter Kamilla;

DISPOZIȚIA NR.
28.iul
853/2020

privind trecerea în gradația 2 corespunzător tranșei de vechime în muncă, și stabilirea
venitului brut lunar al domnului Kocs Zoltan;

DISPOZIȚIA NR.
28.iul
854/2020

privind modificarea Dispoziției nr. 737/2020 a președintelui Consiliului Județean Harghita
privind constituirea Unității de implementare a proiectului „Creșterea capacității de
gestionare a crizei sanitare prin investiții necesare pentru consolidarea capacității de reacție
la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului COVID-19 în județul Harghita și
în Centrele sociale rezidențiale din subordine” cod SMIS 138437;

DISPOZIȚIA NR.
28.iul
855/2020

privind mandatarea reprezentării în cadrul unei activități de relații internaționale;

DISPOZIȚIA NR.
29.iul
856/2020

privind rectificarea Dispoziției nr. 808/2020 privind numirea în funcția privind numirea în
funcția publică de execuție vacantă de consilier clasa I, grad profesional asistent, gradația 3
la Compartimentul registratură și managementul performanței (TASK) din cadrul Direcției
management și relații internaționale a doamnei Abraham Erzsébet;

DISPOZIȚIA NR.
29.iul
857/2020

privind constatarea încetării promovării temporară în funcția publică vacantă de conducere
de șef serviciu, gradul de salarizare II, la Serviciul administrație publică locală din cadrul
Direcției general administrație publică locală, a doamnei Székely Hajnal Gabriella, respectiv
reluarea activității în funcția publică de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional
superior, gradația 5, la Compartimentul de colaborare interjudețeană și secretariat ATOP
din cadrul Direcției generale administrație publică locală și stabilirea salariului net;

DISPOZIȚIA NR.
29.iul
858/2020

privind încadrarea pe durată determinată, cu timp parțial de 4 ore pe zi, în postul
contractual de consilier, gradația 0, la Compartimentul Președintelui Consiliului Județean
Harghita, a doamnei Timár Timea;

DISPOZIȚIA NR.
30.iul
859/2020

privind modificarea Dispoziției nr. 307/2019 a președintelui Consiliului Județean Harghita,
privind constituirea Unității de implementare a proiectului Planificarea strategică și
managementul performanței în folosul cetățenilor din județul Harghita prin implementarea
CAF (CAFHR), cod proiect 126548, din cadrul Programului Operațional Capacitate
Administrativă, cu modificările și completările ulterioare;

DISPOZIȚIA NR.
30.iul
860/2021

privind modificarea Dispoziției nr. 1051/2019 a preşedintelui Consiliului Județean Harghita,
privind constituirea Unității de implementare a proiectului internațional Local Flavours —
Authentic tourism based on local cultural flavours, în cadrul Programului Interreg
Europe;

DISPOZIȚIA NR.
30.iul
861/2022

privind modificarea Dispoziției nr. 1094/2016 a președintelui Consiliului Județean Harghita,
privind constituirea Unității de implementare al proiectului internațional „RuralGrowth —
increasing competitiveness of SMEs in the rural visitor economy sector” din cadrul
Programului INterreg Europe, cu modificările și completările ulteraiore;

DISPOZIȚIA NR.
30.iul
862/2023

privind constatarea încetării promovării temporară în funcția publică vacantă de conducere
de Secretar general al județului, gradul de salarizare II, a domnului Vágássy Alpár, respectiv
reluarea activității in funcția publică de conducere de director general adjunct, gradul de
salarizare II Direcției generale administrație publică locală;

DISPOZIȚIA NR.
30.iul
863/2024

privind constatarea încetării promovării temporară în funcția publică vacantă de conducere
de director general adjunct, gradul de salarizare II, la Direcția generală administrație publică
locală a domnului Bodó Alpár, respectiv reluarea activității in funcția publică de conducere
de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, gradația 3 la
Compartimentul juridic, contencios, avizări acte administrative și contracte din cadrul
Direcției generale administrație publică locală;

DISPOZIȚIA NR.
30.iul
864/2025

privind constatarea încetării promovării temporară în funcția publică vacantă de conducere
de director general, gradul de salarizare II, la Direcția generală administrație publică locală a
doamnei Antal Renáta, respectiv reluarea activității in funcția publică de conducere de
execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, gradația 3 la Compartimentul
juridic, contencios, avizări acte administrative și contracte din cadrul Direcției generale
administrație publică locală;

DISPOZIȚIA NR.
30.iul
865/2026

privind suspendarea raportului de serviciu pentru concediu de creșterea copilului în vârstă
de până la 2 ani, al doamnei Vaidoș Ghorgheița Luminița Nocoleta;

DISPOZIȚIA NR.
30.iul
866/2027

privind numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică
avân ca obiect Furnizarea de energie electrică;

DISPOZIȚIA NR.
31.iul
867/2020

privind delegare către directorul general adjunct, domnului Chiorean Adrian Alexandru,
dreptul de semnătură și calitatea de ordonator principal de credite pentru desfășurarea
anumitor activități din cadrul Direcției generale tehnice;

DISPOZIȚIA NR.
31.iul
868/2020

privind reluarea activității după încetarea suspendării contractului individual de muncă,
pentru concediu de creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv constatarea
suspendării contractului individual de muncă nr. 381/2016 a doamnei Puskás Orsolya,
inspector de specialitatea la Biroul de analiză și sinteză din cadrul Direcției economie;

DISPOZIȚIA NR.
31.iul
869/2020

privind încadrarea pe durată determinată, cu normă întreagă de 8 ore pe zi, în postul
contractual de consilier, gradația 0, la Cabinetul Președintelui Consiliului Județean Harghita,
a doamnei Puskás Orsolya;

DISPOZIȚIA NR.
31.iul
870/2020

privind încadrarea pe durată determinată, cu timp parțial de 3 ore pe zi, în postul
contractual de consilier, gradația 0, la Cabinetul Președintelui Consiliului Județean Harghita,
a doamnei Gábor Szidonia;

DISPOZIȚIA NR.
31.iul
871/2020

privind constatarea încetării de drept al Contractului individual de muncă nr. 461/2020, al
domnului Bidermann András;

DISPOZIȚIA NR.
31.iul
872/2020

privind numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică
având ca obiect: „Refacere parte carosabilă pe DJ 134C, km 19+400+20+300 (proiectare și
execuție)”;

DISPOZIȚIA NR.
31.iul
873/2020

privind prelungirea perioadei pentru care se stabilește procentul de majorare salarială
pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului internațional Local Flavours – Authentic
tourism based on local cultural flavours, în cadrul Programului Interreg Europe;

DISPOZIȚIA NR.
31.iul
874/2020

privind prelungirea perioadei pentru care se stabilește procentul de majorare salarială
pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului internațional FRIDGE – Development of
food industry SME competitiveness for better potentials in growth, în cadrul Programului
Interreg Europe;

DISPOZIȚIA NR.
31.iul
875/2020

privind delegarea temporară a atribuțiilor aferente postului de secretar general al județului
la Consiliul Județean Harghita către domnul Vágássy Alpár, director general adjunct, gradul
de salarizare II la Direcție a generală administrație publică locală, respectiv coordonarea
anumitor atribuții din cadrul Direcției generale administrație publică locală, precum și
dreptul de semnătură pentru aceste atribuții;

DISPOZIȚIA NR.
31.iul
876/2020

privind delegarea temporară a atribuțiilor aferente postului de Director general la Direcția
generală administrație publică locală către doamna Antal Renáta, consilier juridic la
Compartimentul juridic, contencios, avizări acte administrative și contacte, respectiv
coordonarea anumitor atribuții din cadrul Direcției generale administrație publică locală,
precum și dreptul de semnătură pentru aceste atribuții;

DISPOZIȚIA NR.
31.iul
877/2020

privind delegarea temporară a atribuțiilor aferente postului de Director general la Direcția
generală administrație publică locală către domnului Bodó Alpár, consilier juridic la
Compartimentul juridic, contencios, avizări acte administrative și contacte, respectiv
coordonarea anumitor atribuții din cadrul Direcției generale administrație publică locală,
precum și dreptul de semnătură pentru aceste atribuții;

DISPOZIȚIA NR.
03.aug
878/2020
DISPOZIȚIA NR.
03.aug
879/2020
DISPOZIȚIA NR.
04.aug
880/2020

privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Județean Harghita;
privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Județean Harghita;
privind modificarea Dispoziției nr. 697/2009, privind numirea Grupului de lucru pentru
sprijinirea pompierilor voluntari care funcționează pe lângă consiliile locale din județul
Harghita;

DISPOZIȚIA NR.
04.aug
881/2020

privind modificarea Dispoziţiei nr. 1096/2019 „privind încredinţarea d-lui Elekes Zoltán
director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, ca prin dna asistent social Péter Veronika din cadrul Serviciului de adopție și postadopții, să
efectueze demersurile şi să îndeplinească actele pregătitoare necesare exercitării
drepturilor şi obligaţiilor părinteşti de către preşedintele Consiliului Judeţean Harghita în
domeniul adopției și prin d-na Chindea Claudia manager de caz se asigură coordonarea
activităților de asistență socială și protecție specială desfășurate în interesul superior al
copilului Balázs-Ruszka Márk născut la data de 06.09.2016, în Gheorgheni, județul
Harghita”;

DISPOZIȚIA NR.
04.aug
882/2020

privind constituirea Comisiei de negociere pentru achiziționarea unor imobile;

DISPOZIȚIA NR.
04.aug
883/2020

privind numirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor executate la investiția
„Reabilitarea DJ 133, între limita cu județul Mureș și intersecția cu DC 15, km 15+00016+396”;

DISPOZIȚIA NR.
04.aug
884/2020

privind constituirea Grupului de lucru pentru dezvoltarea și îmbunătățirea învățământului
digital în județul Harghita;

DISPOZIȚIA NR.
04.aug
885/2020

privind numirea Comisei de recepție la terminarea lucrărilor executate la investiția
„Reabilitarea sistemului rutier pe DJ 134A km 5+700-7+000”;

DISPOZIȚIA NR.
04.aug
886/2020

privind promovarea temporară în funcția publică vacantă de conducere de șef birou la
Biroul de analiză și sinteză, a doamnei Szász Katalin, consilier, clasa I, grad profesional
superior, gradația 4 ,la Biroul de analiză și sinteză din cadrul Direcției generală economice;

DISPOZIȚIA NR.
04.aug
887/2020

privind modificarea contractului individual de muncă prin mutarea definitivă de la
Compartimentul urmărire organizații finanțate din cadrul Direcției generale economice la
Compartimentul de organizare evenimente și implementare programe din cadrul Direcției
resurse umane și comunicare, al doamnei Vaida Szidonia Maria;

DISPOZIȚIA NR.
04.aug
888/2020

privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al doamnei Zsok Sarolta;

DISPOZIȚIA NR.
04.aug
889/2020

privind rectificarea Strategiei anuale de achiziție publică pe anul 2020 și a Programului anual
al achizițiilor publice pe anul 2020 aprobat prin Dispoziția nr. 1362/2019 privind aprobarea
Strategiei anuale de achiziție publică pe anul 202 al Consiliului Județean Harghita;

DISPOZIȚIA NR.
06.aug
890/2020

privind modificarea Dispoziției nr. 498/2018 a președintelui Consiliului Județean Harghita
privind constituirea Unității de implementare al proiectului internațional „E-COOL –
Entrepreneurial and Intreprenorial Mindset in Young People trough the Dynamisation of
Competence, Reaching M;ehodologies and Entreprenorial Ecosystem” din cadrul
Programului INterreg Europe;

DISPOZIȚIA NR.
06.aug
891/2020

privind rectificarea Dispoziției nr. 875/2020 privind delegarea temporară a atribuțiilor
aferente postului de secretar general al județului la Consiliul Județean Harghita către
domnul Vágássy Alpár, director general adjunct, gradul de salarizare II la Direcție a generală
administrație publică locală, respectiv coordonarea anumitor atribuții din cadrul Direcției
generale administrație publică locală, precum și dreptul de semnătură pentru aceste
atribuții;

DISPOZIȚIA NR.
06.aug
892/2020

privind rectificarea Dispoziției nr. 876/2020 privind delegarea temporară a atribuțiilor
aferente postului de Director general la Direcția generală administrație publică locală către
doamna Antal Renáta, consilier juridic la Compartimentul juridic, contencios, avizări acte
administrative și contacte, respectiv coordonarea anumitor atribuții din cadrul Direcției
generale administrație publică locală, precum și dreptul de semnătură pentru aceste
atribuții;

DISPOZIȚIA NR.
06.aug
893/2020

privind rectificarea Dispoziției nr. 877/2020 privind delegarea temporară a atribuțiilor
aferente postului de Director general la Direcția generală administrație publică locală către
domnului Bodó Alpár, consilier juridic la Compartimentul juridic, contencios, avizări acte
administrative și contacte, respectiv coordonarea anumitor atribuții din cadrul Direcției
generale administrație publică locală, precum și dreptul de semnătură pentru aceste
atribuții;

DISPOZIȚIA NR.
07.aug
894/2020

privind numirea Comisiei de negociere pentru atribuirea contractului de achiziție publică
având ca obiect: „Serviciul de transport județean public de persoane prin curse regulate”;

DISPOZIȚIA NR.
07.aug
895/2020

privind modificarea Dispoziției președintelui Consiliului Județean Harghita nr. 1279/2012,
pentru aprobarea „Listei cu persoanele care au dreptul de a utiliza telefoane mobile,
precum și valorile lunare admise, care pot fi alocate din bugetul Consiliului Județean
Harghita”;

DISPOZIȚIA NR.
07.aug
896/2020

privind repartizarea unei locuințe de serviciu aflată în proprietatea județului Harghita ți în
administrarea Consiliului Județean Harghita;

DISPOZIȚIA NR.
07.aug
897/2020

privind modificarea Dispoziției nr. 882/2020 a președintelui Consiliului Județean Harghita,
privind constituirea Comisiei de negociere pentru achiziționarea unor imobile;

DISPOZIȚIA NR.
11.aug
898/2020

privind constituirea Unității de implementare a proiectului internațional Dream Road
„Danube REgion for improved Access and eMpowerment of ROmA Development” din cadrul
Programului Transnațional Dunărea;

DISPOZIȚIA NR.
11.aug
899/2020

privind constituirea Unității de implementare a proiectului internațional Talent Magnet
„Improved Institutional Capacities and New Multilevel Governance for Talent Attraction and
Retention in the Danube Region” din cadrul Programului Transnațional Dunărea;

DISPOZIȚIA NR.
12.aug
900/2020

privind numirea conducerii interimare al Editurii Harghita;

DISPOZIȚIA NR.
12.aug
901/2020

Privind modificarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2020 aprobat prin
Dispoziția nr. 1362/2019 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziție publică pe anul
2020 al Consiliului Județean Harghita;

DISPOZIȚIA NR.
12.aug
902/2020

aprobarea desfășurării unei acțiuni în cadrul activității de relații internaționale;

Dispoziția
903/2020

nr.

17.aug

privind trecerea în gradația 2 corespunzător tranșei de vechime în muncă, și stabilirea
venitului brut lunar al doamnei Vița Clarissa;

Dispoziția
904/2020

nr.

17.aug

privind trecerea în gradația 4 corespunzător tranșei de vechime în muncă, și stabilirea
venitului brut lunar al doamnei Munteanu Eva;

Dispoziția
905/2020

nr.

17.aug

privind trecerea în gradația 2 corespunzător tranșei de vechime în muncă, și stabilirea
venitului brut lunar al doamnei Csiszár Julianna;

Dispoziția
906/2020

nr.

17.aug

privind trecerea în gradația 4 corespunzător tranșei de vechime în muncă, și stabilirea
venitului brut lunar al doamnei Antal Renáta;

Dispoziția
907/2020

nr.

17.aug

privind numirea Comisiei pentru recepția finală a obiectivului de investiții „„Reabilitarea
podeț pe DJ 123C de la km 1+856, satul Fitod, județul Harghita” conform Contractului nr.
14/22067/10.10.2016;

Dispoziția
908/2020

nr.

17.aug

privind numirea Comisiei pentru recepția finală a obiectivului de investiții „Debranșarea
clădirii Spitalului Policlinic Bălan, partea Policlinică, de la centrala termică existență ți
instalarea a 2 centrale termice de mică capacitate în clădirea Policlinicii, precum și legarea
acestora la instalația de încălzire în clădire” conform Contractului nr. 31351/29.12.2015;

Dispoziția
909/2020

nr.

17.aug

privind aprobarea schimbării numelui, pe cale administrativă, privind pe numita Kovacs
Alexandra, domiciliată în mun. Miercurea Ciuc, str. Patinoarului, nr. 16, sc. B, et. 4, ap. 19,
județul Harghita;

Dispoziția
910/2020

nr.

17.aug

privind mandatarea reprezentării în cadrul unei activități de relații internaționale;

Dispoziția
911/2020

nr.

19.aug

privind numirea Comisiei pentru recepția la terminarea lucrării „Lucrări de întreținere a
mijloacelor pentru siguranța circulației pe drumurile județene din județul Harghita, pentru
anul 2020, lot 2, Marcaje Rutiere”, conform programelor aprobate pentru anul 2020;

Dispoziția
912/2020

nr.

