
Nr. Dispoziție 
Data 

emiterii
Titlul Dispoziției

Dispoziția nr.
1/2021

05.ian

privind abrogarea Dispoziției nr. 1372/2019 ”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 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 Gáspár Judit născută la data de
26.11.2018, în municipiul Odorheiu Secuiesc, județul Harghita”cu modificările și
completările ulterioare;

Dispoziția nr.
2/2021

05.ian

privind abrogarea Dispoziției nr. 1098/2019 ”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 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 Chindea Claudia manager de caz
se asigură coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială
desfăşurate în interesul superior al copilului privind minora Ötvös Bernadett născută
la data de 06.08.2018, în municipiul Miercurea Ciuc, județul Harghita”cu modificările
și completările ulterioare;

Dispoziția nr.
3/2021

05.ian

privind abrogarea Dispoziției 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
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”cu modificările și
completările ulterioare;

Dispoziția nr.
4/2021

05.ian
cu privire la modificarea Dispoziției nr. 1157/2020 privind încadrarea pe durată
determinată, cu timp parțial de 5 ore pe zi, în postul contractual de consilier, gradaţia
5, la Cabinetul Preşedintelui Consiliului Judeţean Harghita, a doamnei Bodi Ildikó;

Dispoziția nr.
5/2021

05.ian

cu privire la modificarea Dispoziției nr. 1167/2020 privind încadrarea pe durată
determinată, cu normă întreagă de 8 ore pe zi, în postul contractual de director
cabinet, gradaţia 2, la Cabinetul Preşedintelui Consiliului Judeţean Harghita, a
domnului Erős Levente Zoltán;

Dispoziția nr.
6/2021

05.ian
cu privire la modificarea Dispoziției nr. 1155/2020 privind încadrarea pe durată
determinată, cu timp parțial de 4 ore pe zi, în postul contractual de consilier, gradaţia
0,  la Cabinetul Preşedintelui Consiliului Judeţean Harghita, a doamnei Gábor Szidónia;

Dispoziția nr.
7/2021

05.ian
cu privire la modificarea Dispoziției nr. 1158/2020 privind încadrarea pe durată
determinată, cu timp parțial de 5 ore pe zi, în postul contractual de consilier, gradaţia
0,  la Cabinetul Preşedintelui Consiliului Judeţean Harghita, a doamnei Timár Tímea;

Dispoziția nr.
8/2021

05.ian
privind constatarea încetării de drept al Contractului individual de muncă nr.
469/2020, al doamnei Demeter Kamilla;



Dispoziția nr.
9/2021

05.ian
privind constatarea încetării de drept al Contractului individual de muncă nr.
468/2020, al doamnei Géczi Renáta;

Dispoziția nr.
10/2021

05.ian
privind numirea în funcţia publică de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad
profesional debutant, gradaţia 0 la Biroul de analiză și sinteză din cadrul Direcției
management și relații internaționale, al doamnei Géczi Renáta;

Dispoziția nr.
11/2021

05.ian
cu privire la numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție
publică având ca obiect: Servicii de „Reabilitarea și modernizarea Centrului de
Sănătate Sânmartin - Proiectare“;

Dispoziția nr.
12/2021

07.ian
privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare, din
excedentul bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2020 al județului
Harghita;

Dispoziția nr.
13/2021

07.ian

privind numirea pe perioadă nedeterminantă în funcția publică de inspector, clasa I,
grad profesional asistent, gradația 5, la Compartimentul investiții drumuri județene
din cadrul Direcției generale tehnice în urma reorganizării activității Consiliului
Județean Harghita, al doamnei Antal-Orbán Erzsébet; 

Dispoziția nr.
14/2021

07.ian
suspendarea raportului de serviciu pentru concediu de creșterea copilului în vârstă de
până la 2 ani, al doamnei Antal Orbán Erzsébet; 

Dispoziția nr.
15/2021

07.ian

privind numirea Comisiei de concurs, respectiv Comisiei de soluționare a
contestațiilor pentru concursul, organizat în vederea ocupării funcțiilor publice de
execuție temporar vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent la
Compartimentul management din cadrul Direcției management și relații
internaționale pentru care proba scrisă va avea loc în data de 22 ianuarie 2021; 

Dispoziția nr.
16/2021

08.ian

privind rectificarea art. 1 al Dispoziției nr. 1379/2020 a președintelui Consiliului
Județean Harghita, 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.
17/2021

08.ian
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 2020 în cadrul Consiliului Județean Harghita; 

Dispoziția nr.
18/2021

08.ian
privind constatarea încetării contractului de management al domnului Sándor Arp dق
manager al Școlii Populare de Artă și Meserii Vámszer Géza;

Dispoziția nr.
19/2021

08.ian
privind numirea conducerii interimare ale al Școlii Populare de Artă și Meserii
Vámszer Géza;

Dispoziția nr.
20/2021

11.ian
privind aprobarea Scrisorii de așteptări pentru selecția Administratorului la Societatea
Întreținere Drumuri Harghita SRL;

Dispoziția nr.
21/2021

11.ian
privind modificarea Dispoziției președintelui Consiliului Județean Harghita nr.
220/2018 privind constituirea Grupului de lucru pentru îmbunătățirea învățării limbii
și literaturii română în județul Harghita;

Dispoziția nr.
22/2021

12.ian
privind delegarea calității de reprezentant al județului Harghita în ședința Adunării
Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Călimani-Giurgeu” organizată în
data de 12.01.2021;

Dispoziția nr.
23/2021

12.ian
privind suspendarea raportului de serviciu pentru concediu de creșterea copilului în
vârstă de până la 2 ani, al doamnei Kocs Eva-Gizella;

Dispoziția nr.
24/2021

13.ian privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
25/2021

13.ian
privind modificarea Programului anul al achizițiilor publice pe anul 2021 aprobat prin
Dispoziție nr. 1374/2020 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziție publică pe
anul 2021 al Consiliului Județean Harghita;



Dispoziția nr.
26/2021

15.ian

privind numirea doamnei Tubák Mária Katalin, în funcția publică de consilier juridic,
clasa I, grad profesional asistent, gradația 4, la Compartimentul juridic, contencios,
avizări acte administrative și contracte din cadrul Direcției juridice și administrație
publică în urma reorganizării activității Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
27/2021

15.ian

privind numirea doamnei Szogyor Imelda-Gabriella în funcția publică de consilier
juridic, clasa I, grad profesional asistent, gradația 2, la Compartimentul juridic,
contencios, avizări acte administrative și contracte din cadrul Direcției juridice și
administrație publică în urma reorganizării activității Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
28/2021

15.ian

privind numirea domnului Dragu Mark Adam pe perioadă nedeterminantă în funcția
publică de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant, gradația 3, la
Compartimentul juridic, contencios, avizări acte administrative și contracte din cadrul
Direcției juridice și administrație publică în urma reorganizării activității Consiliului
Județean Harghita;

Dispoziția nr.
29/2021

15.ian

privind numirea doamnei Kiss Judit pe perioadă nedeterminantă în funcția publică de
consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 5, la Compartimentul de activități
de autoritate tutelară județeană din cadrul Direcției juridice și administrație publică în
urma reorganizării activității Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
30/2021

15.ian

privind numirea domnului Szabó Zsolt Szilveszter pe perioadă nedeterminantă în
funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 4, la
Compartimentul cancelaria Consiliului Județean Harghita din cadrul Direcției juridice
și administrație publică în urma reorganizării activității Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
31/2021

15.ian

privind numirea domului Virágh Ferenc pe perioadă nedeterminantă în funcția
publică de consilier juridic, clasa I,. grad profesional superior, gradația 5, la
Compartimentul juridic, contencios, avizări acte administrative și contracte din cadrul
Direcției juridice și administrație publică în urma reorganizării activității Consiliului
Județean Harghita;

Dispoziția nr.
32/2021

15.ian

privind numirea doamnei Mindrescu Alina pe perioadă nedeterminantă în funcția
publică de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, gradația 3, la
Compartimentul juridic, contencios, avizări acte administrative și contracte din cadrul
Direcției juridice și administrație publică în urma reorganizării activității Consiliului
Județean Harghita;

Dispoziția nr.
33/2021

15.ian

privind numirea doamnei Munteanu Eva pe perioadă nedeterminantă în funcția
publică de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, gradația 4, la
Compartimentul juridic, contencios, avizări acte administrative și contracte din cadrul
Direcției juridice și administrație publică în urma reorganizării activității Consiliului
Județean Harghita;

Dispoziția nr.
34/2021

15.ian

privind numirea doamnei Barta Judit, pe perioadă nedeterminată în funcția publică de
consilier, clasa I, grad profesional asistent, gradația 3, la Compartimentul resurse
umane și perfecționare profesională din cadrul Direcției resurse umane și
comunicare, în urma reorganizării activității Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
35/2021

15.ian

privind numirea doamnei Abrahám Erzsébet, pe perioadă nedeterminată în funcția
publică de consilier, clasa I, grad profesional asistent, gradația 3, la Compartimentul
resurse umane și perfecționare profesională din cadrul Direcției resurse umane și
comunicare, în urma reorganizării activității Consiliului Județean Harghita;



Dispoziția nr.
36/2021

15.ian

privind numirea doamnei Peter Izabella Zsuzsanna, în funcția publică de consilier,
clasa I, grad profesional asistent, gradația 0, la Compartimentul resurse umane și
perfecționare profesională din cadrul Direcției resurse umane și comunicare în urma
reorganizării activității Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
37/2021

15.ian

privind numirea doamnei Nistor Maria Angela pe perioadă nedeterminată în funcția
publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 5, la
Compartimentul buget și monitorizare instituții subordonate din cadrul Direcției
economice și stabilirea salariului lunar în urma reorganizării activității Consiliului
Județean Harghita; 

Dispoziția nr.
38/2021

15.ian
privind numirea doamnei Biro Emese Erzsebet pe perioadă nedeterminată în funcția
publică de conducere de director executiv adjunct din cadrul Direcției economice în
urma reorganizării activității Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
39/2021

15.ian

privind numirea doamnei Dobrean Lucia-Doina pe perioadă nedeterminată în funcția
publică de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, gradați 4, la
Compartimentul urmărire organizații și programe finanțate din cadrul Direcției
economie în urma reorganizării activității Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
40/2021

15.ian

privind numirea doamnei Vaidoș Ghiorghiță Luminița -Nicoleta în funcția publică de
execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent, gradația 3, la Compartimentul
contabilitate și încasare creanțe din cadrul Direcției economice și stabilirea salariului
lunar în urma reorganizării activității Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
41/2021

15.ian

privind numirea doamnei Farkas Erika, în funcția publică de consilier, clasa I, grad
profesional principal, gradația 3, la Compartimentul buget și monitorizare instituții
subordonate din cadrul Direcției economice în urma reorganizării activității Consiliului
Județean Harghita;

Dispoziția nr.
42/2021

15.ian

privind numirea doamnei Bálint Ildikó pe perioadă nedeterminată în funcția publică
de referent, clasa III, grad profesional superior, gradați 5, la Compartimentul
contabilitate și încasări creanțe din cadrul Direcției economie în urma reorganizării
activității Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
43/2021

15.ian

privind numirea doamnei Székely Magdolna pe perioadă nedeterminată în funcția
publică de consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 5 la Compartimentul
contabilitate și încasare creanțe din cadrul Direcției economice în urma reorganizării
activității Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
44/2021

15.ian

privind numirea doamnei Miklos Eva pe perioadă nedeterminată în funcția publică de
consilier, clasa I, grad profesional principal, gradați 5, la Compartimentul contabilitate
și încasări creanțe din cadrul Direcției economie în urma reorganizării activității
Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
45/2021

15.ian

privind numirea doamnei Juhász Ildiko Maria pe perioadă nedeterminată în funcția
publică de consilier, clasa I, grad profesional principal, gradați 3, la Compartimentul
contabilitate și încasări creanțe din cadrul Direcției economie în urma reorganizării
activității Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
46/2021

15.ian

privind numirea doamnei Vita Clarissa pe perioadă nedeterminată în funcția publică
de consilier, clasa I, grad profesional asistent, gradați 2, la Compartimentul buget și
monitorizare instituții subordonate din cadrul Direcției economie în urma
reorganizării activității Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
47/2021

15.ian

privind numirea domnului Muller Arnold pe perioadă nedeterminată în funcția
publică de consilier, clasa I, grad profesional asistent, gradați 1, la Compartimentul
buget și monitorizare instituții subordonate din cadrul Direcției economie în urma
reorganizării activității Consiliului Județean Harghita;