19.aug

privind numirea Comisiei de examinare respectiv Comisiei de soluționare a contestațiilor
pentru programul organizat în vederea ocupării postului de internship, care va avea loc în
data de 3 septembrie 2020;

Dispoziția
913/2020

nr.

20.aug

privind suspendarea raportului de serviciu pentru concediu de creșterea copilului în vârstă
de până la 2 ani, al doamnei Szigeti Sarolta;

Dispoziția
914/2020

nr.

Dispoziția
915/2020

nr.

Dispoziția
916/2020

nr.

Dispoziția
917/2020

nr.

Dispoziția
918/2020

nr.

Dispoziția
919/2020

Dispoziția
920/2020

Dispoziția
921/2020

Dispoziția
922/2020

nr.

nr.

nr.

nr.

20.aug

privind modificarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2020 aprobat prin
Dispoziția nr. 1362/2019 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziție publică pe anul
2020 al Consiliului Județean Harghita;

21.aug

privind casarea unor bunuri materiale, altele decât mijloacele fixe, aparținând patrimoniului
Județului Harghita;

21.aug

privind priind mandatarea reprezentării în cadrul unei activități de relații internaționale;

21.aug

privind numirea Comisiei de evaluare pentru închirierea prin licitație publică al unor imobile
sau unor părți din imobile aparținând domeniului public al județului Harghita și aflat în
administrarea Consiliului Județean Harghita;

21.aug

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International FRIDGE – Development of food industry SME competitivness
for better potentials in growth, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna iulie 2020, al
domnului Bodo Alpar;

21.aug

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului Planificare strategică și managementul performanței în folosul
cetățenilor din județul Harghita prin implementarea CAF (CAFHR), cod proiect 126548, din
cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, în luna iulie 2020, al domnului
Szocs Matyas Istvan;

21.aug

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului Planificare strategică și managementul performanței în folosul
cetățenilor din județul Harghita prin implementarea CAF (CAFHR), cod proiect 126548, din
cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, în luna iulie 2020, al doamnei
Bartalis Tunde;

21.aug

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului Planificare strategică și managementul performanței în folosul
cetățenilor din județul Harghita prin implementarea CAF (CAFHR), cod proiect 126548, din
cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, în luna iulie 2020, al doamnei
Duka Zita;

21.aug

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului Planificare strategică și managementul performanței în folosul
cetățenilor din județul Harghita prin implementarea CAF (CAFHR), cod proiect 126548, din
cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, în luna iulie 2020, al doamnei
Izsak Szekely Judith;

Dispoziția
923/2020

nr.

Dispoziția
924/2020

nr.

Dispoziția
925/2020

nr.

Dispoziția
926/2020

nr.

Dispoziția
927/2020

nr.

Dispoziția
928/2020

nr.

Dispoziția
929/2020

nr.

Dispoziția
930/2020

nr.

21.aug

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International FRIDGE – Development of food industry SME competitivness
for better potentials in growth, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna iulie 2020, al
doamnei Kiss Timea Gabriella;

21.aug

privind aplicarea la salariul de bază lunar 20% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International FRIDGE – Development of food industry SME competitivness
for better potentials in growth, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna iulie 2020, al
domnului Eros Levente Zoltan;

21.aug

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International FRIDGE – Development of food industry SME competitivness
for better potentials in growth, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna iulie 2020, al
doamnei Zonda Eva;

21.aug

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International FRIDGE – Development of food industry SME competitivness
for better potentials in growth, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna iulie 2020, al
doamnei Jozsa Svella Ildiko-Beata;

21.aug

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International FRIDGE – Development of food industry SME competitivness
for better potentials in growth, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna iulie 2020, al
doamnei Csiki Anna;

21.aug

privind aplicarea la salariul de bază lunar 20% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International FRIDGE – Development of food industry SME competitivness
for better potentials in growth, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna iulie 2020, al
doamnei Kopacz Emoke;

21.aug

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International -E-COOL- „Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in
Young People through the Dynamisation of Competence, Teaching Methodologies and
Entrepreneurial Ecosystem”, în luna iunie 2020, a doamnei Eross Bea;

21.aug

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International FRIDGE – Development of food industry SME competitivness
for better potentials in growth, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna iulie 2020, al
doamnei Lukacs Eva;

Dispoziția
931/2020

nr.

Dispoziția
932/2020

nr.

Dispoziția
933/2020

nr.

Dispoziția
934/2020

nr.

Dispoziția
935/2020

nr.

Dispoziția
936/2020

nr.

Dispoziția
937/2020

nr.

Dispoziția
938/2020

nr.

21.aug

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International -E-COOL- „Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in
Young People through the Dynamisation of Competence, Teaching Methodologies and
Entrepreneurial Ecosystem”, în luna iulie 2020, a doamnei Gal Dorottya;

21.aug

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International -E-COOL- „Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in
Young People through the Dynamisation of Competence, Teaching Methodologies and
Entrepreneurial Ecosystem”, în luna iulie 2020, a doamnei Biro Kinga;

21.aug

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International -E-COOL- „Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in
Young People through the Dynamisation of Competence, Teaching Methodologies and
Entrepreneurial Ecosystem”, în luna iulie 2020, a doamnei Farkas Eniko;

21.aug

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International -E-COOL- „Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in
Young People through the Dynamisation of Competence, Teaching Methodologies and
Entrepreneurial Ecosystem”, în luna iulie 2020, a doamnei Kajtár Zsuzsanna;

21.aug

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International RURITAGE – „Rural regeneration trough systemic hritage –
led strategie” din cadrul programului Horizon 2020, subprogramul SC5 – 21 -2016 -2017”
Patrimonul cultural ca motor pentru o creștere durabilă”, în luna iulie 2020, al doamnei
Albert Katalin;

21.aug

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International RURITAGE – „Rural regeneration trough systemic hritage –
led strategie” din cadrul programului Horizon 2020, subprogramul SC5 – 21 -2016 -2017”
Patrimonul cultural ca motor pentru o creștere durabilă”, în luna iulie 2020, al doamnei
Hosszu Emese;

21.aug

privind aplicarea la salariul de bază lunar 20% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International Local Flavours – Authentic tourism based on local cultural
flavours, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna iulie 2020, al domnului Benedek
Székedy Sándor;

21.aug

privind aplicarea la salariul de bază lunar 20% majorare pentru activitatea desfășurată în
carul proiectului International Local Flavours – Authentic tourism based on local cultural
flavours, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna iulie 2020, al domnului Iochom
Zsolt;

Dispoziția
939/2020

nr.

Dispoziția
940/2020

nr.

Dispoziția
941/2020

nr.

Dispoziția
942/2020

nr.

Dispoziția
943/2020

nr.

Dispoziția
944/2020

nr.

Dispoziția
945/2020

nr.

Dispoziția
946/2020

nr.

21.aug

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International Local Flavours – Authentic tourism based on local cultural
flavours, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna 2020, al doamnei Magyari Monika;

21.aug

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International „RuralGrowth – increasing competitiveness of SMEs in the
rural visitor economy sector” din cadrul Programului Interreg Europe, în luna iulie 2020, al
domnului Zolya Zsombor;

21.aug

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul Proiectului CD-ETA „Collaborative Digitalization of Natural and Cultural Heritage”, din
cadrul Programului Interreg Europe, în luna iulie 2020, al domnului Chiorean AdrianAlexandru;

21.aug

privind aplicarea la salariul de bază lunar 20% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul Proiectului CD-ETA „Collaborative Digitalization of Natural and Cultural Heritage”, din
cadrul Programului Interreg Europe, în luna iulie 2020, al doamnei Gaspar Izabella Eniko;

21.aug

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International Local Flavours – Authentic tourism based on local cultural
flavours, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna iulie 2020, al doamnei Ferencz
Tunde Melinda;

21.aug

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul Proiectului CD-ETA „Collaborative Digitalization of Natural and Cultural Heritage”, din
cadrul Programului Interreg Europe, în luna iulie 2020, al domnului Lakatos Zsolt;

25.aug

privind numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică
având ca obiect :„Servicii de cazare și masă în vederea carantinării persoanelor care intră pe
teritoriul României din zonele afectate, a persoanelor care au avut contact apropiat cu un
caz confirmat sau probabil, a personalului medico-sanitar COVID-19 care nu necesită
internarea sau personal medico-sanitar și auxiliar care interacționează cu pacienți și care
optează pentru o formă de cazare în afara domiciliului după programului de lucru și a
persoanelor confirmate COVID-19 asimptomatice sau cu forme ușoare pentru care nu este
necesară internarea în unități sanitare pentru tratare”;

25.aug

privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția
947/2020

Dispoziția
948/2020

Dispoziția
949/2020

nr.

nr.

nr.

26.aug

privind abrogarea Dispoziției nr. 1108/2019 ”privind încredinţarea d-lui Elekes Zoltán
director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, ca prin dna asistent social Péter Veronika din cadrul Serviciului de adopţie şi postadopţii, să
efectueze demersurile şi să îndeplinească actele pregătitoare necesare exercitării
drepturilor şi obligaţiilor părinteşti de către Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita în
domeniul adopției și prin d-na Farkas Tünde manager de caz se asigură coordonarea
activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială desfăşurate în interesul superior al
copilului privind minora Ruja Eszmeralda născută la data de 07.07.2018, în municipiul
Odorheiu Secuiesc, județul Harghita”cu modificările și completările ulterioare;

26.aug

privind încredinţarea d-lui Elekes Zoltán director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Harghita, ca prin d-na asistent social Péter Veronika din cadrul Serviciului
de adopţie şi postadopţii, să efectueze demersurile şi să îndeplinească actele pregătitoare
necesare exercitării drepturilor şi obligaţiilor părinteşti de către Preşedintele Consiliului
Judeţean Harghita în domeniul adopției și prin d-na György Ildikó manager de caz se asigură
coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială desfăşurate în interesul
superior al copilului privind minorul Rostás Aladár născut la data de 28.08.2019, în
localitatea Miercurea Ciuc, județul Harghita;

26.aug

privind încredinţarea d-lui Elekes Zoltán director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Harghita, ca prin d-na asistent social Péter Veronika din cadrul Serviciului
de adopţie şi postadopţii, să efectueze demersurile şi să îndeplinească actele pregătitoare
necesare exercitării drepturilor şi obligaţiilor părinteşti de către Preşedintele Consiliului
Judeţean Harghita în domeniul adopției și prin d-na Farkas Tünde manager de caz se asigură
coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială desfăşurate în interesul
superior al copilului privind minora Frigur Timea născută la data de 01.07.2018, în
localitatea Odorheiu Secuiesc, județul Harghita;

Dispoziția
950/2020

nr.

Dispoziția
951/2020

nr.

Dispoziția
952/2020

nr.

Dispoziția
953/2020

nr.

Dispoziția
954/2020

nr.

Dispoziția
955/2020

nr.

Dispoziția
956/2020

nr.

27.aug

privind încredinţarea d-lui Elekes Zoltán director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Harghita, ca prin d-na asistent social Péter Veronika din cadrul Serviciului
de adopţie şi postadopţii, să efectueze demersurile şi să îndeplinească actele pregătitoare
necesare exercitării drepturilor şi obligaţiilor părinteşti de către Preşedintele Consiliului
Judeţean Harghita în domeniul adopției și prin d-na Antal Beáta manager de caz se asigură
coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială desfăşurate în interesul
superior al copilului privind minorul Sándor Alex născut la data de 11.04.2019, în localitatea
Gheorgheni, județul Harghita;

27.aug

privind modificarea Dispoziției nr. 870/2020 privind încadrarea pe durată determinată, cu
timp parțial de 3 ore pe zi, în postul contractual de consilier, gradația 0, la Cabinetul
Președintelui Consiliului Județean Harghita, a doamnei Gábor Szidónia;

27.aug

privind modificarea Dispoziției nr. 784/2020 privind încadrarea pe durată determinată, cu
timp parțial de 4 ore pe zi, în postul contractual de consilier, gradația 0, la Cabinetul
Președintelui Consiliului Județean Harghita, a doamnei Géczi Renáta;

27.aug

privind modificarea Dispoziției nr. 858/2020 privind încadrarea pe durată determinată, cu
timp parțial de 4 ore pe zi, în postul contractual de consilier, gradația 0, la Cabinetul
Președintelui Consiliului Județean Harghita, a doamnei Timár Timea;

27.aug

privind modificarea raportului de serviciu prin mutare definitivă de la Compartimentul
Cancelaria Consiliului Județean Harghita din cadrul Direcției generale administrație publică
locală la Compartimentul relații publice în zona Ciuc din cadrul Direcției generale
administrație publică locală al doamnei Bakó Annamária;

27.aug

privind modificarea raportului de serviciu prin mutare definitivă de la Compartimentul
relații publice în zona Ciuc din cadrul Direcției generale administrație publică locală la
Compartimentul contabilitate și încasare creanțe din cadrul Direcției generale economice al
doamnei Bartalis Tunde;

27.aug

privind modificarea Dispoziției președintelui Consiliului Județean Harghita nr. 946/2020
privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția
957/2020

nr.

Dispoziția
958/2020

nr.

Dispoziția
959/2020

nr.

Dispoziția
960/2020

nr.

Dispoziția
961/2020

nr.

Dispoziția
962/2020

nr.

Dispoziția
963/2020

nr.

Dispoziția
964/2020

nr.

Dispoziția
965/2020

nr.

Dispoziția
966/2020

nr.

31.aug

privind încredinţarea d-lui Elekes Zoltán director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Harghita, ca prin d-na asistent social Jánossi Piroska din cadrul Direcției
generale de asistență socială și protecția copilului, să efectueze demersurile şi să
îndeplinească actele pregătitoare necesare exercitării drepturilor şi obligaţiilor părinteşti de
către Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita în domeniul adopției pentru copilul Băilă Ali
născut la data de 21.07.2019, în municipiul Brașov, județul Brașov;

31.aug

privind modificarea Dispoziției nr. 777/2020 privind încadrarea pe durată determinată, cu
timp parțial de 1 ore pe zi, în postul contractual de consilier, gradația 0, La cabinetul
Președintelui Consiliului Județean Harghita, a doamnei Demeter Kamilla;

01.sept

privind constatarea încetării sancțiunii disciplinare a domnului Gidro Geza, având funcția
temporară de portar la Consiliului Județean Harghita – Serviciul Public de Pază al
Obiectivului de Interes Județean Harghita și reluarea activității în funcția de director la
Consiliului Județean Harghita - Serviciul Public de Pază al Obiectivului de Interes Județean
Harghita;

01.sept

privind constatarea încetării de drept a numirii pe perioadă determinată a domnului Bogos
Akos în funcția de director interimar la Consiliul Județean Harghita – Serviciul Public de Pază
al Obiectivului de Interes Județean Harghita;

01.sept

privind modificarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2020 aprobat prin
Dispoziția nr. 1362/2019 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziție publică pe anul
2020 al Consiliului Județean Harghita;

07.sept

privind aprobarea desfășurării unei acțiuni în cadrul activității de relații internaționale;

07.sept

privind modificarea Dispoziției nr. 912/2020 președintelui Consiliului Județean Harghita,
privind numirea Comisie de examinarea respectiv Comisiei de soluționare a contestațiilor
pentru concursul organizat în vederea ocupării posturilor de internship care va avea loc în
data de 3 septembrie 2020;

07.sept

privind modificarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2020 aprobat prin
Dispoziția nr. 1362/2019 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziție publică pe anul
2020 al Consiliului Județean Harghita;

08.sept

privind încadrarea pe durată determinată, cu normă întreagă de 8 ore pe zi, în postul
contractual de consilier, gradația 0, la Cabinetul Președintelui consiliului Județean Harghita,
a domnului Tamási Dezso;

08.sept

privind convocarea de îndată a ședinței ordinare a Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția
967/2020

nr.

Dispoziția
968/2020

nr.

Dispoziția
969/2020

nr.

Dispoziția
970/2020

nr.

Dispoziția
971/2020

nr.

Dispoziția
972/2020

nr.

Dispoziția
973/2020

nr.

Dispoziția
974/2020

nr.

Dispoziția
975/2020

nr.

Dispoziția
976/2020

nr.

Dispoziția
977/2020

nr.

Dispoziția
978/2020

nr.

10.sept

privind modificarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2020 aprobat prin
Dispoziția nr. 1362/2019 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziție publică pe anul
2020 al Consiliului Județean Harghita;

11.sept

privind numirea Comisiei pentru recepția la terminarea lucrării „Întreținere curentă și
periodică - plombări și covoare bituminoase – pe drumurile județene – județul Harghita,
pentru anul 2020, pentru Lot nr. 1 – zona Ciuc, DJ 124”, - conform programelor aprobate
pentru anul 2020;

11.sept

privind numirea Comisiei de negociere fără invitație prealabilă pentru atribuirea
contractului de achiziție publică având ca obiect: „Serviciul de transport județean public de
persoane prin curse regulate”;

14.sept

privind delegarea calități de reprezentant al județului Harghita în organul de conducere al
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Harghita”;

14.sept

privind delegarea către director general adjunct, domnul Chiorean Adrian-Alexandru,
dreptul de semnătură și calitatea de ordonator principal de credite pentru desfășurarea
anumitor activități din cadrul Direcției generale tehnice;

14.sept

privind aplicarea la salariul de bază lunar 20% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International „RuralGrowth – increasing competitiveness of SMEs in the
rural visitor economy sector” din cadrul Programului Interreg Europe, în luna august 2020,
al domnului Zolya Zsombor;

15.sept

privind constatarea încetării de drept al Contractului individual de muncă nr.465/2020, al
domnului Tamási Dezső

15.sept

privind numirea prin detașare, în urma modificării contractului individual de muncă, al
domnului Szőcs Botond, în funcția de șofer, grad profesional I la Direcția generală
patrimoniu din cadrul Consiliului Județean Harghita;

16.sept

privind numirea Comisiei de examinare respectiv Comisiei de soluționare a contestațiilor
pentru programul organizat în vederea ocupării a 1 post de internship, care va avea loc în
data de 24 septembrie 2020;

16.sept

cu privire la numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractelor de achiziții publice
în baza prevederilor art. 31 din Legea nr.98/2016;

16.sept

privind desemnarea unei persoane responsabile cu informarea și consultarea publicului cu
privire la elaborarea sau reviziunea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism;

16.sept

privind suspendarea de drept contractului individual de muncă nr. 464/2020 pentru
concediu de maternitate al doamnei Puskás Orsolya, consilier la Cabinetul Președintelui
Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția
979/2020

nr.