Dispoziția nr.
48/2021

15.ian

privind numirea doamnei Bartalis Tunde pe perioadă nedeterminată în funcția publică
de consilier, clasa I, grad profesional superior, gradați 4, la Compartimentul buget și
monitorizare instituții subordonate din cadrul Direcției economie în urma
reorganizării activității Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
49/2021

15.ian

privind numirea domnului Mihály Csaba pe perioadă nedeterminată în funcția publică
de consilier, clasa I, grad profesional superior, gradați 5, la Compartimentul buget și
monitorizare instituții subordonate din cadrul Direcției economie în urma
reorganizării activității Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
50/2021

15.ian

privind numirea doamnei Domokos Ilona pe perioadă nedeterminată în funcția
publică de consilier, clasa I, grad profesional superior, gradați 5, la Compartimentul
buget și monitorizare instituții subordonate din cadrul Direcției economie în urma
reorganizării activității Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
51/2021

15.ian

privind numirea doamnei Gorbănescu Daniela pe perioadă nedeterminată în funcția
publică de consilier, clasa I, grad profesional asistent, gradați 5, la Compartimentul
urmărire organizații și programe finanțate din cadrul Direcției economie în urma
reorganizării activității Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
52/2021

15.ian

privind numirea doamnei Benkes Eva pe perioadă nedeterminată în funcția publică de
consilier, clasa I, grad profesional superior, gradați 3, la Compartimentul urmărire
organizații și programe finanțate din cadrul Direcției economie în urma reorganizării
activității Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
53/2021

15.ian

privind numirea doamnei Duka Zita pe perioadă nedeterminată în funcția publică de
consilier, clasa I, grad profesional superior, gradați 5, la Compartimentul contabilitate
și încasare creanțe din cadrul Direcției economie în urma reorganizării activității
Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
54/2021

15.ian

privind numirea doamnei Biro Kinga pe perioadă nedeterminată în funcția publică de
consilier, clasa I, grad profesional superior, gradați 5, la Compartimentul urmărire
organizații și programe finanțate din cadrul Direcției economie în urma reorganizării
activității Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
55/2021

15.ian

privind numirea doamnei Gál Katalin pe perioadă nedeterminată în funcția publică de
referent, clasa III, grad profesional superior, gradați 5, la Compartimentul
contabilitate și încasare creanțe din cadrul Direcției economie în urma reorganizării
activității Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
56/2021

15.ian

privind numirea doamnei Szekeres-Csiki Kinga pe perioadă nedeterminată în funcția
publică de consilier, clasa I, grad profesional superior, gradați 5, la Compartimentul
contabilitate și încasare creanțe din cadrul Direcției economie în urma reorganizării
activității Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
57/2021

15.ian

privind numirea doamnei Szakáli Tunde pe perioadă nedeterminată în funcția publică
de consilier, clasa I, grad profesional principal, gradația 5, la Compartimentul investiții
proprii la Serviciul investiții edilitare și administrarea drumuri județene din cadrul
Direcției generale tehnice în urma reorganizării activității Consiliului Județean
Harghita;

Dispoziția nr.
58/2021

15.ian

privind numirea domnului Izsak Levente, în funcția publică de inspector, clasa I, grad
profesional superior, gradația 5, pe perioadă nedeterminată la Compartimentul
Întreținere drumuri județene la Serviciul investiții edilitare și administrarea drumuri
județene din cadrul Direcției generale tehnice în urma reorganizării activității
Consiliului Județean Harghita;



Dispoziția nr.
59/2021

15.ian

privind încetarea a raportului de serviciu și numirea domnului Darvas Tibor, pe
perioadă determinată în funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional superior,
gradația 5 la Compartimentul întreținere drumuri județene la Serviciul investiții
edilitare și administrare drumuri județene din cadrul Direcției generale programe,
proiecte și achiziții publice;

Dispoziția nr.
60/2021

15.ian

privind încetarea a raportului deserviciu și numirea domnului Bors Dénes, pe
perioadă determinată în funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional superior,
gradația 5 la Compartimentul întreținere drumuri județene la Serviciul investiții
edilitare și administrare drumuri județene din cadrul Direcției generale programe,
proiecte și achiziții publice;

Dispoziția nr.
61/2021

15.ian

privind numirea domnului Csiszer Botond-Benedek, pe perioadă nedeterminată în
funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 3, la
Compartimentul Siguranța circulației și de avizare la Serviciul investiții edilitare și
administrare drumuri județene din cadrul Direcției tehnice în urma reorganizării
activității Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
62/2021

15.ian

privind numirea doamnei Otvos Edit pe perioadă nedeterminată în funcția publică de
referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior, gradația 5, la
Compartimentul întreținere drumuri județene la Serviciul investiții edilitare și
administrarea drumuri județene din cadrul Direcției generale tehnice în urma
reorganizării activității Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
63/2021

15.ian

privind numirea domnului Bardocz Aron pe perioadă nedeterminată în funcția publică
de consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 5, la Compartimentul servicii
publice la Serviciul investiții drumuri județene din cadrul Direcției generale tehnice în
urma reorganizării activității Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
64/2021

15.ian

privind numirea doamnei Albert Katalin pe perioadă nedeterminată în funcția publică
de consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 5, la Compartimentul
administrare drumuri județene la Serviciul investiții drumuri județene din cadrul
Direcției generale tehnice în urma reorganizării activității Consiliului Județean
Harghita;

Dispoziția nr.
65/2021

15.ian

privind încetarea raportului de serviciu și numirea domnului Dajka Zoltán pe perioadă
determinată în funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația
5, la Compartimentul siguranța circulației și de avizare la Serviciul investiții edilitare și
administrarea drumuri județene din cadrul Direcției generale tehnice în urma
reorganizării activității Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
66/2021

15.ian

privind numirea domului Bardocz Laszlo pe perioadă nedeterminată în funcția publică
de referent, clasa III, grad profesional superior, gradația 5, la Compartimentul
Întreținere drumuri județene la Serviciul investiții edilitare și administrarea drumuri
județene din cadrul Direcției generale tehnice în urma reorganizării activității
Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
67/2021

15.ian

privind numirea domului Suciu Robert-ignac pe perioadă nedeterminată în funcția
publică de consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 4, la Compartimentul
tehnic devize și topografie la Serviciul investiții drumuri județene din cadrul Direcției
generale tehnice în urma reorganizării activității Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
68/2021

15.ian

privind numirea domului Bartalis Sándor pe perioadă nedeterminată în funcția
publică de consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 5, la Compartimentul
siguranța circulației și de avizare la Serviciul investiții drumuri județene din cadrul
Direcției generale tehnice în urma reorganizării activității Consiliului Județean
Harghita;



Dispoziția nr.
69/2021

15.ian

privind numirea domnului Gáspár Balázs, în funcția publică de consilier, clasa I, grad
profesional superior, gradația 5, pe perioadă nedeterminată la Compartimentul
siguranța circulației și de avizare la Serviciul investiții edilitare și administrare drumuri
județene din cadrul Direcției generale tehnice în urma reorganizării activității
Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
70/2021

15.ian

privind încadrarea domnului Tamás Botond pe perioadă nedeterminată în funcția
contractuală de inspector de specialitate, grad profesional II, gradația 0, la
Compartimentul tehnic devize și topografice la Serviciul investiții drumuri județene
din cadrul Direcției generale tehnice în urma reorganizării activității Consiliului
Județean Harghita;

Dispoziția nr.
71/2021

15.ian

privind numirea domnului Kész Imre Viktor, în funcția publică de consilier, clasa I,
grad profesional superior, gradația 5, pe perioadă nedeterminată la Compartimentul
investiții drumuri județene la Serviciul drumuri județene din cadrul Direcției generale
tehnice în urma reorganizării activității Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
72/2021

15.ian

privind numirea domului Lorincz Csaba Levente în funcția publică de referent, clasa III,
grad profesional superior, gradația 3, la Compartimentul investiții drumuri județene,
Serviciul investiții drumuri județene din cadrul Direcției generale tehnice în urma
reorganizării activității Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
73/2021

15.ian

privind numirea doamnei Biro Emma, în funcția publică de consilier, clasa I, grad
profesional superior, gradația 5, pe perioadă nedeterminată la Compartimentul
întreținere drumuri județene, Serviciul investiții edilitare și administrare drumuri
județene din cadrul Direcției tehnice în urma reorganizării activității Consiliului
Județean Harghita;

Dispoziția nr.
74/2021

15.ian

privind numirea domnului Adorján Tamás, în funcția contractuală de inspector de
specialitate, grad profesional II, gradația 1, pe perioadă nedeterminată, la
Compartimentul investiții proprii la Serviciul investiții edilitare și administrare drumuri
județene din cadrul Direcției generale tehnice în urma reorganizării activității
Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
75/2021

15.ian
privind numirea doamnei Fulop Otilia pe perioadă nedeterminată în funcția publică
de conducere de arhitect șef din cadrul Direcției arhitect șef în urma reorganizării
activității Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
76/2021

15.ian
privind numirea domnului Rafai Emil pe perioadă nedeterminată în funcția publică de
conducere de șef serviciu din cadrul Direcției arhitect șef în urma reorganizării
activității Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
77/2021

15.ian

privind încetarea promovării temporare a doamnei Kinda Jolán în funcția publică
vacantă de conducere de director executiv adjunct la Direcție management și relații
internaționale, 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.
78/2021

15.ian

privind numirea doamnei Kinda Jolán pe perioadă nedeterminată 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 în urma
reorganizării activității Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
79/2021

15.ian

privind numirea doamnei Bakó Annamária, în funcția publică de consilier, clasa I, grad
profesional principal, gradația 5, pe perioadă nedeterminată, la Serviciul administrație
publică locală, Compartimentul relații publice în zona Ciuc din cadrul Direcției arhitect
șef în urma reorganizării activității Consiliului Județean Harghita;



Dispoziția nr.
80/2021

15.ian

privind numirea doamnei Pap Mária, în funcția publică de inspector, clasa I, grad
profesional superior, gradația 5, pe perioadă nedeterminată la Compartimentul
arhivă din cadrul Direcției arhitect șef în urma reorganizării activității Consiliului
Județean Harghita;

Dispoziția nr.
81/2021

15.ian

privind numirea domnului Berei István, pe perioadă nedeterminată, în funcția
contractuală de inspector de specialitate, grad profesional IA, gradația 5, la
Compartimentul relații publice în zona Cristuru Secuiesc la Serviciul administrație
publică locală,din cadrul Direcției arhitect șef în urma reorganizării activității
Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
82/2021

15.ian

privind numirea doamnei Miklosi Ildikó, pe perioadă nedeterminată, în funcția
contractuală de inspector de specialitate, grad profesional IA, gradația 5, la
Compartimentul relații publice în zona Cristuru Secuiesc la Serviciul administrație
publică locală,din cadrul Direcției arhitect șef în urma reorganizării activității
Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
83/2021

15.ian

privind numirea doamnei Szebeni Erika, în funcția publică de consilier, clasa I, grad
profesional principal, gradația 3, pe perioadă nedeterminată, la Serviciul administrație
publică locală, Compartimentul relații publice în zona Ciuc din cadrul Direcției arhitect
șef în urma reorganizării activității Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
84/2021

15.ian

privind numirea domnului Kocs Zoltán, în funcția publică de referent, clasa III, grad
profesional debutant, gradația 2, pe perioadă nedeterminată la Compartimentul
urbanism din cadrul Direcției arhitect șef în urma reorganizării activității Consiliului
Județean Harghita;

Dispoziția nr.
85/2021

15.ian

privind numirea doamnei Horváth Szekeres Julia, în funcția publică de consilier, clasa
I, grad profesional principal, gradația 5, pe perioadă nedeterminată la
Compartimentul pentru implementarea proiectului „Sistem integrat de management
al deșeurilor î județul Harghita” din cadrul Direcției arhitect șef în urma reorganizării
activității Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
86/2021

15.ian

privind numirea doamnei Csata Kinga, în funcția publică de consilier, clasa I, grad
profesional principal, gradația 2, pe perioadă nedeterminată, la Serviciul administrație
publică locală, Compartimentul relații publice în zona Gheorgheni din cadrul Direcției
arhitect șef în urma reorganizării activității Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
87/2021

15.ian

privind numirea doamnei Lázár Agnes, în funcția publică de consilier, clasa I, grad
profesional superior, gradația 3, pe perioadă nedeterminată la Compartimentul
protecția monumentelor și patrimoniului construit tradițional din cadrul Direcției
arhitect șef în urma reorganizării activității Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
88/2021

15.ian

privind numirea doamnei Kopacz Emoke, în funcția publică de consilier, clasa I, grad
profesional superior, gradația 3, pe perioadă nedeterminată la Compartimentul
protecția mediului din cadrul Direcției arhitect șef în urma reorganizării activității
Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
89/2021

15.ian

privind numirea doamnei Incze Erika, în funcția publică de consilier, clasa I, grad
profesional principal, gradația 4, pe perioadă nedeterminată la Compartimentul
urbanism din cadrul Direcției arhitect șef în urma reorganizării activității Consiliului
Județean Harghita;

Dispoziția nr.
90/2021

15.ian

privind numirea doamnei Suveg Eva, în funcția publică de Inspector, clasa I, grad
profesional superior, gradația 4, pe perioadă nedeterminată la Compartimentul
urbanism din cadrul Direcției arhitect șef în urma reorganizării activității Consiliului
Județean Harghita;



Dispoziția nr.
91/2021

15.ian

privind numirea domului Eros Levente, în funcția contractuală de inspector de
specialitate, gradația 3, pe perioadă nedeterminată la Serviciul administrație publică
locală, Compartimentul relații publice în zona Gheorgheni din cadrul Direcției arhitect
șef în urma reorganizării activității Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
92/2021

15.ian

privind numirea doamnei Balló Juliánna, în funcția publică de consilier, clasa I, grad
profesional superior, gradația 5, pe perioadă nedeterminată la Compartimentul
urbanism din cadrul Direcției arhitect șef în urma reorganizării activității Consiliului
Județean Harghita;

Dispoziția nr.
93/2021

15.ian

privind numirea doamnei Gidró Mónika, în funcția contractuală de inspector de
specialitate, gradația 0, pe perioadă nedeterminată, la Compartimentul planificare
urbanistică zonală din cadrul Direcției arhitect șef, în urma reorganizării activității
Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
94/2021

15.ian

privind numirea domnului Zsók Levente în funcția publică de referent, clasa III, grad
profesional superior, gradația 5, pe perioadă nedeterminată, la Compartimentul
protecția monumentelor și patrimoniului construit tradițional din cadrul Direcției
arhitect șef, în urma reorganizării activității Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
95/2021

15.ian

privind încadrarea doamnei Gál Dorottya pe perioadă determinată în funcția
contractuală de inspector de specialitate, grad profesional debutant, gradația 0, la
Biroul de analiză sinteză din cadrul Direcției management și relații internaționale, în
urma reorganizării activității Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
96/2021

15.ian
privind numirea domnului Gábor László pe perioadă nedeterminată în funcția publică
de conducere de director executiv din cadrul Direcției economie în urma reorganizării
activității Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
97/2021

15.ian

privind încetarea promovării temporare a domnului Bicăjanu Vasile în funcția publică
temporar vacantă de conducere de director general la Direcția generală economică,
respectiv reluarea activității în funcția publică de conducere de director general
adjunct la Direcția generală programe, proiecte și achiziții publice și stabilirea
salariului lunar;

Dispoziția nr.
98/2021

15.ian

privind numirea domnului Băcajanu Vasile pe perioadă nedeterminată în funcția
publică de conducere de director general adjunct la Direcția generală programe și
proiecte și stabilirea salariului unar în urma reorganizării activității Consiliului
Județean Harghita;

Dispoziția nr.
99/2021

15.ian
privind promovarea temporară a domnului Bicăjanu Vasile în funcția publică
temporar vacantă de conducere de director executiv, gradul de salarizare II, la
Direcția economică și stabilirea salariului lunar,

Dispoziția nr.
100/2021

15.ian

privind încetarea promovării temporare a doamnei Farkas Eniko în funcția publică
temporar vacantă de conducere de director general adjunct la Direcția generală
programe, proiecte și achiziții publice, respectiv reluarea activității în funcția publică
de execuție de inspector, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul
urmărire și elaborare proiecte UE și parteneriat din cadrul Direcției generale
programe, proiecte și achiziții publice și stabilirea salariului lunar;

Dispoziția nr.
101/2021

15.ian

privind numirea doamnei Farkas Eniko, în funcția publică de consilier, clasa I, grad
profesional principal, gradația 3, la Compartimentul buget și monitorizare instituții
subordonate din cadrul Direcției economice în urma reorganizării activității Consiliului
Județean Harghita;

Dispoziția nr.
102/2021

15.ian
privind promovarea temporară a doamnei Farkas Eniko în funcția publică temporar
vacantă de conducere de director general adjunct, gradul de salarizare II, la Direcția
generală programe și proiecte și stabilirea salariului lunar,



Dispoziția nr.
103/2021

15.ian

privind încetarea de drept a raportului de serviciu al doamnei Gergely Mária, având
funcția publică de execuție temporară de inspector, clasa I, grad profesional principal
la Compartimentul urmărire și elaborarea proiecte UE și parteneriat din cadrul
Direcției generale programe, proiecte și achiziții publice;

Dispoziția nr.
104/2021

15.ian

privind numirea doamnei Borbáth Csilla pe perioadă nedeterminantă în funcția
publică de consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 4, la Compartimentul
elaborare proiecte soft din fonduri UE din cadrul Direcției generale programe și
proiecte în urma reorganizării activității Consiliului Județean Hargita;

Dispoziția nr.
105/2021

15.ian

rivind numirea doamnei Albert Monika pe perioadă nedeterminată în funcția publică
de consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 5, la Compartimentul
depunere proiecte din cadrul Direcției generale programe și proiecte în urma
reorganizării activității Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
106/2021

15.ian

privind numirea doamnei Csiki Anna pe perioadă nedeterminantă în funcția publică
de consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 5, la Compartimentul educație
și învățământ din cadrul Direcției generale programe și proiecte în urma reorganizării
activității Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
107/2021

15.ian

privind numirea doamnei Péterffy Agnes-Katalin pe perioadă nedeterminantă în
funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 5, la
Compartimentul implementare proiecte soft din fonduri UE din cadrul Direcției
generale programe și proiecte în urma reorganizării activității Consiliului Județean
Harghita;

Dispoziția nr.
108/2021

15.ian

privind numirea doamnei Kardalus Eniko pe perioadă nedeterminantă în funcția
publică de consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 5, la Compartimentul
programe din cadrul Direcției generale programe și proiecte în urma reorganizării
activității Consiliului Județean Harghita; 

Dispoziția nr.
109/2021

15.ian

privind numirea domnului Csucs Andras pe perioadă nedeterminantă în funcția
publică de consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 5, la Compartimentul
tineret și sport din cadrul Direcției generale programe și proiecte în urma reorganizării 
activității Consiliului Județean Harghita; 

Dispoziția nr.
110/2021

15.ian

privind numirea doamnei Ferencz Judith pe perioadă nedeterminantă în funcția
publică de consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 5, la Compartimentul
tineret și sport din cadrul Direcției generale programe și proiecte în urma reorganizării 
activității Consiliului Județean Harghita; 

Dispoziția nr.
111/2021

15.ian

privind numirea domnului Salamon Endre pe perioadă nedeterminantă în funcția
publică de consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 3, la Compartimentul
cultură și turism din cadrul Direcției generale programe și proiecte în urma
reorganizării activității Consiliului Județean Harghita; 

Dispoziția nr.
112/2021

15.ian

privind numirea Doamnei Salamon Andrea pe perioadă nedeterminantă în funcția
publică de referent, clasa III, grad profesional superior, gradația 5, la Compartimentul
cultură și turism din cadrul Direcției generale programe și proiecte în urma
reorganizării activității Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
113/2021

15.ian

privind numirea domnului Ianovits Istvan Zsolt pe perioadă nedeterminantă în funcția
publică de consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 4, la Compartimentul
cultură și turism din cadrul Direcției generale programe și proiecte în urma
reorganizării activității Consiliului Județean Harghita; 

Dispoziția nr.
114/2021

15.ian

privind numirea doamnei Borok Hajnalka pe perioadă nedeterminantă în funcția
publică de consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 4, la Compartimentul
sănătate din cadrul Direcției generale programe și proiecte în urma reorganizării
activității Consiliului Județean Harghita;



Dispoziția nr.
115/2021

15.ian

privind încadrarea doamnei Tudorancea Florentina Mihaela pe perioadă
nedeterminată în funcția contractuală de inspector de specialitate, grad profesional
debutant, gradația 2, la Compartimentul management informatic din cadrul Direcției
resurse umane și comunicare în urma reorganizării activității Consiliului Județean
Harghita

Dispoziția nr.
116/2021

15.ian

privind numirea domnului Moldovan Radu, în funcția contractuală de inspector de
specialitate, gradația 3, pe perioadă nedeterminată, la Compartimentul relații publice
în zona Odorheiu Secuiesc la Serviciul administrație publică locală, din cadrul Direcției
arhitect șef, în urma reorganizării activității Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
117/2021

15.ian

privind numirea doamnei Bencze Edit pe perioadă nedeterminantă în funcția publică
de consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 5, la Compartimentul
comunicare și gestionare dispoziții și editarea monitoarelor Oficiale din cadrul
Direcției juridice și administrație publică în urma reorganizării activității Consiliului
Județean Harghita; 

Dispoziția nr.
118/2021

15.ian

privind numirea doamnei Antal Zsófia pe perioadă nedeterminantă în funcția
contractuală de inspector de specialitate, grad profesional I, gradația 4, la
Compartimentul cancelaria Consiliului Județean Harghita din cadrul Direcției juridice
și administrație publică în urma reorganizării activității Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
119/2021

15.ian

privind numirea doamnei Sabău Elena Andrea, pe perioadă nedeterminată, în funcția
publică de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior, gradația 5, la
Compartimentul achiziții publice din cadrul Serviciului achiziții publice, în urma
reorganizării activității Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
120/2021

15.ian

privind numirea domnului Kovács Zsolt Péter pe perioadă nedeterminantă în funcția
publică de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, gradația 0, la
Compartimentul juridic, contencios, avizări acte administrative și contracte din cadrul
Direcției juridice și administrație publică în urma reorganizării activității Consiliului
Județean Harghita;

Dispoziția nr.
121/2021

15.ian

privind încadrarea domnului Antal Erno pe perioadă nedeterminată, în funcția
contractuală de inspector de specialitate, grad profesional I, gradația 5, la
Compartimentul analiză și propuneri programe din cadrul Direcției generale programe
și proiecte în urma reorganizării activității Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
122/2021

15.ian

privind numirea doamnei Kelemen Laszlo pe perioadă nedeterminată în funcția
publică de consilier, clasa I, grad profesional principal, gradația 3, la Compartimentul
transport în comun și control din cadrul Direcției economice în urma reorganizării
activității Consiliului Județean Harghita; 

Dispoziția nr.
123/2021

15.ian

privind încadrarea doamnei Ilonka Anna în funcția contractuală de muncitor calificat,
grad profesional III, gradația 5, pe perioadă nedeterminată la Serviciul de deservire
din cadrul Direcției generale patrimoniu în urma reorganizării activității Consiliului
Județean Harghita;

Dispoziția nr.
124/2021

15.ian

privind constatarea încetării promovării temporare în funcții publică vacantă de
conducere de șef birou la Biroul de analiză și sinteză din cadrul Direcției generale
economice, a doamnei Szász Katalin, respectiv reluarea activității în funcția publică de
execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 4 la Biroul de analiză
și sinteză din cadrul Direcției generale economice și stabilirea salariului lunar;

Dispoziția nr.
125/2021

15.ian

privind încetarea raportului de serviciu prin acordul părților al doamnei Szász Katalin,
având funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior,
gradația 4 la Biroul de analiză și sinteză din cadrul Direcției generale economice și
stabilirea salariului lunar;



Dispoziția nr.
126/2021

15.ian
privind numirea în funcție publică de conducere vacantă de șef birou la Biroul de
analiză și sinteză din cadrul Direcției management și relații internaționale, a doamnei
Szász Katalin;

Dispoziția nr.
127/2021

15.ian

privind numirea doamnei Mihálydeák Klára pe perioadă nedeterminată în funcția
publică de consilier, clasa I, grad profesional superior, gradați 5, la Compartimentul
urmărire organizații și programe finanțate din cadrul Direcției economie în urma
reorganizării activității Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
128/2021

15.ian

privind încadrarea domnului Keresztes Zoltán în funcția publică de referent, clasa III,
grad profesional asistent, gradația 2, pe perioadă nedeterminată la Compartimentul
administrarea patrimoniului din cadrul Direcției generale patrimoniu în reorganizării
activității Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
129/2021

15.ian
privind numirea domnului Péli Levente pe perioadă nedeterminată în funcția publică
de conducere de director general adjunct la Direcția generală programe și proiecte și
stabilirea salariului lunar în urma reorganizării activității Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
130/2021

15.ian

privind numirea doamnei Molnár Zsuzsánna, pe perioadă nedeterminată în funcția
publică de consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 3, la Compartimentul
de elaborare proiecte de investiții din cadrul Direcției generale programe și proiecte,
în urma reorganizării activității Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
131/2021