Dispoziția
980/2020

nr.
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981/2020

nr.

Dispoziția
982/2020
Dispoziția
983/2020

nr.

Dispoziția
984/2020

nr.

Dispoziția
985/2020

nr.

Dispoziția
986/2020
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Dispoziția
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Dispoziția
988/2020
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989/2020

nr.

Dispoziția
990/2020
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17.sept

privind reluarea activității după încetarea suspendării raportului de serviciu la inițiativa
funcționarului public al doamnei Tőke- Szegedi Zsuzsanna în funcția publică de inspector,
grad profesional asistent, gradația 3, la Compartimentul urmărire și elaborare proiecte UE și
parteneriat din cadrul Direcției generale programe, proiecte și achiziții publice;;

17.sept

privind numirea Comisiei pentru recepția la terminarea lucrării ”Întreținere curentă și
periodică - plombări și covoare bituminoase - pe drumurile județene - județul Harghita,
pentru anul 2020, pentru Lot nr.2- zona Gheorgheni”, conform programelor aprobate
pentru anul 2020;

17.sept

privind numirea Comisiei pentru recepția la terminarea lucrării ”Întreținere curentă și
periodică-plombări și covoare bituminoase - pe drumurile județene - județul Harghita,
pentru anul 2020, pentru Lot nr.2- zona Gheorgheni, DJ 126 poz. km 5+650-11+000”,
conform programelor aprobate pentru anul 2020;

17.09.2020
nr.
17.09.2020

privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Județean Harghita;
privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Județean Harghita;

18.sept

privind numirea Comisiei de recepție finală pentru investiția „Reabilitarea DJ 123A, TușnadSâncrăieni, km 0+000-124+600”;

21.sept

cu privire la numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică
având ca obiect ”Reabilitare DJ131-DJ133-DJ137A - LOT 3 -DJ 131Km 38+621-54+984; DJ
133Km 25+000-41+866; DJ137A Km 0+000-16+000”;

21.sept

cu privire la numirea îndrumătorului pentru perioada programului de internship pentru
internul Farkas Zsuzsánna, la Compartimentul Protecția mediului din cadrul Arhitect șef;

21.sept

cu privire la numirea îndrumătorului pentru perioada programului de internship pentru
internul Palencsár Laura, la Biroul de analiză și sinteză din cadrul Direcției generale
economice;

21.sept

cu privire la numirea îndrumătorului pentru perioada programului de internship pentru
internul Gergely Norbert, la Compartimentul Transport în comun din cadrul Direcției
generale programe, proiecte și achiziții publice;

21.sept

cu privire la numirea îndrumătorului pentru perioada programului de internship pentru
internul Balázs Réka, la Compartimentul resurse umane și perfecționare profesională din
cadrul Direcției resurse umane;

21.sept

cu privire la numirea îndrumătorului pentru perioada programului de internship pentru
internul Silló Dalma- Orsolya, la Compartimentul Organizare evenimente și implementare
programe din cadrul Direcției resurse umane și comunicare;
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991/2020

nr.
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992/2020

nr.

Dispoziția
993/2020

nr.

Dispoziția
994/2020

nr.

Dispoziția
995/2020

nr.

Dispoziția
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nr.
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22.sept

privind suspendarea raportului de serviciu la inițiativa funcționarului public, al domnului
Erős Levente Zoltán, consilier la Compartimentul relații cu mass media și publicații proprii
din cadrul Direcției resurse umane și comunicare;

22.sept

privind încadrarea pe durată determinată, cu normă întreagă de 8 ore pe zi, în postul
contractual de director cabinet, gradația 2, la Cabinetul Președintelui Consiliului Județean
Harghita, a domnului Erős Levente Zoltán

22.sept

pentru modificarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2020 aprobat prin
Dispoziția nr. 1362/2019 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziție publică pe anul
2020 al Consiliului Județean Harghita;

22.sept

privind modificarea Dispoziției președintelui Consiliului Județean Harghita nr. 983/2020
privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Județean Harghita;

24.sept

privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al doamnei Szigeti Sarolta

24.sept

cu privire la numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică
având ca obiect: ”Furnizarea de fructe și legume proaspete, lapte și produse de panificație
la nivelul județului Harghita pe perioada 2020-2023 în cadrul Programul pentru școli al
Românei;

24.sept

privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare 10% pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului Planificare strategică și managementul performanței în folosul
cetățenilor din județul Harghita prin implementarea CAF (CAFHR), cod proiect 126548, din
cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, în luna august 2020, al domnului
Szocs Matyas Istvan;

24.sept

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului Planificare strategică și managementul performanței în folosul cetățenilor
din județul Harghita prin implementarea CAF (CAFHR), cod proiect 126548, din cadrul
Programului Operațional Capacitate Administrativă, în luna august 2020, al doamnei
Munteanu Eva;

24.sept

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului Planificare strategică și managementul performanței în folosul cetățenilor
din județul Harghita prin implementarea CAF (CAFHR), cod proiect 126548, din cadrul
Programului Operațional Capacitate Administrativă, în luna august 2020, al doamnei Izsak
Szekely Judith;

Dispoziția nr.
24.sept
1000/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului Planificare strategică și managementul performanței în folosul
cetățenilor din județul Harghita prin implementarea CAF (CAFHR), cod proiect 126548, din
cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, în luna august 2020, al doamnei
Duka Zita;

Dispoziția nr.
24.sept
1001/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului Planificare strategică și managementul performanței în folosul cetățenilor
din județul Harghita prin implementarea CAF (CAFHR), cod proiect 126548, din cadrul
Programului Operațional Capacitate Administrativă, în luna august 2020, al doamnei Bartalis
Tunde;

Dispoziția nr.
24.sept
1002/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul Proiectului CD-ETA „Collaborative Digitalization of Natural and Cultural Heritage”, din
cadrul Programului Interreg Europe, în luna august 2020, al domnului Chiorean AdrianAlexandru;

Dispoziția nr.
24.sept
1003/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul Proiectului CD-ETA „Collaborative Digitalization of Natural and Cultural Heritage”, din
cadrul Programului Interreg Europe, în luna august 2020, al doamnei Antal Renáta;

Dispoziția nr.
24.sept
1004/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 20% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul Proiectului CD-ETA „Collaborative Digitalization of Natural and Cultural Heritage”, din
cadrul Programului Interreg Europe, în luna august 2020, al doamnei Gaspar Izabella Eniko;

Dispoziția nr.
24.sept
1005/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International FRIDGE – Development of food industry SME competitivness
for better potentials in growth, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna august 2020,
al doamnei Kiss Timea Gabriella;

Dispoziția nr.
24.sept
1006/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 20% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International FRIDGE – Development of food industry SME competitivness
for better potentials in growth, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna august 2020,
al domnului Eros Levente Zoltan;

Dispoziția nr.
24.sept
1007/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International FRIDGE – Development of food industry SME competitivness
for better potentials in growth, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna august 2020,
al doamnei Zonda Eva;

Dispoziția nr.
24.sept
1008/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International FRIDGE – Development of food industry SME competitivness
for better potentials in growth, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna august 2020,
al doamnei Jozsa Svella Ildiko-Beata;

Dispoziția nr.
24.sept
1009/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International FRIDGE – Development of food industry SME competitivness
for better potentials in growth, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna august 2020,
al doamnei Csiki Anna;

Dispoziția nr.
24.sept
1010/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 20% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International FRIDGE – Development of food industry SME competitivness
for better potentials in growth, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna august 2020,
al doamnei Kopacz Emoke;

Dispoziția nr.
24.sept
1011/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International FRIDGE – Development of food industry SME competitivness
for better potentials in growth, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna august 2020,
al domnului Bodo Alpar;

Dispoziția nr.
24.sept
1012/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International FRIDGE – Development of food industry SME competitivness
for better potentials in growth, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna august 2020,
al doamnei Lukacs Eva;

Dispoziția nr.
24.sept
1013/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International Local Flavours – Authentic tourism based on local cultural
flavours, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna august 2020, al domnului Benedek
Székedy Sándor;

Dispoziția nr.
24.sept
1014/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
carul proiectului International Local Flavours – Authentic tourism based on local cultural
flavours, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna august 2020, al domnului Iochom
Zsolt;

Dispoziția nr.
24.sept
1015/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International Local Flavours – Authentic tourism based on local cultural
flavours, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna august 2020, al doamnei Magyari
Monika;

Dispoziția nr.
24.sept
1016/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International Local Flavours – Authentic tourism based on local cultural
flavours, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna august 2020, al doamnei Ferencz
Tunde Melinda;

Dispoziția nr.
24.sept
1017/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de 10% pentru activitatea desfășurată
în cadrul Proiectului internațional Local Flavours – Authentic tourism based on local cultural
flavurs, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna august 2020, al domnului Bodo Alpar;

Dispoziția nr.
24.sept
1018/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 20% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International RURITAGE – „Rural regeneration trough systemic heritage –
led strategie” din cadrul programului Horizon 2020, subprogramul SC5 – 21 -2016 -2017”
Patrimonul cultural ca motor pentru o creștere durabilă”, în luna august 2020, al doamnei
Hosszu Emese;

Dispoziția nr.
24.sept
1019/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 20% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International -E-COOL- „Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in
Young People through the Dynamisation of Competence, Teaching Methodologies and
Entrepreneurial Ecosystem”, în luna august 2020, a doamnei Eross Bea;

Dispoziția nr.
24.sept
1020/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul Proiectului internațional E-COOL – Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in
Young People through the Dynamisation of Competence ,Reaching Methodologies and
Entrepreneurial Ecosystem”, în luna august 2020, a doamnei Kajtar Zsuzsanna;

Dispoziția nr.
24.sept
1021/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International -E-COOL- „Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in
Young People through the Dynamisation of Competence, Teaching Methodologies and
Entrepreneurial Ecosystem”, în luna august 2020, a doamnei Gal Dorottya;

Dispoziția nr.
24.sept
1022/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de 10% pentru activitatea desfășurată
în cadrul proiectului International -E-COOL- „Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in
Young People through the Dynamisation of Competence, Teaching Methodologies and
Entrepreneurial Ecosystem”, în luna august 2020, al domnului Vagassy Alpar;

Dispoziția nr.
24.sept
1023/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International -E-COOL- „Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in
Young People through the Dynamisation of Competence, Teaching Methodologies and
Entrepreneurial Ecosystem”, în luna august 2020, a doamnei Biro Kinga

Dispoziția nr.
24.sept
1024/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International -E-COOL- „Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in
Young People through the Dynamisation of Competence, Teaching Methodologies and
Entrepreneurial Ecosystem”, în luna august 2020, a doamnei Farkas Eniko;

Dispoziția nr.
24.sept
1025/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International -E-COOL- „Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in
Young People through the Dynamisation of Competence, Teaching Methodologies and
Entrepreneurial Ecosystem”, în luna august 2020, a doamnei Csaszar Judith;

Dispoziția nr.
24.sept
1026/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International -E-COOL- „Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in
Young People through the Dynamisation of Competence, Teaching Methodologies and
Entrepreneurial Ecosystem”, în luna august 2020, al domnului Szekely Arpad;

Dispoziția nr.
24.sept
1027/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International TalentMagnet ”Improved Institutional Capacities and New
Multilevel Governance for Talent ATTraction and Retention in Danube Region” din cadrul
programului Transnațional Dunărea, în luna august 2020, a doamnei Bálint Margit;

Dispoziția nr.
24.sept
1028/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International TalentMagnet ”Improved Institutional Capacities and New
Multilevel Governance for Talent ATTraction and Retention in Danube Region” din cadrul
programului Transnațional Dunărea, în luna august 2020, a doamnei Kardalus Eniko;

Dispoziția nr.
24.sept
1029/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International TalentMagnet ”Improved Institutional Capacities and New
Multilevel Governance for Talent ATTraction and Retention in Danube Region” din cadrul
programului Transnațional Dunărea, în luna august 2020, a doamnei Demeter Kamilla;

Dispoziția nr.
24.sept
1030/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International TalentMagnet ”Improved Institutional Capacities and New
Multilevel Governance for Talent ATTraction and Retention in Danube Region” din cadrul
programului Transnațional Dunărea, în luna august 2020, a doamnei Albert Katalin;

Dispoziția nr.
24.sept
1031/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International TalentMagnet ”Improved Institutional Capacities and New
Multilevel Governance for Talent ATTraction and Retention in Danube Region” din cadrul
programului Transnațional Dunărea, în luna august 2020, a doamnei Abraham Emoke;

Dispoziția nr.
24.sept
1032/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International Dream Road ”Danube Region for improved Acces and
eMprowerment of ROmA Development” din cadrul programului Transnațional Dunărea, în
luna august 2020, a doamnei Szász Katalin;

Dispoziția nr.
24.sept
1033/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International Dream Road ”Danube Region for improved Acces and
eMprowerment of ROmA Development” din cadrul programului Transnațional Dunărea, în
luna august 2020, a doamnei Torok Hanna;

Dispoziția nr.
24.sept
1034/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International Dream Road ”Danube Region for improved Acces and
eMprowerment of ROmA Development” din cadrul programului Transnațional Dunărea, în
luna august 2020, a doamnei Salamon Andrea;

Dispoziția nr.
24.sept
1035/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International Dream Road ”Danube Region for improved Acces and
eMprowerment of ROmA Development” din cadrul programului Transnațional Dunărea, în
luna august 2020, al domnului Viragh Ferenc;

Dispoziția nr.
24.sept
1036/2020

privind prelungirea menținerii în postul contractual de inspector de specialitate, grad
profesional IA, gradația 5, peste vârsta standard de pensionare, a domnului Ioni Gheiza;

Dispoziția nr.
24.sept
1037/2020

privind trecerea în gradația 4 corespunzător tranșei de vechime în muncă, și stabilirea
venitului brut lunar al doamnei Toke-Szegedi Zsuzsanna;

Dispoziția nr.
25.sept
1038/2020

privind modificarea contractului individual de muncă prin trecerea în gradația 1
corespunzător tranșei de vechime în muncă, și stabilirea venitului brut lunar al domnului
Adorján Tamás;

Dispoziția nr.
25.sept
1039/2020

privind constatarea încetării raportului de muncă prin demisie al domnului Gidró Géza,
având funcția de director la Consiliul Județean Harghita-ServiciulPublic de Pazăal
Obiectivelor de Interes Județean Harghita;

Dispoziția nr.
25.sept
1040/2020
Dispoziția nr.
25.sept
1040/2020

privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Județean Harghita;
privind încetarea contractului individual de muncă, prin demisie, al domnului Kovács Ignác;

Dispoziția nr.
29.sept
1040/2020

privind modificarea a Dispoziției președintelui Consiliului Județean Harghita nr. 884/2020
privind constituirea Grupului de lucru pentru dezvoltarea și îmbunătățirea învățământului
digit în județul Harghita

Dispoziția nr.
30.sept
1043/2020

privind aprobarea schimbării numelui purtat în căsătorie, pe cale administrativă, privind pe
FAZAKAS KATALIN domiciliată în mun. Odorheiu Secuiesc, județul Harghita;

Dispoziția nr.
30.sept
1044/2020

privind numirea Comisia pentru evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică
având ca obiect: Furnizare de gaze naturile;

Dispoziția nr.
30.sept
1045/2020

privind numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică
având ca obiect servicii de proiectare: „Reabilitare DJ 137 – km 0+000-21+400” (PT);

Dispoziția nr.
30.sept
1046/2020

privind modificarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2020 aprobat prin
Dispoziția nr. 1362/2019 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziție publică pe anul
2020 al Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
01.oct
1047/2020

privind numirea definitivă în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad
profesional asistent, gradația 0, la Biroul de analiză și sinteză din cadrul Direcției generale
economice, a doamnei Eross Bea;

Dispoziția nr.
01.oct
1048/2020

privind numirea pe perioadă determinată, pe perioada stării de alertă, a doamnei Bors
Katalin în funcția publică de execuție de consilier la Compartimentul management din cadrul
Direcției management și relații internaționale;

Dispoziția nr.
01.oct
1049/2020

privind programul de lucru al personalului de deservire generală – fochiști – din cadrul
Direcției generale patrimoniului, Serviciul de deservire pentru luna 01 octombrie – 31
octombrie 2020;

Dispoziția nr.
01.oct
1050/2020

privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
02.oct
1051/2020

privind numirea Comisiei de concurs, respectiv Comisiei de soluţionare a contestaţiilor
pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de execuție temporar
vacantă de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul juridic,
contencios, avizări acte administrative și contracte în cadrul Direcției generale administrația
publică locală pentru care proba scrisă va avea loc în data de 19 octombrie 2020

Dispoziția nr.
02.oct
1052/2020

privind numirea Comisiei de concurs, respectiv Comisiei de soluţionare a contestaţiilor
pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de execuție temporar
vacantă de consilier, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul contabilitate și
încasare creanțe din cadrul Direcției generale economice pentru care proba scrisă va avea
loc în data de 19 octombrie 2020

Dispoziția nr.
02.oct
1053/2020

privind abrogarea Dispoziție nr. 1050/2020 privind convocarea ședinței ordinare a
Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
07.ian
1054/2020

privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Jakab Csaba
Istvan;

Dispoziția nr.
12.oct
1055/2020

privind modificarea Dispoziției nr. 1052/2020 președintelui Consiliului Județean Harghita,
privind numirea Comisiei de concurs respectiv Comisiei de soluționare a contestațiilor
pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de execuție temporar
vacantă de consilier, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul contabilitate și
încasări creanțe din cadrul Direcției generale economice pentru care proba scrisă va avea
loc în data de 19 octombrie 2020;

Dispoziția nr.
12.oct
1056/2020

privind modificarea Dispoziției nr. 1051/2020 președintelui Consiliului Județean Harghita,
privind numirea Comisiei de concurs respectiv Comisiei de soluționare a contestațiilor
pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de execuție temporar
vacantă de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul juridic,
contencios, avizări acte administrative și contracte din cadrul Direcției generale
administrație publică locală pentru care proba scrisă va avea loc în data de 19 octombrie
2020;

Dispoziția nr.
12.oct
1057/2020

privind prelungirea suspendării raportului de serviciu la inițiativa funcționarului public,
pentru concediu de creștere, până la împlinirea vârstei de 2 ani, pentru al doilea copil
născut, al doamnei Todor Ciuche Andrea;

Dispoziția nr.
14.oct
1058/2020

privind rectificarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2020 aprobat prin
proiect de dispoziție NR. 1362/2019 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziție publică
pe anul 2020 al Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
14.oct
1059/2020

privind constituirea Comisiei pentru predarea mijloacelor auto și diferitelor utilaje, aflate în
proprietatea privată al județului Harghita și în administrarea Consiliului Județean Harghita
către SC Întreținere Drumuri Harghita SRL pentru majorarea aportului U.A.T. Județului
Harghita, prin Consiliul Județean Harghita în capitalul social al SC Întreținere Drumuri
Harghita SRL;

Dispoziția nr.
16.oct
1060/2020

privind numirea Comisiei pentru recepția finală a lucrării „Întreținere curentă și periodică –
plombări și covoare bituminoase – pe drumurile județene – județul Harghita, pentru anul
2017, pentru Lot nr. 1 – zona Ciuc, HELIPORT UM 1101 și DJ 124”, conform programelor
aprobate pentru anul 2017;

Dispoziția nr.
16.oct
1061/2020

privind aprobarea constituirii comisiei de predare a sectorului de drum județean DJ 174B de
la km 2+700 până la km 10+388, împreună cu terenul aferent acestuia, proprietate publică a
Județului Harghita, din administrarea Consiliului Județean Harghita în administrarea
Consiliului Județean al Comunei Bilbor;

Dispoziția nr.
16.oct
1062/2020

privind numirea Comisiei pentru recepția la terminarea lucrării „Întreținere curentă și
periodică pe timp de vară pe drumurile județene, județul Harghita, pentru anul 202, pentru
LOT nr. 1 și 2 DJ 124 km 0+000-2+550”, conform programelor aprobate pentru anul 2020;

Dispoziția nr.
16.oct
1063/2020

privind numirea Comisiei pentru recepția la terminarea lucrării „Întreținere curentă și
periodică pe timp de vară pe drumurile județene – județul Harghita, pentru anul 2020,
pentru Lot nr. 7 – DJ 135 refacere urgență după alunecări și DJ 136B”, conform programelor
aprobate pentru anul 2020;

Dispoziția nr.
16.oct
1064/2020

privind numirea Comisiei pentru recepția la terminarea lucrării „Întreținere curentă și
periodică – plombări și covoare bituminoase – pe drumurile județene – județul Harghita,
pentru anul 2020, pentru Lot nr. 3 – zona Odorhei”, conform programelor aprobate pentru
anul 2020;

Dispoziția nr.
16.oct
1065/2020

privind numirea Comisiei de recepție la terminarea lucrării executate la investiția:
„Construire trotuar pe lângă drumul județean, în comuna Ciumani, județul Harghita;

Dispoziția nr.
16.oct
1066/2020

privind numirea Comisiei de concurs, respectiv Comisiei de soluționare a contestațiilor
pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de
consilier juridic, clasa I, grad profesional superior la compartimentul juridic, contencios,
avizări acte administrative și contacte din cadrul Direcției generale administrație publică
locală pentru care proba scrisă va avea loc în data de 16 noiembrie 2020;

Dispoziția nr.
16.oct
1067/2020

privind numirea Comisiei de concurs, respectiv Comisiei de soluționare a contestațiilor
pentru concursul organizat în vederea ocupării funcțiilor publice de conducere vacante de
director general la Direcția generală administrație publică și șef serviciu la Serviciul
administrație publică locală din cadrul Direcției generale administrație publică locală pentru
care proba scrisă va avea loc în data de 16 noiembrie 2020;

Dispoziția nr.
16.oct
1068/2020

privind numirea Comisiei de concurs, respectiv Comisiei de soluționare a contestațiilor
pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de conducere vacante de
director general la Direcția generală tehnică pentru care proba scris va avea loc în data de
18 noiembrie 2020;

Dispoziția nr.
16.oct
1069/2020

privind numirea Comisiei de concurs, respectiv Comisiei de soluționare a contestațiilor
pentru concursul organizat în vederea ocupării funcțiilor publice de execuție vacante de
consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul management din cadrul
Direcției management și relații internaționale și consilier achiziții publice, clasa I, grad
profesional superior la Compartimentul achiziții publice din cadrul Direcției generale
programe, proiecte și achiziții publice pentru care proba scrisă va avea loc în data de 16
noiembrie 2020;

Dispoziția nr.
16.oct
1070/2020

Dispoziția nr.
16.oct
1071/2020
Dispoziția nr.
16.oct
1072/2020

privind modificarea Dispoziției nr. 1052/2020 a președintelui Consiliului Județean Harghita,
privind numirea Comisiei de concurs, respectiv Comisiei de soluţionare a contestaţiilor
pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de execuție temporar
vacantă de consilier, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul contabilitate și
încasare creanțe din cadrul Direcției generale economice pentru care proba scrisă va avea
loc în data de 19 octombrie 2020;

privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Județean Harghita;
privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
19.oct
1073/2020

privind numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică
având ca obiect: „Construire trotuar lângă DJ 126 din comuna Joseni”;

Dispoziția nr.
20.oct
1074/2020

privind numirea Comisiei pentru recepția la terminarea lucrării „Lucrări de întreținere a
mijloacelor pentru siguranța circulației pe drumurile județene din județul Harghita, pentru
anul 2020, Lot nr. 1, Indicatoare rutiere”-, conform programelor aprobate pentru anul 2020;

Dispoziția nr.
20.oct
1075/2020

privind reluarea activității după încetarea suspendării contractului individual de muncă
pentru concediu de maternitate, respectiv încetarea contractului individual de muncă nr.
464/2020, prin acordul părților, al doamnei Puskás Orsolya, consilier la Cabinetul
Președintelui Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
20.oct
1076/2020

privind reluarea activității după încetarea suspendării contractului individual de muncă nr.
381/2016, respectiv suspendarea contractului individual de muncă pentru concediu de
creșterea copilului în vârstă de la 2 ani, al doamnei Puskás Orsolya;

Dispoziția nr.
21.oct
1077/2020

aprobarea desfășurării unei acțiuni în cadrul activității de relații internaționale;

Dispoziția nr.
21.oct
1078/2020

privind numirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor executate la investiția
„Reabilitare sistem rutier pe DJ 123F, km 1+348+3+093;

Dispoziția nr.
21.oct
1079/2020

privind numirea pe perioadă determinată, pe perioada stării de alertă, a domnului Rafai
Emil în funcția publică de execuție de conducere de șef serviciu, la Serviciul administrație
publică locală din cadrul Direcției generale administrație publică locală;

Dispoziția nr.
21.oct
1080/2020

privind rectificarea art. 1 al Dispoziției nr. 995/2020 privind constatarea încetării de drept a
raportului de serviciu al doamnei Szigeti Sarolta;

Dispoziția nr.
21.oct
1081/2020

privind suspendarea raportului de serviciu la inițiativa funcționarului public, pentru
concediu de îngrijirea copilului, în cazul copilului cu handicap, al doamnei Toke-Szegedi
Zsuzsa;

Dispoziția nr.
21.oct
1082/2020

privind abrogarea Dispoziției nr. 1072/2020 privind convocarea ședinței ordinare a
Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
22.oct
1083/2020

privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
22.oct
1084/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International Dream Road ”Danube Region for improved Acces and
eMprowerment of ROmA Development” din cadrul programului Transnațional Dunărea, în
luna septembrie 2020, al domnului Viragh Ferenc;

Dispoziția nr.
22.oct
1085/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International -E-COOL- „Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in
Young People through the Dynamisation of Competence, Teaching Methodologies and
Entrepreneurial Ecosystem”, în luna septembrie 2020, a doamnei Biro Kinga;

Dispoziția nr.
22.oct
1086/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International -E-COOL- „Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in
Young People through the Dynamisation of Competence, Teaching Methodologies and
Entrepreneurial Ecosystem”, în luna septembrie 2020, a doamnei Csaszar Judith;

Dispoziția nr.
22.oct
1087/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 20% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International -E-COOL- „Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in
Young People through the Dynamisation of Competence, Teaching Methodologies and
Entrepreneurial Ecosystem”, în luna septembrie 2020, a doamnei Eross Bea;

Dispoziția nr.
22.oct
1088/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International -E-COOL- „Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in
Young People through the Dynamisation of Competence, Teaching Methodologies and
Entrepreneurial Ecosystem”, în luna septembrie 2020, a doamnei Farkas Eniko;

Dispoziția nr.
22.oct
1089/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International -E-COOL- „Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in
Young People through the Dynamisation of Competence, Teaching Methodologies and
Entrepreneurial Ecosystem”, în luna septembrie 2020, a doamnei Gal Dorottya;

Dispoziția nr.
22.oct
1090/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul Proiectului internațional E-COOL – Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in
Young People through the Dynamisation of Competence ,Reaching Methodologies and
Entrepreneurial Ecosystem”, în luna septembrie 2020, a doamnei Kajtar Zsuzsanna;

Dispoziția nr.
22.oct
1091/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International -E-COOL- „Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in
Young People through the Dynamisation of Competence, Teaching Methodologies and
Entrepreneurial Ecosystem”, în luna septembrie 2020, al domnului Szekely Arpad;

Dispoziția nr.
22.oct
1092/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de 10% pentru activitatea desfășurată
în cadrul proiectului International -E-COOL- „Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in
Young People through the Dynamisation of Competence, Teaching Methodologies and
Entrepreneurial Ecosystem”, în luna septembrie 2020, al domnului Vagassy Alpar;

Dispoziția nr.
23.oct
1093/2020

privind aplicare la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului FRIDGE – Development of food industry SME competitiveness of better
potentials in growth, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna septembie 2020, al
domnului Bodo Alpar;

Dispoziția nr.
23.oct
1094/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International FRIDGE – Development of food industry SME competitivness
for better potentials in growth, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna septembrie
2020, al doamnei Csiki Anna;

Dispoziția nr.
23.oct
1095/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 20% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International FRIDGE – Development of food industry SME competitivness
for better potentials in growth, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna septembrie
2020, al domnului Eros Levente Zoltan;

Dispoziția nr.
23.oct
1096/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International FRIDGE – Development of food industry SME competitivness
for better potentials in growth, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna august 2020,
al doamnei Kiss Timea Gabriella;

Dispoziția nr.
23.oct
1097/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International FRIDGE – Development of food industry SME competitivness
for better potentials in growth, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna septembrie
2020, al doamnei Lukacs Eva;

Dispoziția nr.
23.oct
1098/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 20% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International FRIDGE – Development of food industry SME competitivness
for better potentials in growth, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna septembrie
2020, al doamnei Kopacz Emoke;

Dispoziția nr.
23.oct
1099/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International FRIDGE – Development of food industry SME competitivness
for better potentials in growth, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna septembrie
2020, al doamnei Jozsa Svella Ildiko-Beata;

Dispoziția nr.
23.oct
1100/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International FRIDGE – Development of food industry SME competitivness
for better potentials in growth, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna septembrie
2020, al doamnei Zonda Eva;

Dispoziția nr.
23.oct
1101/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International Local Flavours – Authentic tourism based on local cultural
flavours, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna septembrie 2020, al doamnei
Ferencz Tunde Melinda;

Dispoziția nr.
23.oct
1102/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de 10% pentru activitatea desfășurată
în cadrul Proiectului internațional Local Flavours – Authentic tourism based on local cultural
flavurs, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna septembrie 2020, al domnului Bodo
Alpar;

Dispoziția nr.
23.oct
1103/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International Local Flavours – Authentic tourism based on local cultural
flavours, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna septembrie 2020, al doamnei
Magyari Monika;

Dispoziția nr.
23.oct
1104/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 20% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International RURITAGE – „Rural regeneration trough systemic heritage –
led strategie” din cadrul programului Horizon 2020, subprogramul SC5 – 21 -2016 -2017”
Patrimonul cultural ca motor pentru o creștere durabilă”, în luna septembrie 2020, al
doamnei Hosszu Emese;

Dispoziția nr.
23.oct
1105/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International TalentMagnet ”Improved Institutional Capacities and New
Multilevel Governance for Talent ATTraction and Retention in Danube Region” din cadrul
programului Transnațional Dunărea, în luna septembrie 2020, a doamnei Abraham Emoke;

Dispoziția nr.
23.oct
1106/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International TalentMagnet ”Improved Institutional Capacities and New
Multilevel Governance for Talent Attraction and Retention in Danube Region” din cadrul
programului Transnațional Dunărea, în luna septembrie 2020, a doamnei Albert Katalin;

Dispoziția nr.
23.oct
1107/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International TalentMagnet ”Improved Institutional Capacities and New
Multilevel Governance for Talent Attraction and Retention in Danube Region” din cadrul
programului Transnațional Dunărea, în luna septembrie 2020, a doamnei Bálint Margit;

Dispoziția nr.
23.oct
1108/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International TalentMagnet ”Improved Institutional Capacities and New
Multilevel Governance for Talent Attraction and Retention in Danube Region” din cadrul
programului Transnațional Dunărea, în luna septembrie 2020, a doamnei Demeter Kamilla;

Dispoziția nr.
23.oct
1109/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International TalentMagnet ”Improved Institutional Capacities and New
Multilevel Governance for Talent ATTraction and Retention in Danube Region” din cadrul
programului Transnațional Dunărea, în luna septembrie 2020, a doamnei Kardalus Eniko;

Dispoziția nr.
23.oct
1110/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului Planificare strategică și managementul performanței în folosul cetățenilor
din județul Harghita prin implementarea CAF (CAFHR), cod proiect 126548, din cadrul
Programului Operațional Capacitate Administrativă, în luna septembrie 2020, al doamnei
Bartalis Tunde;

Dispoziția nr.
23.oct
1111/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului Planificare strategică și managementul performanței în folosul
cetățenilor din județul Harghita prin implementarea CAF (CAFHR), cod proiect 126548, din
cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, în luna august 2020, al doamnei
Duka Zita;

Dispoziția nr.
23.oct
1112/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului Planificare strategică și managementul performanței în folosul cetățenilor
din județul Harghita prin implementarea CAF (CAFHR), cod proiect 126548, din cadrul
Programului Operațional Capacitate Administrativă, în luna septembrie 2020, al doamnei
Izsak Szekely Judith;

Dispoziția nr.
23.oct
1113/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului Planificare strategică și managementul performanței în folosul cetățenilor
din județul Harghita prin implementarea CAF (CAFHR), cod proiect 126548, din cadrul
Programului Operațional Capacitate Administrativă, în luna septembrie 2020, al doamnei
Munteanu Eva;

Dispoziția nr.
23.oct
1114/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare 10% pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului Planificare strategică și managementul performanței în folosul
cetățenilor din județul Harghita prin implementarea CAF (CAFHR), cod proiect 126548, din
cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, în luna septembrie 2020, al
domnului Szocs Matyas Istvan;

Dispoziția nr.
23.oct
1115/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul Proiectului CD-ETA „Collaborative Digitalization of Natural and Cultural Heritage”, din
cadrul Programului Interreg Europe, în luna septembrie 2020, al doamnei Antal Renáta;

Dispoziția nr.
23.oct
1116/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul Proiectului CD-ETA „Collaborative Digitalization of Natural and Cultural Heritage”, din
cadrul Programului Interreg Europe, în luna septembrie 2020, al domnului Chiorean AdrianAlexandru;