15.ian

privind numirea domului Csurka Lajos, pe perioadă nedeterminată în funcția publică
de consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 5, la Compartimentul de
elaborare proiecte de investiții din cadrul Direcției generale programe și proiecte, în
urma reorganizării activității Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
132/2021

15.ian

privind numirea doamnei Barcsay Annamária, pe perioadă nedeterminată în funcția
publică de consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 5, la Compartimentul
de elaborare proiecte de investiții din cadrul Direcției generale programe și proiecte
în urma reorganizării activității Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
133/2021

15.ian

privind numirea doamnei Csurka Piroska, pe perioadă nedeterminată, în funcția
publică de consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 5, la Compartimentul
analiză și propuneri programe de dezvoltare din cadrul Direcției generale programe și
proiecte în urma reorganizării activității Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
134/2021

15.ian

privind numirea doamnei Tankó Melinda, pe perioadă nedeterminată, în funcția
publică de referent, clasa III, grad profesional superior, gradația 5, la Compartimentul
urmărire oportunități de finanțare din cadrul Direcției generale programe și proiecte,
în urma reorganizării activității Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
135/2021

15.ian

privind numirea doamnei Oltean Anna, pe perioadă nedeterminată, în funcția publică
de referent, clasa III, grad profesional superior, gradația 5, la Compartimentul de
elaborare proiecte de investiții din cadrul Direcției generale programe și proiecte în
urma reorganizării activității Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
136/2021

15.ian

privind numirea doamnei Toke Szegedi Zsuzsa în funcția publică de inspector, clasa I,
grad profesional asistent, gradația 4, la Compartimentul elaborare proiecte soft din
fonduri UE din cadrul Direcției generale programe și proiecte în urma reorganizării
activității Consiliului Județean Harghita;



Dispoziția nr.
137/2021

15.ian

privind numirea doamnei Csaszar Judith pe perioadă nedeterminată în funcția publică
de consilier achiziții publice, clasa I,m grad profesional principal, gradația 5, la
Compartimentul achiziții publice din cadrul Serviciului achiziții publice în urma
reorganizării activității Consiliului Județean Harghita

Dispoziția nr.
138/2021

15.ian

privind numirea doamnei Gergely Olga pe perioadă nedeterminată în funcția publică
de consilier achiziții publice, clasa I,m grad profesional principal, gradația 5, la
Compartimentul achiziții publice din cadrul Serviciului achiziții publice în urma
reorganizării activității Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
139/2021

15.ian

privind numirea doamnei Groza Noemi pe perioadă nedeterminată în funcția publică
de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional principal, gradația 4, la
Compartimentul achiziții publice din cadrul Serviciului achiziții publice în urma
reorganizării activității Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
140/2021

15.ian

privind numirea domnului Lakatos Zsolt pe perioadă nedeterminată în funcția publică
de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional principal, gradația 5, la
Compartimentul achiziții publice din cadrul Serviciului achiziții publice în urma
reorganizării activității Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
141/2021

15.ian

privind numirea doamnei Zsombori Judit pe perioadă nedeterminată în funcția
publică de consilier, clasa I, grad profesional principal, gradația 3, la Compartimentul
cultură și turism din cadrul Direcției generale programe și proiecte în urma
reorganizării activității Consiliului Județean Harghita; 

Dispoziția nr.
142/2021

15.ian

privind numirea domnului Iochom Zsolt pe perioadă nedeterminată în funcția publică
de consilier, clasa I, grad profesional asistent, gradația 2, la Compartimentul
management informatic din cadrul Direcției resurse umane și comunicare în urma
reorganizării activității Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
143/2021

15.ian

privind numirea domnului Kelemen Csongor pe perioadă nedeterminată în funcția
publică de consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 3, la Compartimentul
întreținere drumuri județene la Serviciul investiții edilitare și administrarea drumuri
județene din cadrul Direcției generale tehnice în urma reorganizării activității
Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
144/2021

15.ian

privind numirea doamnei Vass Erika pe perioadă nedeterminată în funcția publică de
consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional principal, gradația 5, la
Compartimentul achiziții publice din cadrul Serviciului achiziții publice în urma
reorganizării activității Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
145/2021

15.ian

privind numirea doamnei Dajka Tunde în funcția publică de consilier, clasa I, grad
profesional superior, gradația 2, pe perioadă nedeterminată, la Compartimentul
planificare urbanistică zonală din cadrul Direcției arhitect șef în urma reorganizării
activității Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
146/2021

15.ian

privind numirea doamnei Gyorgy Emilia pe perioadă nedeterminată în funcția publică
de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior, gradația 5, la
Compartimentul achiziții publice din cadrul Serviciului achiziții publice în urma
reorganizării activității Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
147/2021

15.ian

privind numirea pe perioadă nedeterminată în funcția publică de consilier, clasa I,
grad profesional asistent, gradația 0, la Biroul de analiză sinteză din cadrul Direcției
management și relații internaționale, în urma reorganizării activității Consiliului
Județean Harghita, al doamnei Eross Bea;

Dispoziția nr.
148/2021

15.ian

privind numirea pe perioadă nedeterminată în funcția publică de consilier, clasa I,
grad profesional asistent, gradația 1, la Biroul de analiză sinteză din cadrul Direcției
management și relații internaționale, în urma reorganizării activității Consiliului
Județean Harghita, al doamnei Hosszu Emese;



Dispoziția nr.
149/2021

15.ian

privind numirea doamnei Dobos Erika în funcția publică de consilier, clasa I, grad
profesional superior, gradația 2, la Biroul de analiză și sinteză din cadrul Direcției
management și relații internațional în urma reorganizării activității Consiliului
Județean Harghita;

Dispoziția nr.
150/2021

15.ian
privind numirea doamnei Zonda Erika pe perioadă nedeterminată în funcția publică
de conducere de director general din cadrul Direcției generale programe și proiecte în
urma reorganizării activității 0Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
151/2021

15.ian

privind numirea doamnei Ferencz Tunde Melinda, pe perioadă nedeterminată, în
funcția publică de consilier, clasa I, clasa I, grad profesional superior, gradația 5, la
Compartimentul relații cu culte religioase din cadrul Direcției generale programe și
proiecte, în urma reorganizării activității Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
152/2021

15.ian

privind numirea doamnei András Ildikó, pe perioadă nedeterminată, în funcția publică
de referent, clasa I, grad profesional superior, gradația 5, la Compartimentul
programe din cadrul Direcției generale programe și proiecte, în urma reorganizării
activității Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
153/2021

18.ian
privind încadrarea pe durată determinată cu timp parțial de 5 are pe zi, în postul
contractual de consilier, gradația4 la Cabinetul Vicepreședintelui Consiliul Județean
Harghita, al domnului Kassay Lajos-Peter;

Dispoziția nr.
154/2021

18.ian

privind numirea în funcția publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad
profesional debutant, gradația 1 la Compartimentul implementarea proiecte soft din
fonduri UE din cadrul Direcției generale programe, și proiecte, respectiv modificarea
raportului de serviciu prin mutare temporară la Compartimentul achiziții publice din
cadrul Serviciului achiziții publice, al doamnei Ioance Erika;

Dispoziția nr.
155/2021

18.ian

privind numirea în funcția publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad
profesional debutant, gradația 0, la Compartimentul comunicare și gestionare
dispoziții și editarea monitoarelor oficiale din cadrul Direcției juridice și administrație
publică respectiv modificarea raportului de serviciu prin mutare temporară la
Serviciul administrație publică locală, Compartimentul petiții și informații publice din
cadrul Direcției Arhitect șef al doamnei Balázs Réka;

Dispoziția nr.
156/2021

18.ian

privind delegarea temporară a anumitor atribuții aferente funcției de șef serviciu din
cadrul Serviciului achiziții publice către doamna Groza Noéza, consilier achiziții publice
la Compartimentul achiziții publice din cadrul Serviciului Achiziții publice, respectiv
conducerea activității Compartimentului urmărire contracte din cadrul Serviciului
achiziții publice, precum și dreptul de semnătură pentru aceste atribuții;

Dispoziția nr.
157/2021

18.ian

privind delegarea temporară a anumitor atribuții aferente funcției de șef serviciu din
cadrul Serviciului achiziții publice către domnul Lakatos Zsolt, consilier achiziții publice
la Compartimentul achiziții publice din cadrul Serviciului Achiziții publice, respectiv
conducerea activității Compartimentului urmărire contracte din cadrul Serviciului
achiziții publice, precum și dreptul de semnătură pentru aceste atribuții;



Dispoziția nr.
158/2021

20.ian

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 Tankó Roland-Róbert născut la data de 04.11.2019, în municipiul Miercurea
Ciuc, județul Harghita;

Dispoziția nr.
159/2021

20.ian

privind abrogarea Dispoziției nr. 521/2015 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 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 Rostás Olga născută la data de 29.04.2006, în municipiul Miercurea
Ciuc, județul Harghita”cu modificările și completările ulterioare;

Dispoziția nr.
160/2021

20.ian
privind modificarea Programului anul al achizițiilor publice pe anul 2021 aprobat prin
Dispoziție nr. 1374/2020 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziție publică pe
anul 2021 al Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
161/2021

20.ian

privind încetarea promovării temporare a domnului Vágássy Alpár în funcția publică
vacantă de conducere de Secretar general al județului, respectiv reluarea activității în
funcția publică de conducere de director general adjunct la Direcția generală
administrație publică locală și stabilirea salariului lunar;

Dispoziția nr.
162/2021

20.ian
privind numirea domnului Vágássy Alpár în funcția publică de director executiv
adjunct, grad de salarizare II, pe perioadă nedeterminată, la Direcției juridice și
administrație publică, în urma reorganizării activității Consiliul Județean Harghita;

Dispoziția nr.
163/2021

20.ian
privind delegarea către directorul executiv, domnul Bicăjanu Vasile a dreptului de
semnătură și calitate de ordonator principal de credite pentru desfășurarea anumitor
activități din cadrul Direcției economice; 

Dispoziția nr.
164/2021

20.ian

privind numirea pe perioadă determinată, pe perioadă stării de alertă, a domnului
Balázsi Arnold în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional
principal, gradația 2, la Compartimentul urmărire oportunități de finanțare din cadrul
Direcției generale programe și proiecte;

Dispoziția nr.
165/2021

20.ian

privind numirea Comisiei de concurs, respectiv Comisiei de soluționare a
contestațiilor pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de
conducere vacante de secretar general al județului, pentru care proba scrisă va avea
loc în data de 22 februarie 2021;

Dispoziția nr.
166/2021

20.ian

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 principal la Compartimentul
relații cu culte religioase din cadrul Direcției general programe și proiecte pentru care
proba scrisă va avea loc în data de 22 februarie 2021;

Dispoziția nr.
167/2021

20.ian

privind numirea Comisiei de concurs, respectiv Comisiei de soluționare a
contestațiilor pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de
execuție vacante de consilier, cala I, grad profesional debutant la Compartimentul
protecția mediului din cadrul Direcției arhitect șef pentru care proba scrisă va avea loc
în data de 22 februarie 2021;



Dispoziția nr.
168/2021

20.ian

privind încetarea promovării temporare a doamnei Antal Renáta în funcția publică
vacantă de conducere de director general la Direcția generală administrație publică
locală, respectiv reluarea activității în funcția publică de execuție de dec consilier
juridic, clasa I, grad profesional superior, gradația 4, la Compartimentul juridic,
contencios, avizări administrative și contracte din cadrul Direcției generală
administrație publică locală și stabilirea salariului lunar;

Dispoziția nr.
169/2021

20.ian

privind numirea doamnei Antal Renáta în funcția publică de consilier juridic, clasa I,
grad profesional superior, gradația 4, pe perioadă nedeterminat, la Compartimentul
juridic, contencios, avizări acte administrative și contracte din cadrul Direcției juridice
și administrație publică, în urma reorganizării activității Consiliul Județean Harghita;

Dispoziția nr.
170/2021

20.ian

privind încetarea promovării temporare a domnului Bodó Alpár în funcția publică
vacantă de conducere de director general adjunct la Direcția generală administrație
publică locală, respectiv reluarea activității în funcția publică de execuție de dec
consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, gradația 3, la Compartimentul
juridic, contencios, avizări administrative și contracte din cadrul Direcției generală
administrație publică locală și stabilirea salariului lunar;

Dispoziția nr.
171/2021

20.ian

privind numirea domnului Bodó Alpár în funcția publică de consilier juridic, clasa I,
grad profesional superior, gradația 3, pe perioadă nedeterminat, la Compartimentul
juridic, contencios, avizări acte administrative și contracte din cadrul Direcției juridice
și administrație publică, în urma reorganizării activității Consiliul Județean Harghita;