Dispoziția nr.
23.oct
1117/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 20% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul Proiectului CD-ETA „Collaborative Digitalization of Natural and Cultural Heritage”, din
cadrul Programului Interreg Europe, în luna septembrie 2020, al doamnei Gaspar Izabella
Eniko;

Dispoziția nr.
23.oct
1118/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International Dream Road ”Danube Region for improved Acces and
eMprowerment of ROmA Development” din cadrul programului Transnațional Dunărea, în
luna septembrie 2020, a doamnei Salamon Andrea;

Dispoziția nr.
23.oct
1119/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International Dream Road ”Danube Region for improved Acces and
eMprowerment of ROmA Development” din cadrul programului Transnațional Dunărea, în
luna septembrie 2020, a doamnei Torok Hanna;

Dispoziția nr.
23.oct
1120/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International Dream Road ”Danube Region for improved Acces and
eMprowerment of ROmA Development” din cadrul programului Transnațional Dunărea, în
luna septembrie 2020, a doamnei Szász Katalin;

Dispoziția nr.
23.oct
1121/2020

privind casarea unor bunuri materiale, altele decât mijloace fixe, aparținând patrimoniului
județului Harghita;

Dispoziția nr.
23.oct
1122/2020

privind numirea definitivă în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad
profesional asistent, gradația 1 la Biroul de analiză și sinteză din cadrul Direcției generale
economice, a doamnei Hosszu Emese;

Dispoziția nr.
23.oct
1123/2020

privind reluarea activității după încetarea suspendării raportului de serviciu la inițiativa
funcționarului public al doamnei Csata Kinga în funcția publică de consilier, grad profesional
principal, gradația 2, la Compartimentul relații publice în zona Gheorgheni din cadrul
Direcției generale administrație publică locală;

Dispoziția nr.
23.oct
1124/2020

privind promovarea temporară în funcția publică vacantă de conducere de director general
la Direcția generală administrație publică locală a doamnei Antal Renáta, consilier juridic,
clasa I, grad profesional superior, gradația 4, la Compartimentul juridic, contencios, avizări
acte administrative și contracte din cadrul Direcției generale administrație publică locală;

Dispoziția nr.
23.oct
1125/2020

privind promovarea temporară în funcția publică vacantă de conducere de director executiv
adjunct la Direcția management și relații internaționale a doamnei Kinda Jolán, consilier,
clasa I, grad profesional superior, gradația 5, la Compartimentul amenajarea teritoriului GIS
din cadrul Arhitect șef;

Dispoziția nr.
23.oct
1126/2020

privind promovarea temporară în funcția publică vacantă de conducere de director general
adjunct la Direcția generală administrație publică locală a domnului Bodo Alpar, consilier
juridic, clasa I, grad profesional superior, gradația 3, la Compartimentul juridic, contencios,
avizări acte administrative și contracte din cadrul Direcției generale administrație publică
locală;

Dispoziția nr.
23.oct
1127/2020

privind promovarea temporară în funcția publică vacantă de conducere de secretar general
al județului gradul de salarizare II a domnului Vagassy Alpar, director general adjunct, gradul
de salarizare II, la Direcției generale administrație publică locală;

Dispoziția nr.
23.oct
1128/2020

privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
26.oct
1129/2020

privind reluarea activității după încetarea suspendării de drept al raportului de serviciu și
constatarea încetării de drept al raportului de serviciu al domnului Proca Ion;

Dispoziția nr.
26.oct
1130/2020

privind numirea în funcția publică de execuție temporar vacantă de consilier, clasa I, grad
profesional asistent, gradația 5 la Compartimentul contabilitate și încasare creanțe din
cadrul Direcției general economice al domnului Proca Ion;

Dispoziția nr.
26.oct
1131/2020

privind constatarea suspendării de drept al raportului de serviciu al domnului Proca Ion;

Dispoziția nr.
26.oct
1132/2020

privind constatarea încetării promovării temporară în funcția publică vacantă de conducere
de director adjunct la Direcția management și relații internaționale, a doamnei Kinda Jolán
respectiv reluarea activității în funcția public de execuție de consilier, clasa I, grad
profesional superior, gradația 5, la Compartimentul amenajarea teritoriului GIS din cadrul
Arhitect Șef și stabilirea salariului lunar;

Dispoziția nr.
27.oct
1133/2020

privind rectificarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2020 aprobat prin
proiect de dispoziție NR. 1362/2019 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziție publică
pe anul 2020 al Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
27.oct
1134/2020

privind numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică
având ca obiect: Servicii de „Realizare Studiu de Fezabilitate pentru sistemul de canalizare la
Harghita-Mădăraș”;

Dispoziția nr.
28.oct
1135/2020

privind programul de lucru al personalului de deservire generală – fochiști – din cadrul
Direcției generale patrimoniu, Serviciul de deservire pentru luna 01 noiembrie – 31
decembrie 2020;

Dispoziția nr.
28.oct
1136/2020

privind constituirea Comisiei pentru predarea în folosință gratuită către Serviciul de
Ambulanță Județeană Harghita a unor bunuri aflate în proprietatea privată al județului
Harghita;

Dispoziția nr.
28.oct
1137/2020

privind numirea îndrumătorului pentru perioada programului de internship pentru interul
Karikás Balázs, la Compartimentul protecția mediului din cadrul Arhitect Șef;

Dispoziția nr.
30.oct
1138/2020

privind rectificarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2020 aprobat prin
proiect de dispoziție Nr. 1362/2019 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziție publică
pe anul 2020 al Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
30.oct
1139/2020

privind constatarea încetării de drept al Contractului individual de muncă nr. 467/2019, al
domnului Eros Levente Zoltan;

Dispoziția nr.
30.oct
1140/2020

privind reluarea activității după încetarea suspendării raportului de serviciu la inițiativa
funcționarului public al domnului Eros Levente Zoltan în funcția publică de consilier, clasa I,
grad profesional asistent, gradația 2, la Compartimentul relații cu mass media și publicații
proprii din cadrul Direcției resurse umane și comunicare;

Dispoziția nr.
02. noi.
1141/2020

privind constatarea încetării de drept al Contractului individual de muncă nr. 454/2019, al
doamnei Bodi Ildiko;

Dispoziția nr.
02. noi.
1142/2020

privind constatarea încetării de drept al Contractului individual de muncă nr. 455/2019, al
doamnei Deak Renata;

Dispoziția nr.
02. noi.
1143/2020

privind constatarea încetării de drept al Contractului individual de muncă nr. 458/2019, al
doamnei Demeter Kamilla;

Dispoziția nr.
02. noi.
1144/2020

privind constatarea încetării de drept al Contractului individual de muncă nr. 449/2019, al
domnului Elekes Szabolcs;

Dispoziția nr.
02. noi.
1145/2020

privind constatarea încetării de drept al Contractului individual de muncă nr. 438/2019, al
doamnei Forro Gyongyver;

Dispoziția nr.
02. noi.
1146/2020

privind constatarea încetării de drept al Contractului individual de muncă nr. 463/2019, al
doamnei Gabor Szidonia;

Dispoziția nr.
02. noi.
1147/2020

privind constatarea încetării de drept al Contractului individual de muncă nr. 459/2019, al
doamnei Geczi Renata;

Dispoziția nr.
02. noi.
1148/2020

privind constatarea încetării de drept al Contractului individual de muncă nr. 460/2019, al
doamnei Magyari Monika;

Dispoziția nr.
02. noi.
1149/2020

privind constatarea încetării de drept al Contractului individual de muncă nr. 451/2019, al
doamnei Nagy Eniko;

Dispoziția nr.
02. noi.
1150/2020

privind constatarea încetării de drept al Contractului individual de muncă nr. 462/2019, al
doamnei Timár Timea;

Dispoziția nr.
02. noi.
1151/2020

privind constatarea încetării de drept al Contractului individual de muncă nr. 446/2019, al
doamnei Ambrus Levente;

Dispoziția nr.
02. noi.
1152/2020

privind încetarea raportului de serviciu prin acordul părților, consemnat în scris al doamnei
Vrincean Klara;

Dispoziția nr.
02. noi.
1153/2020

privind încadrarea pe durată determinată, cu normă întreagă, în postul contractual de
consilier, gradația 3, la Cabinetul Președintelui Consiliului Județean Harghita, a doamnei
Magyari Monika;

Dispoziția nr.
02. noi.
1154/2020

privind încadrarea pe durată determinată, cu timp parțial de 4 ore pe zi în postul
contractual de consilier, gradația 0, la Cabinetul Președintelui Consiliului Județean Harghita,
a doamnei Geczi Renáta;

Dispoziția nr.
02. noi.
1155/2020

privind încadrarea pe durată determinată, cu timp parțial de 4 ore pe zi în postul
contractual de consilier, gradația 0, la Cabinetul Președintelui Consiliului Județean Harghita,
a doamnei Gábor Szidonia;

Dispoziția nr.
02. noi.
1156/2020

privind încadrarea pe durată determinată, cu timp parțial de 3 ore pe zi în postul
contractual de consilier, gradația 0, la Cabinetul Președintelui Consiliului Județean Harghita,
a doamnei Demeter Kamilla;

Dispoziția nr.
02. noi.
1157/2020

privind încadrarea pe durată determinată, cu timp parțial de 5 ore pe zi în postul
contractual de consilier, gradația 5, la Cabinetul Președintelui Consiliului Județean Harghita,
a doamnei Bodi Ildiko;

Dispoziția nr.
02. noi.
1158/2020

privind încadrarea pe durată determinată, cu timp parțial de 5 ore pe zi în postul
contractual de consilier, gradația 0, la Cabinetul Președintelui Consiliului Județean Harghita,
a doamnei Timar Timea;

Dispoziția nr.
02. noi.
1159/2020

privind numirea în funcția publică de execuție temporar vacantă de consilier juridic, clasa I,
grad profesional asistent, gradația 0 la Compartimentul juridic, contencios, avizări acte
administrative și contracte din cadrul Direcției generale administrație publică locală, al
domnului Kovács Zsolt Péter;

Dispoziția nr.
04. noi.
1160/2021

privind trecere în gradația 5 corespunzător tranșei de vechime în muncă, și stabilirea
venitului brut lunar al doamnei Horváth Szekeres Julia,

Dispoziția nr.
04. noi.
11619/2022

privind suspendarea raportului de serviciu la inițiativa funcționarului public, al domnului
Eros Levente Zoltan, consilier la Compartimentul relații cu mass media și publicații proprii
din cadrul Direcției resurse umane și comunicare;

Dispoziția nr.
04. noi.
1162/2023

privind numirea pe perioadă determinată al domnului Bogos Akos în funcția de director
interimar la Consiliului Județean Harghita – Serviciul Public de Pază al Obiectivului de Interes
Județean Harghita;

Dispoziția nr.
04. noi.
1163/2024

privind numirea Comisiei de disciplină pentru soluționarea sesizării privind abaterea
disciplinară nr. 18963/26.08.2020;

Dispoziția nr.
04.noi.
1164/2025

privind numirea Comisiei de concurs, respectiv Comisiei de soluționare a contestațiilor
pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției de conducere vacante de secretar
general al județului din cadrul Direcției generale administrație publică locală, pentru care
proba scrisă va avea loc în data de 07 decembrie 2020;

Dispoziția nr.
02. noi.
1165/2026

privind constatarea încetării de drept al Contactului de management nr. 18825/2013, al
domnului Szabá Barna;

Dispoziția nr.
05.nov
1166/2020

privind încetarea raportului de serviciu cu acordul părților al domnului Szabó Barna, având
funcția de Director general adjunct la Direcția generală programe, proiecte și achiziții
publice al Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
06.nov
1167/2020

privind încadrarea pe durată determinată, cu normă întreagă de 8 ore pe zi, în postul
contractual de director cabinet, gradația 2, la Cabinetul Președintelui Consiliului Județean
Harghita, a domnului Eros Levente Zoltán;

Dispoziția nr.
06.nov
1168/2020

privind rectificarea Dispoziției nr. 455/2020 privind delegarea către directorul general,
domnului Birta Antal, dreptul de semnătură și calitatea de ordonator principal de credite
pentru desfășurarea anumitor activități din cadrul Direcției generale patrimoniu;

Dispoziția nr.
06.nov
1169/2020

privind rectificarea Dispoziției nr. 855/2019 privind delegarea către directorul general,
doamna Zonda Erika, dreptul de semnătură și calitatea de ordonator principal de credite
pentru desfășurarea anumitor activități din cadrul Direcției generale programe, proiecte și
achiziții publice;

Dispoziția nr.
06.nov
1170/2020

privind abrogarea Dispoziției nr. 1146/2019 ”privind încredinţarea d-lui Elekes Zoltán
director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, ca prin dna asistent social Péter Veronika din cadrul Serviciului de adopţie şi postadopţii, să
efectueze demersurile şi să îndeplinească actele pregătitoare necesare exercitării
drepturilor şi obligaţiilor părinteşti de către Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita în
domeniul adopției și prin d-na Silló Ilona manager de caz se asigură coordonarea
activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială desfăşurate în interesul superior al
copilului privind minorul Pintyi Dávid născut la data de 17.07.2018, în localitatea Odorheiu
Secuiesc, județul Harghita”cu modificările și completările ulterioare

Dispoziția nr.
06.nov
1171/2020

privind încredinţarea d-lui Elekes Zoltán director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Harghita, ca prin d-na asistent social Péter Veronika din cadrul Serviciului
de adopţie şi postadopţii, să efectueze demersurile şi să îndeplinească actele pregătitoare
necesare exercitării drepturilor şi obligaţiilor părinteşti de către Preşedintele Consiliului
Judeţean Harghita în domeniul adopției și prin d-na Silló Ilona manager de caz se asigură
coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială desfăşurate în interesul
superior al copilului privind minorul Pui Emil născut la data de 11.09.2018, în localitatea
Gheorgheni, județul Harghita

Dispoziția nr.
06.nov
1172/2020

privind abrogarea Dispoziției nr. 1109/2019 ”privind încredinţarea d-lui Elekes Zoltán
director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, ca prin dna asistent social Péter Veronika din cadrul Serviciului de adopţie şi postadopţii, să
efectueze demersurile şi să îndeplinească actele pregătitoare necesare exercitării
drepturilor şi obligaţiilor părinteşti de către Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita în
domeniul adopției și prin d-na György Ildikó manager de caz se asigură coordonarea
activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială desfăşurate în interesul superior al
copilului privind minorul Toti Oliver născut la data de 11.06.2017, în localitatea Kecskemét,
Republica Ungară”cu modificările și completările ulterioare

Dispoziția nr.
06.nov
1173/2020

privind numirea Comisiei de disciplină pentru soluționare sesizării nr. 1680/27.01.2020;

Dispoziția nr.
06.nov
1174/2020

privind constatarea încetării promovării temporară în funcția publică de conducere de direct
general adjunct, gradul de salarizare II, la Direcția generală programe, proiecte și achiziții
publice a doamnei Groza Noémi, respectiv reluarea activității în funcția publică de execuție
de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior, gradația 4, la Compartimentul
achiziții publice din cadrul Direcției generale programe, proiecte și achiziții publice;

Dispoziția nr.
06.nov
1175/2020

privind aprobarea inițierii demarării demersurilor pentru depunerea Cererii de finanțare de
către U.A.T. Județul Harghita, cu titlul „Dotare cu echipamente IT a unității de învățământ
special prin U.A.T. Județul Harghita” Cod proiect 144721. În vederea dotării cu echipamente
I.T. a unitățile de învățământ Școala Profesională Specială „Szent Anna” Miercurea Ciuc,
Centrul Școlar pentru educație Inclusivă Ocland, Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă
Bilbor, în vederea accesării fondurilor nerambursabile în cadrul Programului Operațional
Competitive, Axa prioritară 2, Prioritatea de investiții 2c. Obiectiv Specific OS 2.4, Apel 2.;

Dispoziția nr.
09.nov
1176/2020

privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
09.nov
1177/2020

privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
09.nov
1178/2020

privind delegarea temporară a anumitor atribuții aferente postului de director general
adjunct din cadrul Direcției generale programe, proiecte și achiziții publice către doamna
Groza Noémi, consilier achiziții publice la Compartimentul achiziții publice din cadrul
Direcției generale programe, proiecte și achiziții publice, respectiv conducerea activității
Compartimentului achiziții publice și Compartimentului transport în comun din cadrul
Direcției generale programe, proiecte și achiziții publice, precum și dreptul de semnătură
pentru aceste atribuții;

Dispoziția nr.
1179/2020

privind delegarea temporară a anumitor atribuții aferente postului de director general
adjunct din cadrul Direcției generale programe, proiecte și achiziții publice către doamna
Sabău Elena Andrea, consilier achiziții publice la Compartimentul achiziții publice din cadrul
09.nov Direcției generale programe, proiecte și achiziții publice, respectiv conducerea activității
Compartimentului urmărire contracte și Compartimentului control din cadrul Direcției
generale programe, proiecte și achiziții publice, precum și dreptul de semnătură pentru
aceste atribuții;

Dispoziția nr.
10.nov
1180/2020

privind delegarea către directorul executiv, domnul Szocs Matyas Istvan, dreptul de
semnătură și calitatea de ordonator principal de credite pentru desfășurarea anumitor
activități din cadrul Direcției resurse umane și comunicare;

Dispoziția nr.
10.nov
1181/2020

privind delegarea către directorul executiv, doamna Bálint Margit, dreptul de semnătură și
calitate de ordonator principal de credite pentru desfășurarea anumitor activități din cadrul
Direcției management și relații internaționale;

Dispoziția nr.
11.nov
1182/2020

privind delegarea către directorul general, domnul Birta Antal dreptul de semnătură și
calitatea de ordonator principal de credite pentru desfășurarea activității din cadrul
Direcției generale patrimoniu;

Dispoziția nr.
11.nov
1183/2020

privind delegarea către directorul general, doamna Zonda Erika, dreptul de semnătură și
calitatea de ordonator principal de credite pentru desfășurarea activității din cadrul
Direcției generale programe, proiecte și achiziții publice;

Dispoziția nr.
1184/2020

privind delegarea către directorul general, domnul Bicăjanu Vasile, a dreptului de
11.nov semnătură și calitatea de ordonator principal de credite pentru desfășurarea activități din
cadrul Direcției generale economice;

Dispoziția nr.
1185/2020

privind numirea Comisiei pentru recepția la terminarea lucrării „Întreținere curentă și
periodică – plombări și covoare bituminoase - pe drumurile județene – județul Harghita,
12.nov
pentru anul 2020, pentru Lot nr. 2 – zona Gheorgheni”, conform programelor aprobate
pentru anul 2020;

Dispoziția nr.
1186/2020

privind numirea Comisiei pentru recepția la terminarea lucrării „Întreținere curentă și
12.nov periodică pe timp de vară pe drumurile județene – județul Harghita, pentru anul 2020,
pentru Lot nr. 3 – zona Gheorgheni”, conform programelor aprobate pentru anul 2020;

Dispoziția nr.
1187/2020

privind numirea Comisiei de concurs, respectiv Comisiei de soluționare a contestațiilor
pentru concursul organizat în vederea ocupării funcțiilor publice de execuție vacante de
consilier , clasa I, grad profesional debutant la Biroul de analiză și sinteză din cadrul Direcției
12.nov
generale economice, consilier, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul
protecția mediului din cadrul Arhitect Șef pentru care proba scrisă va avea loc în data de 14
decembrie 2020;

Dispoziția nr.
1188/2020

privind numirea Comisiei de concurs, respectiv Comisiei de soluționare a contestațiilor
pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de execuție vacantă de
12.nov consilier, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul implementare proiecte UE
din cadrul Direcției generale programe, proiecte și achiziții publice pentru care proba scrisă
va avea loc în data de 14 decembrie 2020;

Dispoziția nr.
1189/2020

13.nov

Dispoziția nr.
1190/2020

privind modificarea Dispoziției nr. 985/2020 cu privire la numirea Comisiei de evaluare
pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect: „REABILITARE DJ 131 –
13.nov
DJ 133 – DJ 13 7a LOT 3 – DJ 131 KM 38-621 – 54+984, DJ 133 KM25+000 -41+866; DJ 137A
KM 0+000 -16+000”;

Dispoziția nr.
1191/2020

13.nov

Dispoziția nr.
1192/2020

13.nov privind mandatarea reprezentării în cadrul unei activități de relații internaționale;

Dispoziția nr.
1193/2020

privind numirea Comisiei de concurs, respectiv Comisiei de soluționare a contestațiilor
pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de conducere vacante de șef
16.nov
birou la Biroul de analiză și sinteză în cadrul Direcției generale economice pentru care proba
scrisă va avea loc în data de 16 decembrie 2020;

Dispoziția nr.
1194/2020

privind numirea Comisiei de concurs, respectiv Comisiei de soluționare a contestațiilor
pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de execuție vacantă de
16.nov consilier, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul relații cu culte religioase din
cadrul Direcției generale programe, proiecte și achiziții publice pentru care proba scrisă va
avea loc în data de 16 decembrie 2020;

privind rectificarea Dispoziției 1131/2020 privind constatarea suspendării de drept al
raportului de serviciu al domnului Proca Ion;

privind numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică
având ca obiect: „Construire trotuar lângă DJ 123D în comuna Sâncrăieni, județul Harghita”;

Dispoziția nr.
1195/2020

privind numirea Comisiei de concurs, respectiv Comisiei de soluționare a contestațiilor
pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de execuție vacantă de
16.nov consilier, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul comunicare și gestionare
dispoziții din cadrul Direcției generale administrație publică locală pentru care proba scrisă
va avea loc în data de 16 decembrie 2020;

Dispoziția nr.
1196/2020

privind abrogarea Dispoziției nr. 1148/2019 ”privind încredinţarea d-lui Elekes Zoltán
director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, ca prin dna asistent social Péter Veronika din cadrul Serviciului de adopţie şi postadopţii, să
efectueze demersurile şi să îndeplinească actele pregătitoare necesare exercitării
16.nov drepturilor şi obligaţiilor părinteşti de către Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita în
domeniul adopției și prin d-na Sántha Gyöngyvér manager de caz se asigură coordonarea
activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială desfăşurate în interesul superior al
copilului privind minorul Mitri Krisztián născut la data de 17.11.2018, în municipiul
Odorheiu Secuiesc, județul Harghita”cu modificările și completările ulterioare;

Dispoziția nr.
1197/2020

privind abrogarea Dispoziției nr. 205/2007 privind ”încredinţarea d-nei director al Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita Bartha Éva, ca prin d-na
inspector asistent social Ambrus Rege din cadrul Serviciului de coordonare AMP Sânmartin,
16.nov să efectueze demersurile şi să îndeplinească actele pregătitoare necesare exercitării
drepturilor şi obligaţiilor părinteşti de către Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita
pentru minora Dilo Simonia născută la data de 10.02.2006, în municipiul Târgu Mureș,
județul Mureș”cu modificările și completările ulterioare;

Dispoziția nr.
1198/2020

privind aplicarea sancțiunii disciplinare a domnului Schmutzer István Lorand, având funcția
18.nov publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal, gradația 3, la
Compartimentul investiții drumuri județene din cadrul Direcției generale tehnice;

Dispoziția nr.
1199/2020

18.nov

privind modificarea raportului de serviciu prin transfer la cerere al domnului Schmutzer
István Lorand, consilier;

Dispoziția nr.
1200/2020

18.nov

privind numirea Comisiei pentru recepția la terminarea lucrărilor a obiectivului de investiții:
„Reabilitare/spor putere în post transformare Spital Județean de Urgență Miercurea Ciuc;

Dispoziția nr.
1201/2020

18.nov

privind numirea Comisiei pentru recepția finală a obiectivului de investiții „Reabilitarea și
modernizarea instalațiilor electrice la Dispensarul medical din str. Petofi Sandor, nr. 14”;

Dispoziția nr.
1202/2020

18.nov privind numirea Comisiei de recepție finală pentru investițiile din 2015;

Dispoziția nr.
1203/2020

19.nov

privind aprobarea schimbării prenumelui purtat după căsătorie, pe cale administrativă,
privind pe ILYES KATALIN domiciliată în com. Zetea, județul Harghita;

Dispoziția nr.
1204/2020

privind modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Harghita nr. 727/2011
19.nov privind constituirea Grupului de lucru pentru actualizarea şi modernizarea continuă a paginii
web al Consiliului Judeţean Harghita;

Dispoziția nr.
1205/2020

Pentru modificarea Dispoziției președintelui Consiliului Județean Harghita nr. 1542/2010
19.nov privind repartizarea autovehiculelor în vederea utilizării lor de către aparatul de specialitate
al Consiliului Județean Harghita, cu modificările și completările ulterioare

Dispoziția nr.
1206/2020

20.nov

Dispoziția nr.
1207/2020

pentru modificarea Dispoziției președintelui Consiliului Județean Harghita nr. 1065/2011
20.nov privind împuternicirea unor angajați ai Consiliului Județean Harghita și a unor consilieri
județeni pentru a conduce autovehiculele din dotarea Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
1208/2020

privind modificarea Anexelor nr. 1 și nr. 2 la Dispoziția președintelui Consiliului Județean
20.nov Harghita nr. 122/2018 privind reorganizare ași exercitarea controlului financiar propriu în
cadrul Consiliului Județean Harghita, cu modificările și completările ulterioare;

Dispoziția nr.
1209/2020

20.nov

Dispoziția nr.
1210/2020

privind rectificarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2020 aprobat prin
20.nov proiect de dispoziție Nr. 1362/2019 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziție publică
pe anul 2020 al Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
1211/2020

privind rectificarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2020 aprobat prin
20.nov proiect de dispoziție Nr. 1362/2019 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziție publică
pe anul 2020 al Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
1212/2020

22.nov privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Județean Harghita;

privind suspendarea raportului de serviciu la inițiativa funcționarului public, al domnului
Vágássy Alpár, secretar general al județului;

privind modificarea bugetului de venituri și cheltuielilor al județului Harghita pe anul 2020
prin virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar;

Dispoziția nr.
1213/2020

privind modificarea art. 2 al Dispoziției nr. 1069/2020 a președintelui Consiliului Județean
Harghita, privind numirea Comisiei de concurs, respectiv Comisiei de soluționare a
contestațiilor pentru concursul organizat în vederea ocupării funcțiilor publice de execuție
vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul management din
23.nov
cadrul Direcției management și relații internaționale și consilier achiziții publice, clasa I, grad
profesional superior la Compartimentul achiziții publice din cadrul Direcției generale
programe, proiecte și achiziții publice pentru care proba scrisă va avea loc în data de 18
noiembrie 2020;

Dispoziția nr.
1214/2020

privind numirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru investiția „Reabilitare
23.nov DJ 127A, km 40+585-59+071, inclusiv reparația/ reconstrucția / refacerea lucrărilor de artă
afectate de inundațiile din perioada 7 iunie – 4 iulie 2016”;

Dispoziția nr.
1215/2020

privind repartizarea unui apartament din locuințele de serviciu pentru medici aflate în
23.nov proprietatea publică a județului Harghita și în administrarea Consiliului Județean Harghita în
favoarea domnului dr. Daboczi Matyas Janos;

Dispoziția nr.
1216/2020

privind repartizarea unui apartament din locuințele de serviciu pentru medici aflate în
23.nov proprietatea publică a județului Harghita și în administrarea Consiliului Județean Harghita în
favoarea domnului dr. Korodi Szillamer;

Dispoziția nr.
1217/2020

privind repartizarea unui apartament din locuințele de serviciu pentru medici aflate în
23.nov proprietatea publică a județului Harghita și în administrarea Consiliului Județean Harghita în
favoarea domnului dr. Ráduly Dénes;

Dispoziția nr.
1218/2020

privind prelungirea încadrării pe perioadă determinată, pe perioada stării de alertă, a
23.nov doamnei Bors Katalin în funcția publică de execuție de consilier la Compartimentul
management din cadrul Direcției management și relații internaționale;

Dispoziția nr.
1219/2020

23.nov

Dispoziția nr.
1220/2020

privind numirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru investiția „Modernizare
23.nov drum județean DJ 174A – Bilbor – km 20+000-23+423 – DJ 174C – lim. Jud. Suceava km
5+000-11+197, pe sectorul km 174C 5+000-11+197”;

Dispoziția nr.
1221/2020

privind numirea Comisiei de concurs, respectiv Comisiei de soluționare a contestațiilor
pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției de conducere vacante de secretar
23.nov
general al județului din cadrul Direcției generale administrație publică locală, pentru care
proba scrisă va avea loc în data de 07 decembrie 2020;

privind numirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru investiția ”Reabilitarea
sistemului rutier pe DJ 134C, km 0+000-1+101;

Dispoziția nr.
1222/2020

privind numirea Comisiei de predare primire a terenului și a construcțiilor situate în
localitatea Porumbeni Mari nr. 155, județul Harghita, în suprafață de 3.765 mp. Înscris în CF
25.nov
nr. 50394, achiziționat de către U.A.T. Județul Harghita prin Centrul Județean pentru
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Harghita;

Dispoziția nr.
1223/2020

privind numirea Comisiei de recepție final pentru investiția „Consolidare sistem rutier pe DJ
25.nov 153C, km 51+150-69+449, de la lim. Jud. Mureș până la sfârșitul covorului asfaltic existent
sector km 62+751-63+450”;

Dispoziția nr.
1224/2020

25.nov

Dispoziția nr.
1225/2020

privind încredinţarea d-lui Elekes Zoltán director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Harghita, ca prin d-na asistent social Péter Veronika din cadrul Serviciului
de adopţie şi postadopţii, să efectueze demersurile şi să îndeplinească actele pregătitoare
necesare exercitării drepturilor şi obligaţiilor părinteşti de către Preşedintele Consiliului
25.nov
Judeţean Harghita în domeniul adopției și prin d-na Böjte Annamária manager de caz se
asigură coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială desfăşurate în
interesul superior al copilului privind minora Fazakas Gyöngyi născută la data de
28.01.2018, în localitatea Gheorgheni, județul Harghita

Dispoziția nr.
1226/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului Planificare strategică și managementul performanței în folosul cetățenilor
25.nov din județul Harghita prin implementarea CAF (CAFHR), cod proiect 126548, din cadrul
Programului Operațional Capacitate Administrativă, în luna octombrie 2020, al doamnei
Bartalis Tunde;„

Dispoziția nr.
1227/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului Planificare strategică și managementul performanței în folosul cetățenilor
25.nov din județul Harghita prin implementarea CAF (CAFHR), cod proiect 126548, din cadrul
Programului Operațional Capacitate Administrativă, în luna octombrie 2020, al doamnei
Izsak Szekely Judith;

Dispoziția nr.
1228/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului Planificare strategică și managementul performanței în folosul cetățenilor
25.nov din județul Harghita prin implementarea CAF (CAFHR), cod proiect 126548, din cadrul
Programului Operațional Capacitate Administrativă, în luna octombrie 2020, al doamnei
Munteanu Eva;

privind numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică
având ca obiect: Achiziția a trei autovehicule noi;

Dispoziția nr.
1229/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
25.nov cadrul Proiectului CD-ETA „Collaborative Digitalization of Natural and Cultural Heritage”, din
cadrul Programului Interreg Europe, în luna octombrie 2020, al doamnei Antal Renáta;

Dispoziția nr.
1230/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 20% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul Proiectului CD-ETA „Collaborative Digitalization of Natural and Cultural Heritage”, din
25.nov
cadrul Programului Interreg Europe, în luna octombrie 2020, al doamnei Gaspar Izabella
Eniko;

Dispoziția nr.
1231/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International Dream Road ”Danube Region for improved Acces and
25.nov
eMprowerment of ROmA Development” din cadrul programului Transnațional Dunărea, în
luna octombrie 2020, a doamnei Szász Katalin;

Dispoziția nr.
1232/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International Dream Road ”Danube Region for improved Acces and
25.nov
eMprowerment of ROmA Development” din cadrul programului Transnațional Dunărea, în
luna octombrie 2020, al domnului Viragh Ferenc;

Dispoziția nr.
1233/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International Dream Road ”Danube Region for improved Acces and
25.nov
eMprowerment of ROmA Development” din cadrul programului Transnațional Dunărea, în
luna septembrie 2020, a doamnei Torok Hanna;

Dispoziția nr.
1234/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International Dream Road ”Danube Region for improved Acces and
25.nov
eMprowerment of ROmA Development” din cadrul programului Transnațional Dunărea, în
luna septembrie 2020, a doamnei Salamon Andrea;

Dispoziția nr.
1235/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 20% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International -E-COOL- „Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in
25.nov
Young People through the Dynamisation of Competence, Teaching Methodologies and
Entrepreneurial Ecosystem”, în luna septembrie 2020, a doamnei Eross Bea;

Dispoziția nr.
1236/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International -E-COOL- „Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in
25.nov
Young People through the Dynamisation of Competence, Teaching Methodologies and
Entrepreneurial Ecosystem”, în luna octombrie 2020, a doamnei Biro Kinga;

Dispoziția nr.
1237/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International -E-COOL- „Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in
25.nov
Young People through the Dynamisation of Competence, Teaching Methodologies and
Entrepreneurial Ecosystem”, în luna octombrie 2020, a doamnei Farkas Eniko;

Dispoziția nr.
1238/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International -E-COOL- „Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in
25.nov
Young People through the Dynamisation of Competence, Teaching Methodologies and
Entrepreneurial Ecosystem”, în luna octombrie 2020, a doamnei Csaszar Judith;

Dispoziția nr.
1239/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul Proiectului internațional E-COOL – Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in
25.nov
Young People through the Dynamisation of Competence ,Reaching Methodologies and
Entrepreneurial Ecosystem”, în luna octombrie 2020, a doamnei Kajtar Zsuzsanna;

Dispoziția nr.
1240/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International -E-COOL- „Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in
25.nov
Young People through the Dynamisation of Competence, Teaching Methodologies and
Entrepreneurial Ecosystem”, în luna ocombrie 2020, al domnului Szekely Arpad;

Dispoziția nr.
1241/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International -E-COOL- „Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in
25.nov
Young People through the Dynamisation of Competence, Teaching Methodologies and
Entrepreneurial Ecosystem”, în luna octombrie 2020, al doamnei Gál Dorottya;

Dispoziția nr.
1242/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International TalentMagnet ”Improved Institutional Capacities and New
25.nov
Multilevel Governance for Talent ATTraction and Retention in Danube Region” din cadrul
programului Transnațional Dunărea, în luna octombrie 2020, a doamnei Abraham Emoke;