Dispoziția nr.
172/2021

20.ian

privind delegarea temporară a atribuțiilor aferente funcției publice de conducere de
secretar general al județului la Consiliul Județean Harghita către doamna Antal
Renáta, consilier juridic, grad profesional superior, gradația 5, la Compartimentul
juridic contencios, avizări acte administrative și contracte din cadrul Direcției juridice
și administrație publică, precum și dreptul de semnătură pentru aceste atribuții; 

Dispoziția nr.
173/2021

20.ian

privind delegarea temporară a atribuțiilor aferente funcției publice de conducere de
director executiv la Direcției juridice și administrație publică către domnul Bodó Alpár,
consilier juridic la Compartimentul juridic contencios, avizări acte administrative și
contracte din cadrul Direcției juridice și administrație publică, respectiv coordonarea
anumitor atribuții din cadrul Direcției juridice și administrație publică,precum și
dreptul de semnătură pentru aceste atribuții; 

Dispoziția nr.
174/2021

20.ian

privind delegarea temporară a atribuțiilor aferente funcției publice de conducere de
director executiv la Direcției juridice și administrație publică către doamna Munteanu
Eva, consilier juridic la Compartimentul juridic contencios, avizări acte administrative
și contracte din cadrul Direcției juridice și administrație publică, respectiv
coordonarea anumitor atribuții din cadrul Direcției juridice și administrație publică,
precum și dreptul de semnătură pentru aceste atribuții; 

Dispoziția nr.
175/2021

20.ian
privind reluarea activității după încetarea suspendării raportului de serviciu la
inițiativa funcționarului public al domnului Vágássy Alpár în funcția publică de
conducere de director executiv adjunct la Direcția juridică și administrația publică;

Dispoziția nr.
176/2021

21.ian
privind unele măsuri pentru exercitarea atribuțiilor secretarului general al județului
Harghita, în caz de vacanță a postului sau absență a acestuia sau pentru prevenirea
ivirii conflictului de interes, conform Legii;



Dispoziția nr.
177/2021

21.ian
privind unele măsuri pentru exercitarea atribuțiilor directorului executiv al Direcției
juridice și administrație publică în caz de vacanță a postului sau absență a acestuia
sau pentru prevenirea ivirii conflictului de interes, conform Legii;

Dispoziția nr.
178/2021

21.ian aprobarea desfășurării unei acțiuni în cadrul activității de relații internaționale

Dispoziția nr.
179/2021

21.ian

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;

Dispoziția nr.
180/2021

22.ian privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Județean Harghita; 

Dispoziția nr.
181/2021

22.ian aprobarea desfășurării unei acțiuni în cadrul activității de relații internaționale

Dispoziția nr.
182/2021

25.ian

privind numirea Comisiei de concurs, respectiv Comisie de soluționare a contestațiilor
pentru concursul organizat în vederea ocupării funcțiilor publice vacante de consilier,
clasa I, grad profesional superior la Serviciul investiții infrastructură edilitară și
administrare drumuri județene, Compartimentul investiții proprii din cadrul Direcției
generale tehnice și consilier, clasa I, grad profesional principal la Serviciul investiții
drumuri județene, Compartimentul investiții drumuri din cadrul Direcției generale
tehnice, pentru care proba scrisă va avea loc în data de 24 februarie 2021; 

Dispoziția nr.
183/2021

26.ian
privind aprobarea procedurii de desfășurare a examenelor organizate în aplicarea art.
518. Alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Dispoziția nr.
184/2021

26.ian

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 decembrie 2020, al
domnului Benedek Szekedy Sandor;

Dispoziția nr.
185/2021

26.ian

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

Dispoziția nr.
186/2021

26.ian

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 decembrie 2020, al
doamnei Ferencz Tunde Melinda;

Dispoziția nr.
187/2021

26.ian

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 noiedecembriembrie
2020, al doamnei Magyari Monika;

Dispoziția nr.
188/2021

26.ian

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 decembrie 2020, al
doamnei Csiki Anna;

Dispoziția nr.
189/2021

26.ian

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 decembrie 2020, al domnului Eros Levente Zoltan;



Dispoziția nr.
190/2021

26.ian

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 decebrie 2020, a doamnei Kiss Timea Gabriella;

Dispoziția nr.
191/2021

26.ian

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 decembrie 2020, al doamnei Jozsa Svella Ildiko-Beata;

Dispoziția nr.
192/2021

26.ian

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 decembrie 2020, al doamnei Kopacz Emoke;

Dispoziția nr.
193/2021

26.ian

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 decembrie 2020, al doamnei Lukacs Eva;

Dispoziția nr.
194/2021

26.ian

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 decembrie 2020, al doamnei Zonda Eva;

Dispoziția nr.
195/2021

26.ian

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 decembrie 2020, al doamnei Nistor Maria Angela;

Dispoziția nr.
196/2021

26.ian

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 decembrie 2020, a
doamnei Kardalus Eniko;

Dispoziția nr.
197/2021

26.ian

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 decembrie 2020, a
doamnei Abraham Emoke;

Dispoziția nr.
198/2021

26.ian

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 decembrie 2020, a
doamnei Albert Katalin;

Dispoziția nr.
199/2021

26.ian

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 decembrie 2020, a
doamnei Demeter Kamilla;

Dispoziția nr.
200/2021

26.ian

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 decembrie 2020, al domnului Viragh Ferenc;



Dispoziția nr.
201/2021

26.ian

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 decembrie 2020, a doamnei Szász Katalin;

Dispoziția nr.
202/2021

26.ian

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 decembrie 2020, a doamnei Salamon Andrea;

Dispoziția nr.
203/2021

26.ian

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 decembrie 2020, a doamnei Torok Hanna;

Dispoziția nr.
204/2021

26.ian

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 decembrie 2020, al doamnei
Gál Dorottya;

Dispoziția nr.
205/2021

26.ian

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 decembrie 2020, a doamnei
Eross Bea;

Dispoziția nr.
206/2021

26.ian

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 decembrie 2020, a doamnei
Biro Kinga;

Dispoziția nr.
207/2021

26.ian

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 decembrie 2020, a doamnei
Csaszar Judith;

Dispoziția nr.
208/2021

26.ian

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 2020, a doamnei
Kajtar Zsuzsanna;

Dispoziția nr.
209/2021

26.ian

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 decembrie 2020, al
domnului Szekely Arpad;

Dispoziția nr.
210/2021

26.ian

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 decembrie 2020, al
domnului Chiorean Adrian-Alexandru;

Dispoziția nr.
211/2021

26.ian

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 decembrie 2020, al
doamnei Gaspar Izabella Eniko;



Dispoziția nr.
212/2021

26.ian

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 decembrie 2020, al
doamnei Duka Zita;

Dispoziția nr.
213/2021

26.ian

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 decembrie 2020, al
doamnei Albert Monika;

Dispoziția nr.
214/2021

26.ian

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 decembrie
2020, al doamnei Bartalis Tunde;

Dispoziția nr.
215/2021

26.ian

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” Patrimoniul cultural ca motor pentru o creștere durabilă”, în luna
decembrie 2020, al doamnei Hosszu Emese;

Dispoziția nr.
216/2021

26.ian

privind încadrarea doamnei Torok Katalin pe perioadă nedeterminată în funcția
contractuală de inspector de specialitate, grad profesional II; gradația 1, la Biroul de
analiză și sinteză din cadrul Direcției management și relații internațional în urma
reorganizării activității Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
217/2021

26.ian

privind încadrarea doamnei Pápai-Erdélyi Noémi pe perioadă nedeterminată în
funcția contractuală de inspector de specialitate, grad profesional I, gradația 2, la
Compartimentul urbanism din cadrul Direcției arhitect șef în urma reorganizării
activității Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
218/2021

26.ian

privind încadrarea doamnei Puskás Orsolya pe perioadă nedeterminat în funcția
contractuală de inspector de specialitate, grad profesional debutant, gradația 0, la
Biroul de analiză și sinteză din cadrul Direcției management și relații internaționale în
urma reorganizării activității Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
219/2021

26.ian

privind promovarea temporară în funcţia publică vacantă de conducere de șef
serviciu la Serviciul achiziții publice a doamnei Groza Noémi, consilier, clasa I, grad
profesional superior, gradația 4, la Compartimentul achiziții publice din cadrul
Serviciului achiziții publice;

Dispoziția nr.
220/2021

26.ian
privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Barabás
Arpád;

Dispoziția nr.
221/2021

27.ian

privind rectificarea art. 1 al Dispoziției nr. 144/2021 privind numirea doamnei Vass
Erika pe perioadă nedeterminată în funcția publică de consilier achiziții publice, clasa
I, grad profesional principal, gradația 5, la Compartimentul achiziții publice din cadrul
Serviciului achiziții publice în urma reorganizării activității Consiliului Județean
Harghita;

Dispoziția nr.
222/2021

27.ian

privind rectificarea art. 1 al Dispoziției nr. 56/2021 privind numirea doamnei Szekeres-
Csiki Kinga pe perioadă nedeterminată în funcția publică de consilier, clasa I, grad
profesional superior, gradați 5, la Compartimentul contabilitate și încasare creanțe
din cadrul Direcției economie în urma reorganizării activității Consiliului Județean
Harghita;



Dispoziția nr.
223/2021

27.ian

domnului Kocs Zoltán în funcția publică de referent, clasa III, grad profesional
debutant, gradația 2, pe perioadă nedeterminată la Compartimentul urbanism din
cadrul Direcției arhitect șef în urma reorganizării activității Consiliului Județean
Harghita;

Dispoziția nr.
224/2021

27.ian
privind modificarea Programului anul al achizițiilor publice pe anul 2021 aprobat prin
Dispoziție nr. 1374/2020 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziție publică pe
anul 2021 al Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
225/2021

27.ian privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Județean Harghita; 

Dispoziția nr.
226/2021

28.ian

privind modificare Dispoziției nr. 899/2020 a președintelui Consiliului Județean
Harghita, privind constituirea Unității de implementare al proiectului internațional
Talent Management „Improved Institutional Capacities and Multilevel Governance for
Talent Attraction and Retention in the Danube Region”, din carul Programului
Transnațional Dunărea;

Dispoziția nr.
227/2021

28.ian

privind numirea Comisiei pentru recepția finală a lucrării „Lucrări de întreținere
curentă și periodică - plombări și covoare bituminoase – pe drumurile județene din
județul Harghita, pentru anul 2017, lot nr. 2, DJ 127”, conform programelor aprobate
pentru anul 2017;

Dispoziția nr.
228/2021

28.ian

privind numirea Comisie pentru recepția la terminarea lucrării „Lucrări de întreținere
a mijloacelor pentru siguranța circulației pe drumurile județene din județul Harghita
pentru anul 2020, lot 1, Indicatoare și mijloace de semnalizare rutier”, conform
programelor aprobate pentru anul 2020; 

Dispoziția nr.
229/2021

28.ian
privind rectificarea Dispoziției nr. 1203/2020 cu privire la aprobarea schimbării
prenumelui, pe cale administrativă, privind pe ILYES KATALIN, domiciliată în com.
Zetea, județul Harghita;

Dispoziția nr.
230/2021

28.ian
privind modificarea raportului de muncă prin transfer la cerere, al domnului Lado
Ferenc-Huba, șofer; 

Dispoziția nr.
231/2021

29.ian
privind scoaterea unui autoturism și a două autoutilitare și includerea unui
autoturism și a două autoutilitare în parcul auto al Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
232/2021

29.ian

privind modificarea Dispoziției președintelui Consiliului Județean Harghita nr.
1542/2010 privind repartizarea autovehiculelor în vederea utilizării lor de către
aparatul de specialitate al Consiliului Județean Harghita, cu modificările și
completările ulterioare; 

Dispoziția nr.
233/2021

01.feb privind mandatarea reprezentării în cadrul unei activități de relații internaționale; 

Dispoziția nr.
234/2021

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

Dispoziția nr.
235/2021

01.feb
privind numirea îndrumătorului şi aprobarea programului de desfăşurare a perioadei
de stagiu pentru funcţionarul public debutant Balázs Réka, consilier la
Compartimentul petiții și informații publice din cadrul Direcției Arhitect șef

Dispoziția nr.
236/2021

01.feb
privind numirea îndrumătorului şi aprobarea programului de desfăşurare a perioadei
de stagiu pentru funcţionarul public debutant Ioance Erika, consilier la
Compartimentul achiziții publice din cadrul Serviciul achiziții publice

Dispoziția nr.
237/2021

01.feb
privind numirea îndrumătorului şi aprobarea programului de desfăşurare a perioadei
de stagiu pentru funcţionarul public debutant Géczi Renáta, consilier la Biroul de
analiză și sinteză din cadrul Direcției management și relații internaționale