Dispoziția nr.
1243/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International TalentMagnet ”Improved Institutional Capacities and New
25.nov
Multilevel Governance for Talent Attraction and Retention in Danube Region” din cadrul
programului Transnațional Dunărea, în luna octombrie 2020, a doamnei Demeter Kamilla;

Dispoziția nr.
1244/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International TalentMagnet ”Improved Institutional Capacities and New
25.nov
Multilevel Governance for Talent Attraction and Retention in Danube Region” din cadrul
programului Transnațional Dunărea, în luna octombrie 2020, a doamnei Bálint Margit;

Dispoziția nr.
1245/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International TalentMagnet ”Improved Institutional Capacities and New
25.nov
Multilevel Governance for Talent ATTraction and Retention in Danube Region” din cadrul
programului Transnațional Dunărea, în luna octombrie 2020, a doamnei Kardalus Eniko;

Dispoziția nr.
1246/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International TalentMagnet ”Improved Institutional Capacities and New
25.nov
Multilevel Governance for Talent Attraction and Retention in Danube Region” din cadrul
programului Transnațional Dunărea, în luna octombrie 2020, a doamnei Albert Katalin;

Dispoziția nr.
1247/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 20% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International RURITAGE – „Rural regeneration trough systemic heritage –
25.nov led strategie” din cadrul programului Horizon 2020, subprogramul SC5 – 21 -2016 -2017”
Patrimoniul cultural ca motor pentru o creștere durabilă”, în luna octombrie 2020, al
doamnei Hosszu Emese;

Dispoziția nr.
1248/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 20% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International RURITAGE – „Rural regeneration trough systemic heritage –
25.nov led strategie” din cadrul programului Horizon 2020, subprogramul SC5 – 21 -2016 -2017”
Patrimoniul cultural ca motor pentru o creștere durabilă”, în luna octombrie 2020, al
doamnei Munteanu Eva;

Dispoziția nr.
1249/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International Local Flavours – Authentic tourism based on local cultural
25.nov
flavours, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna octombrie 2020, al doamnei Ferencz
Tunde Melinda;

Dispoziția nr.
1250/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International Local Flavours – Authentic tourism based on local cultural
25.nov
flavours, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna octombrie 2020, al doamnei
Magyari Monika;

Dispoziția nr.
1251/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de 10% pentru activitatea desfășurată
în cadrul Proiectului internațional Local Flavours – Authentic tourism based on local cultural
25.nov
flavurs, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna octombrie 2020, al domnului Bodo
Alpar;

Dispoziția nr.
1252/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
carul proiectului International Local Flavours – Authentic tourism based on local cultural
25.nov
flavours, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna octombrie 2020, al domnului
Iochom Zsolt;

Dispoziția nr.
1253/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International FRIDGE – Development of food industry SME competitivness
25.nov
for better potentials in growth, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna octombrie
2020, al doamnei Lukacs Eva;

Dispoziția nr.
1254/2020

privind aplicare la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului FRIDGE – Development of food industry SME competitiveness of better
25.nov
potentials in growth, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna octombrie 2020, al
domnului Bodo Alpar;

Dispoziția nr.
1255/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 20% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International FRIDGE – Development of food industry SME competitivness
25.nov
for better potentials in growth, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna octombrie
2020, al doamnei Kopacz Emoke;

Dispoziția nr.
1256/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International FRIDGE – Development of food industry SME competitivness
25.nov
for better potentials in growth, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna octombrie
2020, al doamnei Csiki Anna;

Dispoziția nr.
1257/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International FRIDGE – Development of food industry SME competitivness
25.nov
for better potentials in growth, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna octombrie
2020, al doamnei Jozsa Svella Ildiko-Beata;

Dispoziția nr.
1258/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International FRIDGE – Development of food industry SME competitivness
25.nov
for better potentials in growth, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna octombrie
2020, al doamnei Zonda Eva;

Dispoziția nr.
1259/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 20% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International FRIDGE – Development of food industry SME competitivness
25.nov
for better potentials in growth, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna octombrie
2020, al domnului Eros Levente Zoltan;

Dispoziția nr.
1260/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International FRIDGE – Development of food industry SME competitivness
25.nov
for better potentials in growth, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna octombrie
2020, al doamnei Kiss Timea Gabriella;

Dispoziția nr.
1261/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului Creșterea capacității de gestionare a crizei prin investiții necesare pentru
25.nov consolidarea capacității de reacție la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea
virusului COVID 19 în județul Harghita și în centrele sociale rezidențiale din subordine, în
luna octombrie 2020, al doamnei Duka Zita;

Dispoziția nr.
1262/2020

privind numirea Comisiei de concurs, respectiv Comisiei de soluționare a contestațiilor
pentru concursul organizat în vederea ocupării postului contractual temporar vacant de:
26.nov
Manager de proiect din cadrul proiectului Dream Road, finanțat din cadrul Programului
Transnațional Dunărea pentru care proba scrisă va avea loc în data de 15 decembrie 2020;

Dispoziția nr.
1263/2020

27.nov

privind încetarea raportului de serviciu prin acordul părților consemnat în scris al doamnei
Székely Hajnal Gabriella;

Dispoziția nr.
1264/2020

27.nov

privind numirea domnului dr. Crețu Ciprian Dorin, în funcția de director medical interimar în
cadrul Spitalului de Psihiatrie Tulgheș;

Dispoziția nr.
1265/2020

27.nov

privind trecerea în gradația 5 corespunzător tranșei de vechime în muncă, și stabilirea
venitului brut lunar al doamnei Lupes Barjoveanu Silvia-Rodica;

Dispoziția nr.
1266/2020

privind modificarea Dispoziției nr. 1156/2020 privind încadrarea pe durată determinată, cu
27.nov timp parțial de 3 ore pe zi în postul contractual de consilier, gradația 0, la Cabinetul
Președintelui Consiliului Județean Harghita, a doamnei Demeter Kamilla;

Dispoziția nr.
1267/2020

privind modificarea Dispoziției nr. 1154/2020 privind încadrarea pe durată determinată, cu
27.nov timp parțial de 4 ore pe zi în postul contractual de consilier, gradația 0, la Cabinetul
Președintelui Consiliului Județean Harghita, a doamnei Geczi Renáta;

Dispoziția nr.
1268/2020

privind stabilirea indemnizației, precum și majorarea cu 25% a indemnizației lunară a
27.nov domnului Borboly Csaba, președintele Consiliului Județean Harghita pentru activitatea de
coordonare și control al implementării proiectelor finanțate din fonduri europene;

Dispoziția nr.
1269/2020

privind stabilirea indemnizației, precum și majorarea cu 25% a indemnizației lunară a
domnului Biro Barna Botond, vicepreședintele Consiliului Județean Harghita pentru
27.nov
activitatea de coordonare și control al implementării proiectelor finanțate din fonduri
europene;

Dispoziția nr.
1270/2020

privind stabilirea indemnizației, precum și majorarea cu 25% a indemnizației lunară a
27.nov domnului Barti Tihamár, vicepreședintele Consiliului Județean Harghita pentru activitatea
de coordonare și control al implementării proiectelor finanțate din fonduri europene;

Dispoziția nr.
1271/2020

27.nov privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
1272/2020

27.nov

Dispoziția nr.
1273/2020

privind încadrarea pe durată determinată, cu normă întreagă, în postul contractual de
27.nov consilier, gradația 3, la Cabinetul Vicepreședintelui Consiliului Județean Harghita, a doamnei
Magyari Mónika;

Dispoziția nr.
1274/2020

privind modificarea Dispoziției nr. 1167/2020 privind încadrarea pe durată determinată, cu
27.nov normă întreagă de 8 ore pe zi, în postul contractual de director cabinet, gradația 2, la
Cabinetul Președintelui Consiliului Județean Harghita, a domnului Eros Levente Zoltán;

Dispoziția nr.
1275/2020

privind modificarea Dispoziției nr. 1158/2020 privind încadrarea pe durată determinată, cu
27.nov timp parțial de 4 ore pe zi în postul contractual de consilier, gradația 0, la Cabinetul
Președintelui Consiliului Județean Harghita, a doamnei Gábor Szidonia;

Dispoziția nr.
1276/2020

privind modificarea Dispoziției nr. 1158/2020 privind încadrarea pe durată determinată, cu
27.nov timp parțial de 5 ore pe zi în postul contractual de consilier, gradația 0, la Cabinetul
Președintelui Consiliului Județean Harghita, a doamnei Timar Timea;

Dispoziția nr.
1277/2020

privind modificarea Dispoziției nr. 1157/2020 privind încadrarea pe durată determinată, cu
27.nov timp parțial de 5 ore pe zi în postul contractual de consilier, gradația 5, la Cabinetul
Președintelui Consiliului Județean Harghita, a doamnei Bodi Ildiko;

Dispoziția nr.
1278/2020

privind modificarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2020 aprobat prin
27.nov Dispoziția nr. 1362/2019 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziție publică pe anul
2020 al Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
1279/2020

04.dec

Dispoziția nr.
1280/2020

privind constituirea Comisiei de evaluare și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru
04.dec evaluare activității doamnei Ec. Csibi Veronica, managerul Spitalului de Psihiatrie Tulgheș,
precum și aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării activității;;

Dispoziția nr.
1281/2020

07.dec

privind constatarea încetării de drept al Contractului individual de muncă nr. 473/2020, al
doamnei Magyari Monika,

privind repartizarea unei locuințe de serviciu aflată în proprietatea județului Harghita și în
administrarea Consiliului Județean Harghita

privind numirea domnului Rafai Emil în funcția publică de conducere vacantă de Șef serviciu
la Direcția generală administrație publică locală;

Dispoziția nr.
1282/2020

07.dec

Dispoziția nr.
1283/2020

07.dec privind numirea conducerii interimare al Editurii Harghita;

Dispoziția nr.
1284/2020

08.dec

privind constatarea încetării raportului de muncă prin încetarea de drept a contractului
individual de muncă, ca urmare a pensionării pentru limita de vârstă, al doamnei Erdély Eva;

Dispoziția nr.
1285/2020

08.dec

privind încetarea raportului de serviciu prin acordul părților, consemnat în scris al domnului
Csavar Gábor;

Dispoziția nr.
1286/2020
Dispoziția nr.
1287/2020
Dispoziția nr.
1288/2020

privind constatarea încetării Contractului de management, prin acordul părților consemnat
în scris, al doamnei Fekete Kinga Orsolya – manager interimar al Editurii Harghita;

09.dec privind stabilirea salariului lunar al doamnei Petho Eniko Zsuzsanna;
09.dec privind stabilirea salariului lunar al doamnei Sabău Elenena Andrea;
09.dec privind stabilirea salariului lunar al doamnei Szekely Magdolna;

Dispoziția nr.
1289/2020

privind modificarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2020 aprobat prin
09.dec Dispoziția nr. 1362/2019 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziție publică pe anul
2020 al Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
1290/2020

09.dec privind mandatarea reprezentării în cadrul unei activități de relații internaționale;

Dispoziția nr.
1291/2020

privind modificarea raportului de serviciu prin transfer la cerere, al doamnei Kelemen
Biborka, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 5, la Compartimentul
10.dec
Cancelaria Consiliului Județean Harghita din cadrul Direcția generală administrație publică
locală;

Dispoziția nr.
1292/2020

10.dec

Dispoziția nr.
1293/2020

privind numirea Comisiei pentru recepția finală „Lucrări de întreținere curentă și periodică –
11.dec plombări și covoare bituminoase – pe drumurile județene din județul Harghita, pentru anul
2017, lot nr. 2, DJ 126”, conform programelor aprobate pentru anul 2017;

Dispoziția nr.
1294/2020

privind numirea Comisiei pentru recepția finală „Lucrări de întreținere curentă și periodică –
11.dec plombări și covoare bituminoase – pe drumurile județene din județul Harghita, pentru anul
2017, lot nr. 3, DJ 133 și DJ 136”, conform programelor aprobate pentru anul 2017;

Dispoziția nr.
1295/2020

privind modificarea Dispoziției nr. 1195/2020 președintelui Consiliului Județean Harghita
privind numirea Comisiei de concurs, respectiv Comisiei de soluționare a contestațiilor
pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de execuție vacantă de
11.dec
consilier, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul comunicare și gestionare
dispoziții din cadrul Direcției generale administrație publică locală pentru care proba scrisă
va avea loc în data de 16 decembrie 2020;

privind modificarea Dispoziției nr. 1290/2020 privind mandatarea reprezentării în cadrul
unei activități de relații internaționale;

Dispoziția nr.
1296/2020

privind modificarea Dispoziției nr. 1194/2020 președintelui Consiliului Județean Harghita
privind numirea Comisiei de concurs, respectiv Comisiei de soluționare a contestațiilor
pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de execuție vacantă de
11.dec
consilier, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul relații cu culte religioase din
cadrul Direcției generale programe, proiecte și achiziții publice pentru care proba scrisă va
avea loc în data de 16 decembrie 2020;

Dispoziția nr.
1297/2020

11.dec privind stabilirea salariul lunar, al domnului Bicajanu Vasile;

Dispoziția nr.
1298/2020

11.dec

Dispoziția nr.
1299/2020

11.dec privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
1300/2020

privind modificarea Dispoziției nr. 1188/2020 privind numirea Comisiei de concurs,
respectiv Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul organizat în vederea
ocupării funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional debutant
11.dec
la Compartimentul implementare proiecte UE din cadrul Direcției generale programe,
proiecte și achiziții publice pentru care proba scrisă va avea loc în data de 14 decembrie
2020;

Dispoziția nr.
1301/2020

privind numirea Comisiei pentru recepția parțială a obiectivului de investiții „Amenajare
14.dec HELIPORT în Curtea Spitalului județean Miercurea Ciuc” executate în baza Contractului de
lucrări nr. 30811/20.12.2019 (proiectare și execuție);

Dispoziția nr.
1302/2020

privind modificarea Dispoziției președintelui Consiliului Județean Harghita nr. 696/2014
14.dec privind numirea Comisiei pentru probleme de apărare la nivelul Consiliului Județean
Harghita;

Dispoziția nr.
1303/2020

privind numirea Comisiei pentru recepția la terminarea lucrării „Lucrări de întreținere a
14.dec mijloacelor pentru siguranța circulației pe drumurile județene din județul Harghita, pentru
anul 2020, lot 2, Marcaje rutiere”, conform programelor aprobate pentru anul 2020;

Dispoziția nr.
1304/2020

privind numirea Comisiei pentru recepția la terminarea lucrării „Lucrări pentru aducerea
14.dec drumurilor, podurilor la starea tehnică inițială în urma unor evenimente accidentale
(inundații, cutremure, alunecări, etc.)”, conform programelor aprobate pentru anul 2020;

Dispoziția nr.
1305/2020

privind stabilirea condițiilor de participare la concursul pentru funcția de asistent medical
14.dec șef la Unitatea de Primire Urgențe-SMURD, organizat în cadrul Spitalului Județean de
Urgență Miercurea Ciuc;

Dispoziția nr.
1306/2020

14.dec privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Județean Harghita;

privind aprobarea schimbării prenumelui, purtat după căsătorie, pe cale administrativă,
privind pe DOSA JUDITH-CSILLA, domiciliată în mun. Odorheiu Secuiesc, județul Harghita;

Dispoziția nr.
1307/2020

privind încetarea raportului de serviciu prin acordul părților al domnului Rafai Emil, având
funcția publică de Șef serviciu la Serviciul administrație publică locală din cadrul Direcției
15.dec
generale administrație publică locală, numit pe perioadă determinată pe perioada stării de
alertă;

Dispoziția nr.
1308/2020

privind delegarea către directorul general adjunct-drumuri județene, domnul Chiorean
15.dec Adrian Alexandru, dreptul e semnătură și calitatea de ordonator principal de credite pentru
desfășurarea unor activități din cadrul Direcției generale tehnice;

Dispoziția nr.
1309/2020

15.dec privind mandatarea reprezentării în cadrul unei activități de relații internaționale;

Dispoziția nr.
1310/2020

privind încadrarea pe durată determinată, cu timp parțial de 4 ore pe zi, în postul
15.dec contractual de consilier, gradația 4 la Cabinetul Vicepreședintelui Consiliului Județean
Harghita, a doamnei Nagy Eniko;

Dispoziția nr.
1311/2020

privind încadrarea pe durată determinată, cu timp parțial de 4 ore pe zi, în postul
15.dec contractual de consilier, gradația 0 la Cabinetul Vicepreședintelui Consiliului Județean
Harghita, a domnului Ambrus Levente;

Dispoziția nr.
1312/2020

privind aprobarea componenței Comisiei de concurs, respectiv Comisiei de soluționare a
contestațiilor pentru ocuparea postului vacant de medic specialist confirmat în specialitatea
16.dec
Gastroenterologie la Secția Gastroenterologie al Spitalului Județean de Urgență Miercurea
Ciuc;

Dispoziția nr.
1313/2020

privind aprobarea componenței Comisiei de concurs, respectiv Comisiei de soluționare a
contestațiilor pentru ocuparea postului vacant de medic specialist confirmat în specialitatea
16.dec
Anatomie Patologică la Serviciul Patologică al Spitalului Județean de Urgență Miercurea
Ciuc;