Dispoziția nr.
238/2021

01.feb privind mandatarea reprezentării în cadrul unei activități de relații internaționale; 



Dispoziția nr.
239/2021

01.feb
privind trecerea în gradația 3 corespunzător tranșei de vechime în muncă, și stabilirea
venitului lunar al doamnei Csata Kinga;

Dispoziția nr.
240/2021

01.feb
privind trecerea în gradația 2 corespunzător tranșei de vechime în muncă, și stabilirea
venitului lunar al domnului Muller Arnold;

Dispoziția nr.
241/2021

01.feb
privind trecerea în gradația 4 corespunzător tranșei de vechime în muncă, și stabilirea
venitului lunar al doamnei Szebeni Erika;

Dispoziția nr.
242/2021

01.feb
privind modificare contractului individual de muncă prin trecere în gradația 4
corespunzător tranșei de vechime în muncă, și stabilirea venitului lunar al domnului
Tamas Botond;

Dispoziția nr.
243/2021

01.feb
privind modificarea Programului anul al achizițiilor publice pe anul 2021 aprobat prin
Dispoziție nr. 1374/2020 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziție publică pe
anul 2021 al Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
244/2021

01.feb
privind modificarea Dispoziției nr. 11/2021 cu privire la numirea Comisiei de evaluare
pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect: Servicii de
„Reabilitarea și modernizarea Centrului de Sănătate Sânmartin - Proiectare“;í

Dispoziția nr.
245/2021

02.feb
privind desemnarea reprezentantului președintelui Consiliului Județean Harghita în
Consiliul de administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Bilbor; 

Dispoziția nr.
246/2021

02.02.
privind desemnarea reprezentantului președintelui Consiliului Județean Harghita în
Consiliul de administrație al Școlii Profesionale Speciale „Szent Anna” Miercurea Ciuc;

Dispoziția nr.
247/2021

02.feb
privind desemnarea reprezentantului președintelui Consiliului Județean Harghita în
Consiliul de administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Ocland;

Dispoziția nr.
248/2021

02.feb
privind modificarea Dispoziției nr. 1316/2020 a președintelui Consiliului Județean
Harghita, privind constituirea Grupului de lucru pentru îmbunătățirea situației romilor
și combaterea sărăciei din județul Harghita;

Dispoziția nr.
249/2021

01.feb
privind modificarea Dispoziției 1368/2020 privind numirea Comisiei de inventariere
centrale precum și a Comisiilor de inventariere a patrimoniului Județului Harghita pe
anul 2020;

Dispoziția nr.
250/2021

03.feb

privind organizarea concursului de proiecte de management pentru ocuparea funcției
de manager al Centrului Cultural și de Artă Lăzarea, instituție publică aflată în
subordinea Consiliului Județean Harghita, respectiv constituirea Comisiei de concurs
și a Comisiei de soluționare a contestațiilor;

Dispoziția nr.
251/2021

03.02.

privind organizarea concursului de proiecte de management pentru ocuparea funcției
de manager al Școlii Populare de Artă și Meserii Vámszer Géza a județului Harghita,
instituție publică aflată în subordinea Consiliului Județean Harghita, respectiv
constituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor;

Dispoziția nr.
252/2021

03.feb

privind numirea Comisiei de concurs, respectiv Comisiei de soluționare a
contestațiilor pentru concursul organizat în vederea ocupării funcțiilor publice de
execuție temporar vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal la
Compartimentul buget și monitorizare instituții subordonate din cadrul Direcției
economice pentru care proba scrisă va avea loc în data de 18 februarie 2021; 

Dispoziția nr.
253/2021

03.feb

privind numirea Comisiei de concurs, respectiv Comisiei de soluționare a
contestațiilor pentru concursul organizat în vederea ocupării funcțiilor publice de
execuție temporar vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent la
Compartimentul juridic, contencios, avizări acte administrative și contracte din cadrul
Direcției juridice și administrație publică pentru care proba scrisă va avea loc în data
de 18 februarie 2021; 



Dispoziția nr.
254/2021

04.feb

privind reluarea activității după încetarea suspendării contractului individual de
muncă, pentru concediu de creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, a doamnei
Torok Katalin, inspector de specialitate, grad profesional II, gradația 1 la Biroul de
analiză și sineză din cadrul Direcției management și relații internaționale;  

Dispoziția nr.
255/2021

08.feb
privind constituirea Grupului de lucru pentru aducerea la îndeplinire a măsurilor
prevăzute în strategia de vaccinare împotriva COVID 19 în județul Harghita;

Dispoziția nr.
256/2021

08.feb
privind prelungirea perioadei pentru care se stabilește procentul de majorare FRIDGE
– Development of food industry SME competiveness for better potentials in growth,
în cadrul Programului Interreg Europe;

Dispoziția nr.
257/2021

08.feb

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.
258/2021

08.feb
privind desemnarea domnului dr. Bokor Márton ca medic coordonator în Centrul de
vaccinare împotriva CIOVID-19 organizat de către Consiliul Județean Harghita;

Dispoziția nr.
259/2021

09.feb

privind delegarea temporară a anumitor atribuții aferente funcției de director
executiv adjunct din cadrul Direcției arhitect șef către doamna Kinda Jolán, consilier,
clasa I, grad profesional superior la Compartimentul amenajarea teritoriului GIS din
cadrul Direcției arhitect șef, respectiv conducerea activității Serviciului administrației
publice locală, precum și dreptul de semnătură pentru aceste atribuții;

Dispoziția nr.
260/2021

09.feb
cu privire la modificarea Dispoziției nr. 1155/2020 privind încadrarea pe durată
determinată, cu timp parțial de 4 ore pe zi, în postul contractual de consilier, gradaţia
0,  la Cabinetul Preşedintelui Consiliului Judeţean Harghita, a doamnei Gábor Szidónia;

Dispoziția nr.
261/2021

09.feb
cu privire la modificarea Dispoziției nr. 1157/2020 privind încadrarea pe durată
determinată, cu timp parțial de 5 ore pe zi, în postul contractual de consilier, gradaţia
5, la Cabinetul Preşedintelui Consiliului Judeţean Harghita, a doamnei Bodi Ildikó;

Dispoziția nr.
262/2021

09.feb

cu privire la modificarea Dispoziției nr. 1167/2020 privind încadrarea pe durată
determinată, cu normă întreagă de 8 ore pe zi, în postul contractual de director
cabinet, gradaţia 2, la Cabinetul Preşedintelui Consiliului Judeţean Harghita, a
domnului Erős Levente Zoltán;

Dispoziția nr.
262/2021

09.feb
cu privire la modificarea Dispoziției nr. 1158/2020 privind încadrarea pe durată
determinată, cu timp parțial de 5 ore pe zi, în postul contractual de consilier, gradaţia
0,  la Cabinetul Preşedintelui Consiliului Judeţean Harghita, a doamnei Timár Tímea;

Dispoziția nr.
264/2021

11.feb privind încetarea contractului individual de muncă, al domnului Fulop Jozsef;

Dispoziția nr.
265/2021

11.feb privind încetarea contractului individual de muncă, al domnului Csucs Andras;

Dispoziția nr.
266/2021

11.feb

privind numirea definitivă în funcția publică de execuție de referent de specialitate,
clasa II, grad profesional asistent, gradația 4 la Compartimentul management
informatic din cadrul Dircției resurse umane și comunicare, al doamnului Székely
Arpád:

Dispoziția nr.
267/2021

11.feb
privind delegarea calității de reprezentant al județului Harghta în Adunarea Generală
a Asociaților societății ECO-CSIK SRL;

Dispoziția nr.
268/2021

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



Dispoziția nr.
269/2021

12.feb privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Județean Harghita; 

Dispoziția nr.
270/2021

12.feb
privind încadrarea pe durată determinată în funcția de administrator public din cadrul
Consiliul Județean Harghita a domnului Incze Csongor;

Dispoziția nr.
271/2021

16.feb
privind constituirea Comisiei tehnice pentru elaborarea Planului de menținere a
calității aerului în județul Harghita;

Dispoziția nr.
272/2021

17.feb
privind delegarea calității de reprezentant al Consiliului Județean Harghita în
Adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară SIMD Harghita;

Dispoziția nr.
273/2021

17.feb

privind numirea Comisiei de concurs, respectiv Comisiei de soluţionare a
contestaţiilor pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de
conducere vacante de director executiv la Direcţia juridică și administrație publică
pentru care proba scrisă va avea loc în data de 22 martie 2021;

Dispoziția nr.
274/2021

17.feb

privind numirea Comisiei de concurs, respectiv Comisiei de soluţionare a
contestaţiilor pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de
execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul
administrație publică locală, la Compartimentul petiții și informații publice din cadrul
Direcției arhitect șef pentru care proba scrisă va avea loc în data de 22 martie 2021;

Dispoziția nr.
275/2021

17.feb

privind numirea Comisiei de concurs, respectiv Comisiei de soluţionare a
contestaţiilor pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de
execuție temporar vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior la
Compartimentul planificare urbanistică zonală din cadrul Direcției arhitect șef pentru
care proba scrisă va avea loc în data de 04 martie 2021;

Dispoziția nr.
276/2021

17.feb

privind numirea Comisiei de concurs, respectiv Comisiei de soluţionare a
contestaţiilor pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de
execuție temporar vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul
investiții drumuri județene, Compartimentul investiții drumuri din cadrul Direcției
generale tehnice, pentru care proba scrisă va avea loc în data de 04 martie 2021;

Dispoziția nr.
277/2021

17.feb

privind numirea Comisiei de concurs, respectiv Comisiei de soluţionare a
contestaţiilor pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de
execuție temporar vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent la
Compartimentul resurse umane și perfecționare profesională din cadrul Direcției
resurse umane și comunicare pentru care proba scrisă va avea loc în data de 04
martie 2021;

Dispoziția nr.
278/2021

17.feb

privind încetarea raportului de serviciu prin acordul părților al doamnei Bors Katalin,
având funcția publică de execuție de consilier la Compartimentul management din
cadrul Direcției management și relații internaționale, numită pe perioadă
determinată, pe perioada stării de alertă;

Dispoziția nr.
279/2021

17.feb
privind numirea în funcţia publică de execuţie temporar vacantă de consilier, clasa I,
grad profesional asistent, gradaţia 5 la Compartimentul management din cadrul
Direcției management și relații internaționale, al doamnei Bors Katalin;

Dispoziția nr.
280/2021

18.feb

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



Dispoziția nr.
281/2021

18.feb

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 ianuarie 2020, al doamnei
Gaspar Izabella Eniko;

Dispoziția nr.
282/2021

18.feb

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 ianuarie 2020, al domnului
Lakatos Zsolt;

Dispoziția nr.
283/2021

18.feb

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 ianuarie 2020, al domnului
Chiorean Adrian-Alexandru;

Dispoziția nr.
284/2021

18.feb

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 ianuarie 2020, al domnului
Duka Zita;

Dispoziția nr.
285/2021

18.feb

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 ianuarie 2020, al domnului
Chiorean Adrian-Alexandru;

Dispoziția nr.
286/2021

19.feb privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
287/2021

22.feb

privind rectificarea art. 1 al Dispoziției nr. 71/2021 privind numirea domnului Kész
Imre-Viktor în funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația
5, pe perioadă nedeterminată, la Compartimentul investiții drumuri județene la
Serviciul drumuri județene la Serviciul drumuri județene din cadrul Direcției generale
tehnice în urma reorganizării activității Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
288/2021

22.feb

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 ianuarie 2020, al doamnei
Antal Renáta;

Dispoziția nr.
289/2021

24.feb

privind rectificarea art. 1 al Dispoziției nr. 219/2021 privind promovarea temporară în
funcţia publică vacantă de conducere de șef serviciu la Serviciul achiziții publice a
doamnei Groza Noémi, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 4, la
Compartimentul achiziții publice din cadrul Serviciului achiziții publice;

Dispoziția nr.
290/2021

24.feb

privind modificarea Dispoziției președintelui Consiliului Județean Harghita nr.
1542/2010 privind repartizarea autovehiculelor în vederea utilizării lor de către
aparatul de specialitate al Consiliului Județean Harghita, cu modificările și
completările ulterioare;

Dispoziția nr.
291/2021

24.feb

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.
292/2021

24.feb

cu privire la modificarea Dispoziției nr. 166/2021 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 vacantă de consilier, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul
relații cu culte religioase din cadrul Direcţiei generale programe și proiecte pentru
care proba scrisă va avea loc în data de 22 februarie 2021;