Dispoziția nr.
1314/2020

privind modificarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2020 aprobat prin
16.dec Dispoziția nr. 1362/2019 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziție publică pe anul
2020 al Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
1315/2021

17.dec

privind revocarea Dispoziției președintelui Consiliului Județean Harghita cu nr. 1173/2020
privind numirea Comisiei de disciplină pentru soluționarea sesizării nr. 1680/2020;

Dispoziția nr.
1316/2021

18.dec

privind constituirea Grupului de lucru pentru îmbunătățirea situației romilor și combaterea
sărăciei din județul Harghita;

Dispoziția nr.
1317/2022

18.dec

privind numirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru investiți „Pod peste
Târnava Mare pe DJ 137, km 12+260, satul Porumbeni Mari, comuna Porumbeni”;

Dispoziția nr.
1318/2020

21.dec

privind delegarea anumitor atribuții de coordonare către domnului vicepreședinte Biro
Barna Botond;

Dispoziția nr.
1319/2020

21.dec

privind delegarea calității de ordonator principal de credite către domnul Biro Barna
Botond, vicepreședinte al Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
1320/2020

privind rectificarea art. 1 alin. (1) al Dispoziției nr. 1178/2020 a președintelui consiliului
Județean Harghita privind delegarea temporară a anumitor atribuții aferente postului de
director general adjunct din cadrul Direcției generale programe, proiecte și achiziții publice
către doamna Groza Noémi, consilier achiziții publice la Compartimentul achiziții publice din
21.dec
cadrul Direcției generale programe, proiecte și achiziții publice, respectiv conducerea
activității Compartimentului achiziții publice și Compartimentului transport în comun din
cadrul Direcției generale programe, proiecte și achiziții publice, precum și dreptul de
semnătură pentru aceste atribuții;

Dispoziția nr.
1321/2020

privind rectificarea art. 1 alin. (1) al Dispoziției nr. 1179/2020 a președintelui consiliului
Județean Harghita privind delegarea temporară a anumitor atribuții aferente postului de
director general adjunct din cadrul Direcției generale programe, proiecte și achiziții publice
către doamna Sabău Elena Andrea, consilier achiziții publice la Compartimentul achiziții
21.dec
publice din cadrul Direcției generale programe, proiecte și achiziții publice, respectiv
conducerea activității Compartimentului urmărire contracte și Compartimentului control din
cadrul Direcției generale programe, proiecte și achiziții publice, precum și dreptul de
semnătură pentru aceste atribuții;

Dispoziția nr.
1322/2020

privind modificarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2020 aprobat prin
21.dec Dispoziția nr. 1362/2019 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziție publică pe anul
2020 al Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
1323/2020

21.dec

privind trecerea în gradația 4 corespunzător tranșei de vechime în muncă, și stabilirea
venitului brut lunar al domnului Szekely Arpad;

Dispoziția nr.
1324/2020

21.dec

privind aprobarea schimbării prenumelui pe cale administrativă, privind pe TRENTEA
ANDREEA-MIHAELA, domiciliată în com. Sâncrăieni, județul Harghita;

9ispoziția nr.
1325/2020

21.dec privind convocarea de îndată ședinței ordinare a Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
1326/2020

23.dec

privind delegarea către Arhitect șef, doamna Fulop Otilia, dreptul de semnătură și calitatea
de ordonator principal de credite pentru desfășurarea unor activități din cadrul Arhitect șef;

Dispoziția nr.
1327/2020

23.dec

privind acceptarea echipamentului medical reprezentând măști chirurgicale de protecție Tip
IIR primite în donație din partea Consulatului General al Ungariei la Cluj Napoca;

Dispoziția nr.
1328/2020

privind delegarea către directorul general, domnului Bicăjanu Vasile a dreptului de
23.dec semnătură și calitatea de ordonatori principal de credite pentru desfășurarea anumitor
activități din cadrul Direcției generale economice;

Dispoziția nr.
1329/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului Creșterea capacității de gestionare a crizei prin investiții necesare pentru
23.dec consolidarea capacității de reacție la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea
virusului COVID 19 în județul Harghita și în centrele sociale rezidențiale din subordine, în
luna noiembrie 2020, al doamnei Oltean Anna;

Dispoziția nr.
1330/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului Creșterea capacității de gestionare a crizei prin investiții necesare pentru
23.dec consolidarea capacității de reacție la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea
virusului COVID 19 în județul Harghita și în centrele sociale rezidențiale din subordine, în
luna noiembrie 2020, al doamnei Albert Monika;

Dispoziția nr.
1331/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului Creșterea capacității de gestionare a crizei prin investiții necesare pentru
23.dec consolidarea capacității de reacție la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea
virusului COVID 19 în județul Harghita și în centrele sociale rezidențiale din subordine, în
luna noiembrie 2020, al doamnei Barcsay Anna-Maria;

Dispoziția nr.
1332/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului Creșterea capacității de gestionare a crizei prin investiții necesare pentru
23.dec consolidarea capacității de reacție la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea
virusului COVID 19 în județul Harghita și în centrele sociale rezidențiale din subordine, în
luna noiembrie 2020, al doamnei Duka Zita;

Dispoziția nr.
1333/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 20% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul Proiectului CD-ETA „Collaborative Digitalization of Natural and Cultural Heritage”, din
23.dec
cadrul Programului Interreg Europe, în luna noiembrie 2020, al doamnei Gaspar Izabella
Eniko;

Dispoziția nr.
1334/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul Proiectului CD-ETA „Collaborative Digitalization of Natural and Cultural Heritage”, din
23.dec
cadrul Programului Interreg Europe, în luna noiembrie 2020, al domnului Chiorean AdrianAlexandru;

Dispoziția nr.
1335/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
carul proiectului International Local Flavours – Authentic tourism based on local cultural
23.dec
flavours, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna noiembrie 2020, al domnului
Benedek Szekeldy Sandor;

Dispoziția nr.
1336/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
carul proiectului International Local Flavours – Authentic tourism based on local cultural
23.dec
flavours, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna noiembrie 2020, a doamnei Zonda
Erika;

Dispoziția nr.
1337/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
carul proiectului International Local Flavours – Authentic tourism based on local cultural
23.dec
flavours, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna noiembrie 2020, al domnului
Iochom Zsolt;

Dispoziția nr.
1338/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International Local Flavours – Authentic tourism based on local cultural
23.dec
flavours, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna noiembrie 2020, al doamnei
Magyari Monika;

Dispoziția nr.
1339/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International Local Flavours – Authentic tourism based on local cultural
23.dec
flavours, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna noiembrie 2020, al doamnei Ferencz
Tunde Melinda;

Dispoziția nr.
1340/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 20% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International RURITAGE – „Rural regeneration trough systemic heritage –
23.dec led strategie” din cadrul programului Horizon 2020, subprogramul SC5 – 21 -2016 -2017”
Patrimoniul cultural ca motor pentru o creștere durabilă”, în luna noiembrie 2020, al
doamnei Munteanu Eva;

Dispoziția nr.
1341/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 20% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International RURITAGE – „Rural regeneration trough systemic heritage –
23.dec led strategie” din cadrul programului Horizon 2020, subprogramul SC5 – 21 -2016 -2017”
Patrimoniul cultural ca motor pentru o creștere durabilă”, în luna noiembrie 2020, al
doamnei Hosszu Emese;

Dispoziția nr.
1342/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International TalentMagnet ”Improved Institutional Capacities and New
23.dec
Multilevel Governance for Talent Attraction and Retention in Danube Region” din cadrul
programului Transnațional Dunărea, în luna noiembrie 2020, a doamnei Albert Katalin;

Dispoziția nr.
1343/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International TalentMagnet ”Improved Institutional Capacities and New
23.dec
Multilevel Governance for Talent ATTraction and Retention in Danube Region” din cadrul
programului Transnațional Dunărea, în luna noiembrie 2020, a doamnei Kardalus Eniko;

Dispoziția nr.
1344/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International TalentMagnet ”Improved Institutional Capacities and New
23.dec
Multilevel Governance for Talent ATTraction and Retention in Danube Region” din cadrul
programului Transnațional Dunărea, în luna noiembrie 2020, a doamnei Abraham Emoke;

Dispoziția nr.
1345/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International TalentMagnet ”Improved Institutional Capacities and New
23.dec
Multilevel Governance for Talent Attraction and Retention in Danube Region” din cadrul
programului Transnațional Dunărea, în luna noiembrie 2020, a doamnei Demeter Kamilla;

Dispoziția nr.
1346/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International FRIDGE – Development of food industry SME competitivness
23.dec
for better potentials in growth, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna noiembrie
2020, al doamnei Lukacs Eva;

Dispoziția nr.
1347/2020

privind aplicare la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului FRIDGE – Development of food industry SME competitiveness of better
23.dec
potentials in growth, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna noiembrie 2020, al
domnului Bodo Alpar;

Dispoziția nr.
1348/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International FRIDGE – Development of food industry SME competitivness
23.dec
for better potentials in growth, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna noiembrie
2020, al doamnei Kiss Timea Gabriella;

Dispoziția nr.
1349/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 20% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International FRIDGE – Development of food industry SME competitivness
23.dec
for better potentials in growth, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna noiembrie
2020, al domnului Eros Levente Zoltan;

Dispoziția nr.
1350/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International FRIDGE – Development of food industry SME competitivness
23.dec
for better potentials in growth, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna noiembrie
2020, al doamnei Zonda Eva;

Dispoziția nr.
1351/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International FRIDGE – Development of food industry SME competitivness
23.dec
for better potentials in growth, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna noiembrie
2020, al doamnei Jozsa Svella Ildiko-Beata;

Dispoziția nr.
1352/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International FRIDGE – Development of food industry SME competitivness
23.dec
for better potentials in growth, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna noiembrie
2020, al doamnei Csiki Anna;

Dispoziția nr.
1353/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 20% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International FRIDGE – Development of food industry SME competitivness
23.dec
for better potentials in growth, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna noiembrie
2020, al doamnei Kopacz Emoke;

Dispoziția nr.
1354/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International Dream Road ”Danube Region for improved Acces and
23.dec
eMprowerment of ROmA Development” din cadrul programului Transnațional Dunărea, în
luna noiembrie 2020, a doamnei Salamon Andrea;

Dispoziția nr.
1355/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International Dream Road ”Danube Region for improved Acces and
23.dec
eMprowerment of ROmA Development” din cadrul programului Transnațional Dunărea, în
luna noiembrie 2020, a doamnei Torok Hanna;

Dispoziția nr.
1356/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International Dream Road ”Danube Region for improved Acces and
23.dec
eMprowerment of ROmA Development” din cadrul programului Transnațional Dunărea, în
luna noiembrie 2020, al domnului Viragh Ferenc;

Dispoziția nr.
1357/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International Dream Road ”Danube Region for improved Acces and
23.dec
eMprowerment of ROmA Development” din cadrul programului Transnațional Dunărea, în
luna noiembrie 2020, a doamnei Szász Katalin;

Dispoziția nr.
1358/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International -E-COOL- „Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in
23.dec
Young People through the Dynamisation of Competence, Teaching Methodologies and
Entrepreneurial Ecosystem”, în luna noiembrie 2020, a doamnei Biro Kinga;

Dispoziția nr.
1359/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International -E-COOL- „Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in
23.dec
Young People through the Dynamisation of Competence, Teaching Methodologies and
Entrepreneurial Ecosystem”, în luna noiembrie 2020, a doamnei Farkas Eniko;

Dispoziția nr.
1360/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International -E-COOL- „Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in
23.dec
Young People through the Dynamisation of Competence, Teaching Methodologies and
Entrepreneurial Ecosystem”, în luna noiembrie 2020, a doamnei Csaszar Judith;

Dispoziția nr.
1361/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul Proiectului internațional E-COOL – Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in
23.dec
Young People through the Dynamisation of Competence ,Reaching Methodologies and
Entrepreneurial Ecosystem”, în luna noiembrie 2020, a doamnei Kajtar Zsuzsanna;

Dispoziția nr.
1362/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International -E-COOL- „Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in
23.dec
Young People through the Dynamisation of Competence, Teaching Methodologies and
Entrepreneurial Ecosystem”, în luna noiembrie 2020, al domnului Szekely Arpad;

Dispoziția nr.
1363/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International -E-COOL- „Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in
23.dec
Young People through the Dynamisation of Competence, Teaching Methodologies and
Entrepreneurial Ecosystem”, în luna noiembrie 2020, al doamnei Gál Dorottya;

Dispoziția nr.
1364/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 20% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului International -E-COOL- „Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in
23.dec
Young People through the Dynamisation of Competence, Teaching Methodologies and
Entrepreneurial Ecosystem”, în luna noiembrie 2020, a doamnei Eross Bea;

Dispoziția nr.
1365/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului Planificare strategică și managementul performanței în folosul cetățenilor
23.dec din județul Harghita prin implementarea CAF (CAFHR), cod proiect 126548, din cadrul
Programului Operațional Capacitate Administrativă, în luna noiembrie 2020, al doamnei
Bartalis Tunde;

Dispoziția nr.
1366/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului Planificare strategică și managementul performanței în folosul cetățenilor
23.dec din județul Harghita prin implementarea CAF (CAFHR), cod proiect 126548, din cadrul
Programului Operațional Capacitate Administrativă, în luna noiembrie 2020, al domnului
Szocs Matyas Istvan;

Dispoziția nr.
1367/2020

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfășurată în
cadrul proiectului Planificare strategică și managementul performanței în folosul cetățenilor
23.dec din județul Harghita prin implementarea CAF (CAFHR), cod proiect 126548, din cadrul
Programului Operațional Capacitate Administrativă, în luna noiembrie 2020, al doamnei
Munteanu Eva;

Dispoziția nr.
1368/2020

23.dec

Dispoziția nr.
1369/2020

privind numirea definitivă în funcția publică de execuție de referent, clasa III; grad
23.dec profesional asistent, gradația 2, la Compartimentul urbanism din cadrul Arhitect șed, al
domnului Kocs Zoltán;

Dispoziția nr.
1370/2020

24.dec

Dispoziția nr.
1371/2020

privind stabilirea unor măsuri de înlocuire a Președintelui Consiliului Județean Harghita în
24.dec cazul absenței semnalate în scris sau e-mail, respectiv în cazul imposibilității semnalării
absenței din cauza de forță majoră;

Dispoziția nr.
1372/2020

28.dec privind convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
1373/2020

privind modificarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2020 aprobat prin
29.dec Dispoziția nr. 1362/2019 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziție publică pe anul
2020 al Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
1374/2020

29.dec

Dispoziția nr.
1375/2020

privind încadrarea pe durată determinată cu timp parțial de 4 ore pe zi, în postul
30.dec contractual de consilier, gradația 0 la Cabinetul Vicepreședintelui Consiliului Județean
Harghita, a domnului Elekes Szabolcs;

Dispoziția nr.
1376/2020

privind încadrarea pe durată determinată cu timp parțial de 4 ore pe zi, în postul
30.dec contractual de consilier, gradația 0 la Cabinetul Vicepreședintelui Consiliului Județean
Harghita, a doamnei Deak Reka,

Dispoziția nr.
1377/2020

privind Constituirea Comisiei pentru predarea-primirea echipamentelor achiziționate în
cadrul proiectelor „Implementarea unui sistem informatic destinat gestiunii registrului
agricol în format electronic, respectiv achiziționarea serviciilor de dezvoltare și
30.dec implementarea soluțiilor software în județul Harghita” cod SMIS 48427 ”Implementarea de
sistem informatic destinat gestiunii registrului agricol și a soluțiilor software în județul
Harghita” Cod SMIS 48429 ”Implementare de soluții de e-guvernare și registrul agricol în
format electronic în județul Harghita”, Cod SMIS 48432;

privind Comisiei de inventariere centrale precum și a Comisiilor de inventariere a
patrimoniului Județului Harghita pe anul 2020;

constatarea încetării Contractului e management nr. 2454/05.02.2018 al domnului Kolcsár
Béla, manager al Centrului Cultural și de Artă Lăzarea;

privind aprobarea Strategiei anuale de achiziție publică pe anul 2021 al Consiliului Județean
Harghita;

Dispoziția nr.
1378/2020

privind încadrarea domnului Andras Lorand pe durată determinată, cu timp parțial normal
30.dec de 8 ore pe zi, în postul contractual de conducere de Manager de proiect în cadrul
proiectului Dream Road;

Dispoziția nr.
1379/2020

privind prelungirea menținerii în funcția de manager de proiect în cadrul Proiectului „Sistem
de management integrat al deșeurilor în județul Harghita din cadrul Programului
30.dec
Operațional Sectorial – Mediu, Axa prioritară 2”, peste vârsta standard de pensionare, a
domnului Zólya László András;

Dispoziția nr.
1380/2020

30.dec

privind suspendarea raportului de serviciu pentru concediu de creșterea copilului în vârstă
de până la 2 ani, al doamnei Dajka Tunde;

Dispoziția nr.
1381/2020

30.dec

privind constatarea încetării de drept a contractului individual de muncă, al domnului Ioni
Gheiza;

Dispoziția nr.
1382/2020

30.dec

privind programul de lucru al personalului de deservire generală – fochiști – din cadrul
Direcției generale patrimoniu, Serviciu de deservire pentru luna 01 ianuarie -30 aprilie 2021;

Dispoziția nr.
1383/2020

30.dec privind numirea conducerii interimare al Centrului Cultural și de Arte Lăzarea;