Dispoziția nr.
293/2021

25.feb convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
294/2021

26.feb
privind modificarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2021 aprobat prin
Dispoziție nr. 1374/2020 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziție publică pe
anul 2021 al Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
295/2021

26.feb

privind numirea Comisiei pentru inventarierea lucrărilor necesare de reparație,
reconstrucție și remediere viciilor în perioada de garanție în cadrul lucrării
”Reabilitare sistem rutier pe DJ 135, km 63+100 – 74 +210, de la DJ 136B până la
Cobătești (DN13C), județul Harghita ” executate în baza Contractului de lucrări nr.
2/4572/28.02.2018;

Dispoziția nr.
296/2021

26.feb

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 ianuarie 2021, al doamnei Lukacs Eva;

Dispoziția nr.
297/2021

26.feb

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 ianuarie 2021, al domnului Bodo Alpár;

Dispoziția nr.
298/2021

26.feb

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 ianuarie 2021, al doamnei Kopacz Emoke;

Dispoziția nr.
299/2021

26.feb

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 ianuarie 2021, al
doamnei Csiki Anna;

Dispoziția nr.
300/2021

26.feb

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 ianuarie 2021, al doamnei Jozsa Svella Ildiko-Beata;

Dispoziția nr.
301/2021

26.feb

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 ianuarie 2021, al domnului Eros Levente Zoltan;

Dispoziția nr.
302/2021

26.feb

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 ianuarie 2021, al doamnei Zonda Eva;

Dispoziția nr.
303/2021

26.feb

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 ianuarie 2021, a doamnei Kiss Timea Gabriella;

Dispoziția nr.
304/2021

26.feb

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 ianuarie 2021, al doamnei Duka Zita;



Dispoziția nr.
305/2021

26.feb

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 ianuarie 2021, al
domnului Benedek Szekedy Sandor;

Dispoziția nr.
306/2021

26.feb

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 ianuarie 2021, al
doamnei Magyari Monika;

Dispoziția nr.
307/2021

26.feb

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 ianuarie 2021, al
doamnei Ferencz Tunde Melinda;

Dispoziția nr.
308/2021

26.feb

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 ianuarie 2021, a doamnei
Csaszar Judith;

Dispoziția nr.
309/2021

26.feb

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 ianuarie 2021, a doamnei
Kajtar Zsuzsanna;

Dispoziția nr.
310/2021

26.feb

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 ianuarie 2021, al domnului
Szekely Arpad;

Dispoziția nr.
311/2021

26.feb

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 ianuarie 2021, a doamnei
Farkas Eniko;

Dispoziția nr.
312/2021

26.feb

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 ianuarie 2021, a doamnei
Biro Kinga;

Dispoziția nr.
313/2021

26.feb

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 ianuarie 2021, a doamnei
Kinda Jolan;

Dispoziția nr.
314/2021

26.feb

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 ianuarie 2021, a doamnei Gal
Dorottya;

Dispoziția nr.
315/2021

26.feb

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 ianuarie 2021, a doamnei
Eross Bea;



Dispoziția nr.
316/2021

26.feb

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% 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” Patrimoniul cultural ca motor pentru o creștere durabilă”, în luna
ianuarie 2021, al doamnei Munteanu Eva;

Dispoziția nr.
317/2021

26.feb

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” Patrimoniul cultural ca motor pentru o creștere durabilă”, în luna
ianuarie 2021, al doamnei Hosszu Emese;

Dispoziția nr.
318/2021

26.feb

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 ianuarie 2021, a
doamnei Duka Zita;

Dispoziția nr.
319/2021

26.feb

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 ianuarie 2021, a
doamnei Kardalus Eniko;

Dispoziția nr.
320/2021

26.feb

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 ianuarie 2021, a
doamnei Albert Katalin;

Dispoziția nr.
321/2021

26.feb

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 ianuarie 2021, a
doamnei Abraham Emoke;

Dispoziția nr.
322/2021

26.feb

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 ianuarie 2021, a doamnei Szász Katalin;

Dispoziția nr.
323/2021

26.feb

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 ianuarie 2021, al domnului Viragh Ferenc;

Dispoziția nr.
324/2021

26.feb

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 ianuarie 2021, a doamnei Salamon Andrea;

Dispoziția nr.
325/2021

26.feb

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 ianuarie 2021, a doamnei Torok Hanna;



Dispoziția nr.
326/2021

01.mar

privind împuternicirea unor angajați ai Consiliului Județean Harghita pentru
reprezentarea Consiliului Județean Harghita pentru reprezentarea Consiliului
Județean Harghita la licitația publică organizată în scopul vânzării imobilului situat în
Miercurea Ciuc, str. Progresului nr. 37, jud. Harghita;

Dispoziția nr.
327/2021

01.mar
privind modificarea controlului individual de muncă prin trecerea în gradația 2
corespunzător tranșei de vechime în muncă, și stabilirea venitului brut lunar a
doamnei Torok Katalin;

Dispoziția nr.
328/2021

01.mar
privind trecerea în gradația 5 corespunzător tranșei de vechime în muncă, și stabilirea
venitului brut lunar al doamnei Petres Eva;

Dispoziția nr.
329/2021

01.mar

privind modificarea Dispoziției președintelui Consiliului Județean Harghita nr.
1393/2012, pentru aprobarea listei nominale cu persoanele care au dreptul de a
utiliza serviciile electronice de comunicare (internet), precum și a valorilor lunare
admise, care pot fi alocate din bugetul județului Harghita, pentru asigurarea
conectării la serviciile electronice de comunicare, informare și schimb de documente
electronice, cu modificările și completările ulterioare;

Dispoziția nr.
330/2021

02.mar

privind rectificarea Dispoziției nr. 276/2021 privind numirea Comisiei de concurs,
respectiv Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul organizat în
vederea ocupării funcției publice de execuție temporar vacante de consilier, clasa I,
grad profesional asistent la Serviciul investiții drumuri județene, Compartimentul
investiții drumuri din cadrul Direcției generale tehnice, pentru care proba scrisă va
avea loc în data de 04 martie 2021;

Dispoziția nr.
331/2021

02.mar

privind rectificarea Dispoziției nr. 277/2021 privind numirea Comisiei de concurs,
respectiv Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul organizat în
vederea ocupării funcției publice de execuție temporar vacante de consilier, clasa I,
grad profesional asistent la Compartimentul resurse umane și perfecționare
profesională din cadrul Direcției resurse umane și comunicare pentru care proba
scrisă va avea loc în data de 04 martie 2021;

Dispoziția nr.
332/2021

02.mar
privind delegarea calității de reprezentant al județului Harghita în Adunarea Generală
a Acționarilor societății Harviz S.A.;

Dispoziția nr.
333/2021

02.mar
privind delegarea calității de reprezentant al județului Harghita în Adunarea Generală
a Acționarilor societății HARGITA GAZ S.A.;

Dispoziția nr.
334/2021

05.mar

privind numirea domnului Zolya Zsombor pe perioadă determinată în funcția publică
de conducere de șef serviciu la Serviciul edilitare și administrarea drumuri județene la
Direcția generală tehnică și stabilirea salariului lunar în urm,a reorganizării activității
Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
335/2021

05.mar
privind numirea Comisiei pentru recepția finală a lucrărilor „Refacere suprastructură
pod calamitate în orașul Bălan” și ”Construire zid de sprijin pe DJ 153C, km 63+000-
km 65+000, Remetea”, conform programelor aprobate pentru anul 2005;

Dispoziția nr.
336/2021

08.mar
privind modificarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2021 aprobat prin
Dispoziție nr. 1374/2020 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziție publică pe
anul 2021 al Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
337/2021

08.mar

privind organizarea concursului de proiecte de management pentru ocuparea funcției
de manager al Centrului Cultural și de Artă Lăzarea, instituție publică aflată în
subordinea Consiliului Județean Harghita, respectiv constituirea Comisiei de concurs
și a Comisiei de soluționare a contestațiilor;

Dispoziția nr.
338/2021

08.mar

privind reluarea activității după încetarea suspendării raportului de serviciu la
inițiativa funcționarului public al doamnei Csiszér Emoke în funcția publică de
consilier, grad profesional principal, gradația 2, la Compartimentul management din
cadrul Direcției management și relații internaționale; 



Dispoziția nr.
339/2021

08.mar
privind încetarea de drept a raportului de serviciu al domnului Marthy Attila, având
temporar funcția de consilier, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul
management din cadrul Direcției management și relații internațional;

Dispoziția nr.
340/2021

08.mar privind încetarea contractului individual de muncă, al domnului Lázár Zoltán; 

Dispoziția nr.
341/2021

08.mar

privind rectificarea art. 1 al Dispoziției nr. 260/2021 pentru modificarea Dispoziției nr.
1155/2020 privind încadrarea pe durată determinată, cu timp parțial de 4 ore pe zi, în
postul contractual de consilier, gradaţia 0, la Cabinetul Preşedintelui Consiliului
Judeţean Harghita, a doamnei Gábor Szidónia;

Dispoziția nr.
342/2021

08.mar
privind constatarea reluării activității ca urmare a încetării modificării raportului de
serviciu prin detașare în vederea exercitării cu caracter temporar a funcției publice de
prefect al județului Harghita de către domnul Proca Ion;

Dispoziția nr.
343/2021

09.mar
privind rectificarea art. 1 al Dispoziției nr. 239/2021 privind trecerea în gradația 3
corespunzător tranșei de vechime în muncă, și stabilirea venitului brut lunar al
doamnei Csata Kinga;

Dispoziția nr.
344/2021

09.mar

privind modificarea art. 4 al Dispoziției nr. 251/2021 privind organizarea concursului
de proiecte de management pentru ocuparea funcției de manager al Școlii Populare
de Artă și Meserii Vámszer Géza a județului Harghita, instituție publică aflată în
subordinea Consiliului Județean Harghita, respectiv constituirea Comisiei de concurs
și a Comisiei de soluționare a contestațiilor;

Dispoziția nr.
345/2021

09.mar
privind numirea în funcția publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad
profesional debutant, gradația 0 la Compartimentul protecția mediului din cadrul
Direcției arhitect șef, al doamnei Farkas Zsuzsanna; 

Dispoziția nr.
346/2021

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

Dispoziția nr.
347/2021

09.mar
constituirea Grupului de lucru pentru derularea activității în vederea înființării
căminului public pentru persoane vârstnice în județul Harghita; 

Dispoziția nr.
348/2021

10.mar privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
349/2021

10.mar
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 Nagy Csenge-Szidonia;

Dispoziția nr.
350/2021

12.mar

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

Dispoziția nr.
351/2021

15.mar

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



Dispoziția nr.
352/2021

15.mar

privind abrogarea Dispoziției nr. 948/2020 ”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 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 municipiul Miercurea Ciuc, județul Harghita”cu modificările și
completările ulterioare;

Dispoziția nr.
353/2021

15.mar

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 Ambrus Rege manager de caz se asigură coordonarea activităţilor de
asistenţă socială şi protecţie specială desfăşurate în interesul superior al copilului
privind minorul Vas Jenő-Edvárd născut la data de 23.05.2017, în municipiul Odorheiu
Secuiesc, județul Harghita;

Dispoziția nr.
354/2021

15.mar

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 Chindea Claudia manager de caz se asigură coordonarea activităţilor de
asistenţă socială şi protecţie specială desfăşurate în interesul superior al copilului
privind minorul Tamás Szilárd născut la data de 16.07.2012, în municipiul Miercurea
Ciuc, județul Harghita

Dispoziția nr.
355/2021

15.mar

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 Csiszér Rajti-Orsolya manager de caz se asigură coordonarea activităţilor de
asistenţă socială şi protecţie specială desfăşurate în interesul superior al copilului
privind minorul Serbán Mihály-Martin născut la data de 10.11.2018, în municipiul
Odorheiu Secuiesc, județul Harghita;

Dispoziția nr.
356/2021

15.mar

privind abrogarea Dispoziției nr. 447/2020 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 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 Balázs Mónika născută la data de 14.11.2018, în
municipiul Miercurea Ciuc, județul Harghita”cu modificările și completările ulterioare;

Dispoziția nr.
357/2021

15.mar
cu privire la modificarea Dispoziției nr. 1157/2020 privind încadrarea pe durată
determinată, cu timp parțial de 5 ore pe zi, în postul contractual de consilier, gradaţia
5, la Cabinetul Preşedintelui Consiliului Judeţean Harghita, a doamnei Bodi Ildikó;



Dispoziția nr.
358/2021

15.mar
cu privire la modificarea Dispoziției nr. 1155/2020 privind încadrarea pe durată
determinată, cu timp parțial de 4 ore pe zi, în postul contractual de consilier, gradaţia
0,  la Cabinetul Preşedintelui Consiliului Judeţean Harghita, a doamnei Gábor Szidónia;

Dispoziția nr.
359/2021

15.mar
cu privire la modificarea Dispoziției nr. 1158/2020 privind încadrarea pe durată
determinată, cu timp parțial de 5 ore pe zi, în postul contractual de consilier, gradaţia
0,  la Cabinetul Preşedintelui Consiliului Judeţean Harghita, a doamnei Timár Tímea;

Dispoziția nr.
360/2021

15.mar

cu privire la modificarea Dispoziției nr. 1167/2020 privind încadrarea pe durată
determinată, cu normă întreagă de 8 ore pe zi, în postul contractual de director
cabinet, gradaţia 2, la Cabinetul Preşedintelui Consiliului Judeţean Harghita, a
domnului Erős Levente Zoltán;

Dispoziția nr.
361/2021

16.mar
privind prelungirea detașării, în urma modificării contractului individual de muncă, a
domnului Szőcs Botond, în funcția de șofer, grad profesional I, la Direcția
patrimoniului din cadrul Consiliului Județean Harghita; 

Dispoziția nr.
362/2021

18.mar

privind numirea în funcţia publică de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad
profesional principal, gradaţia 3, la Compartimentul relații cu culte religioase din
cadrul Direcției generale programe și proiecte, respectiv modificarea raportului de
serviciu prin mutare definitivă la Serviciul administrație publică locală,
Compartimentul relații publice în zona Ciuc, din cadrul Direcției Arhitect șef al
doamnei Borka-Maria Magdolna;

Dispoziția nr.
363/2021

19.mar
privind modificarea Programului anul al achizițiilor publice pe anul 2021 aprobat prin
Dispoziție nr. 1374/2020 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziție publică pe
anul 2021 al Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
364/2021

19.mar privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
365/2021

22.mar

privind modificarea Dispoziției președintelui Consiliului Județean Harghita nr.
1279/20122, pentru aprobarea „Listei cu persoanele care au dreptul de a utiliza
telefoanele mobile, precum și valorile lunara admise, care pot fi alocate din bugetul
Consiliului Județean Harghita; 

Dispoziția nr.
366/2021

22.mar

rectificarea art. 1 al Dispoziției nr. 128/2021 privind încadrarea domnului Keresztes
Zoltán în funcția publică de referent, clasa III, grad profesional asistent, gradația 2, pe
perioadă nedeterminată la Compartimentul administrarea patrimoniului din cadrul
Direcției generale patrimoniu în reorganizării activității Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
367/2021

22.mar
privind numirea îndrumătorului și aprobarea programului de desfășurare a perioadei
de stagiu pentru funcționarul public debutant Farkas Zsuzsanna, consilier la
Compartimentul protecția mediului din cadrul Arhitect Șef;

Dispoziția nr.
368/2021

22.mar
privind delegarea anumitor atribuții de coordonare către domnul vicepreședinte Biro
Barna Botond;

Dispoziția nr.
369/2021

22.mar
privind modificarea Dispoziției Consiliului Județean Harghita nr. 364/2021 privind
convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
370/2021

22.mar
privind constatarea încetării Contractului individual de muncă nr. 487/2020, cu
acordul părților al domnului Elekes Szabolcs; 

Dispoziția nr.
371/2021

22.mar

privind numirea în funcția publică de execuție temporar vacant, clasa I, grad
profesional asistent, gradația 2 la Compartimentul resurse umane și perfecționare
profesională din cadrul Direcției resurse umane și comunicare, a doamnei Balazs
Beáta; 

Dispoziția nr.
372/2021

22.mar
privind numirea în funcția de fochist, grad profesional I, la Direcția generală
patrimoniu din cadrul Consiliului Județean Harghita, în urma modificării contractului
individual de muncă, al domnului Bartalis Elemér;



Dispoziția nr.
373/2021

23.mar

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

Dispoziția nr.
374/2021

24.mar

privind delegarea temporară a atribuțiilor aferente funcției publice vacante de
conducere de director executiv Direcția juridică și administrație publică către domn
Bodó Alpar, consilier juridic la Compartimentul juridic, contencios, avizări acte
administrative și contracte din cadrul Direcției juridice și administrația publică,
respectiv coordonarea anumitor atribuții din cadrul Direcției juridice și administrație
publică, precum și dreptul de semnătură pentru aceste atribuții;

Dispoziția nr.
375/2021

24.mar

privind delegarea temporară a atribuțiilor aferente funcției publice vacante de
conducere de director executiv Direcția juridică și administrație publică către doamna
Munteanu Eva, consilier juridic la Compartimentul juridic, contencios, avizări acte
administrative și contracte din cadrul Direcției juridice și administrația publică,
respectiv coordonarea anumitor atribuții din cadrul Direcției juridice și administrație
publică, precum și dreptul de semnătură pentru aceste atribuții;

Dispoziția nr.
376/2021

25.mar

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 februarie 2021, a doamnei  Lukács Eva;

Dispoziția nr.
377/2021

25.mar

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 februarie 2021, a domnului Bodó Alpár;

Dispoziția nr.
378/2021

25.mar

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 februarie 2021, a doamnei  Kopacz Emoke;

Dispoziția nr.
379/2021

25.mar

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 februarie 2021, a doamnei  Csiki Anna;

Dispoziția nr.
380/2021

25.mar

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 februarie 2021, a doamnei Jozsa Svella Ildiko-Beáta;

Dispoziția nr.
381/2021

25.mar

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 februarie 2021, a domnului Eros Levente Zoltan;

Dispoziția nr.
382/2021

25.mar

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 februarie 2021, a doamnei Zonda Eva;



Dispoziția nr.
383/2021

25.mar

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 februarie 2021, a doamnei Kiss Timea Gabriella;

Dispoziția nr.
384/2021

25.mar

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 februarie 2021, al
domnului Benedek Szekedy Sandor;

Dispoziția nr.
385/2021

25.mar

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 februarie 2021, al
doamnei Magyari Monika;

Dispoziția nr.
386/2021

25.mar

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 februarie 2021, al
doamnei Biro Kinga;

Dispoziția nr.
387/2021

25.mar

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 februarie 2021, a doamnei
Császár Judith;

Dispoziția nr.
388/2021

25.mar

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 februarie 2021, a doamnei
Kajtár Zsuzsanna;

Dispoziția nr.
389/2021

25.mar

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 februarie 2021, a domnului
Székely Arpád;

Dispoziția nr.
390/2021

25.mar

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 februarie 2021, a doamnei
Farkas Eniko;

Dispoziția nr.
391/2021

25.mar

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 februarie 2021, a doamnei
Kinda Jolán;

Dispoziția nr.
392/2021

25.mar

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 februarie 2021, al doamnei
Gál Dorottya;

Dispoziția nr.
393/2021

25.mar

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 februarie 2021, a doamnei
Eross Bea;



Dispoziția nr.
394/2021

25.mar

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” Patrimoniul cultural ca motor pentru o creștere durabilă”, în luna
februarie 2021, al doamnei Hosszu Emese;

Dispoziția nr.
395/2021

25.mar

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 februarie 2021, a
doamnei Kardalus Eniko;

Dispoziția nr.
396/2021

25.mar

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 februarie 2021, a
doamnei Abraham Emoke;

Dispoziția nr.
397/2021

25.mar

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 februarie 2021, a
doamnei Béres Tunde;

Dispoziția nr.
398/2021

25.mar

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 februarie 2021, al
domnului Ványolos Elemér;

Dispoziția nr.
399/2021

25.mar

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 februarie 2021, a doamnei Szász Katalin;

Dispoziția nr.
400/2021

25.mar

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 februarie 2021, a doamnei Salamon Andrea;

Dispoziția nr.
401/2021

25.mar

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 februarie 2020, a doamnei Torok Hanna;

Dispoziția nr.
402/2021

25.mar

privind aplicarea la salariul de bază lunar 20% majorare pentru activitatea desfășurată
în cadrul proiectului Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare prin investiții
necesare pentru consolidarea capacității de reacție la criza de sănătate publică
cauzată de răspunderea virusului COVID 19 în județul Harghita și în centrele sociale
rezidențiale din subordine, în luna februarie 2021, al doamnei Barcsay Anna Maria; 

Dispoziția nr.
403/2021

25.mar

privind aplicarea la salariul de bază lunar 20% majorare pentru activitatea desfășurată
în cadrul proiectului Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare prin investiții
necesare pentru consolidarea capacității de reacție la criza de sănătate publică
cauzată de răspunderea virusului COVID 19 în județul Harghita și în centrele sociale
rezidențiale din subordine, în luna februarie 2021, al doamnei Oltean Anna; 



Dispoziția nr.
404/2021

25.mar

privind numirea Comisiei de concurs, respectiv Comisiei de soluționare a
contestațiilor pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de
conducere specifice vacante de secretar general al județului, pentru care proba scrisă
va avea loc în data de 27 aprilie 2021;

Dispoziția nr.
405/2021

25.mar privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
406/2021

26.mar

privind numirea Comisiei pentru elaborarea, pregătirea, verificarea, actualizarea
documentelor pentru achiziția publică pentru contractul „Delegarea prin concesiune a
gestiunii activității de operare a depozitului de deșeuri și a instalațiilor de tratare a
deșeurilor - inclusiv stația de sortare de la Sânsimion – din cadrul Centrului de
management integrat a deșeurilor Remetea, județul Harghita”;

Dispoziția nr.
407/2021

29.mar

privind rectificarea Dispoziției nr. 115/2021 privind încadrarea doamnei Tudorancea
Florentina Mihaela pe perioadă nedeterminată în funcția contractuală de inspector de
specialitate, grad profesional debutant, gradația 2, la Compartimentul management
informatic din cadrul Direcției resurse umane și comunicare în urma reorganizării
activității Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
408/2021

29.mar

privind numirea în funcția publică de execuție temporar vacantă de consilier, clasa I,
grad profesional asistent, gradația 0 la Compartimentul investiții drumuri județene, la
Serviciul investiții drumuri județene din cadrul Direcției generale tehnice, a doamnei
Végh Orsolya;

Dispoziția nr.
409/2021

29.mar

privind numirea în funcția publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad
profesional principal, gradația 2, la Compartimentul investiții drumuri județene, la
Serviciul investiții drumuri județene din cadrul Direcției generale tehnice, al domnului
Tekse Csongor;

Dispoziția nr.
410/2021

29.mar

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 Both Emese manager de caz se asigură coordonarea activităţilor de
asistenţă socială şi protecţie specială desfăşurate în interesul superior al copilului
privind minorul Mitea István născut la data de 28.10.2007, în municipiul Miercurea
Ciuc, județul Harghita;

Dispoziția nr.
411/2021

29.mar

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 Both Emese manager de caz se asigură coordonarea activităţilor de
asistenţă socială şi protecţie specială desfăşurate în interesul superior al copilului
privind minora Mitea Beatrix născut la data de 28.10.2007, în municipiul Miercurea
Ciuc, județul Harghita;



Dispoziția nr.
412/2021

29.mar

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 Sántha Gyöngyvér manager de caz se asigură coordonarea activităţilor de
asistenţă socială şi protecţie specială desfăşurate în interesul superior al copilului
privind minorul Süketes Zoltán născut la data de 08.03.2015, în municipiul Odorheiu
Secuiesc, județul Harghita;

Dispoziția nr.
413/2021

29.mar

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 Csiszér Judit Éva manager de caz se asigură coordonarea activităţilor de
asistenţă socială şi protecţie specială desfăşurate în interesul superior al copilului
privind minorul Gábor Gábor născut la data de 21.08.2011, în municipiul Odorheiu
Secuiesc, județul Harghita;

Dispoziția nr.
414/2021

29.mar

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 Csiszér Judit Éva manager de caz se asigură coordonarea activităţilor de
asistenţă socială şi protecţie specială desfăşurate în interesul superior al copilului
privind minorul Varga Zoro născut la data de 13.10.2009, în municipiul Odorheiu
Secuiesc, județul Harghita;

Dispoziția nr.
415/2021

29.mar

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 Csiszér Judit Éva manager de caz se asigură coordonarea activităţilor de
asistenţă socială şi protecţie specială desfăşurate în interesul superior al copilului
privind minorul Varga Eduárd născut la data de 22.11.2013, în municipiul Odorheiu
Secuiesc, județul Harghita;

Dispoziția nr.
416/2021

29.mar

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 Chindea Claudia manager de caz se asigură coordonarea activităţilor de
asistenţă socială şi protecţie specială desfăşurate în interesul superior al copilului
privind minora Dani Kincső născută la data de 27.04.2020, în municipiul Miercurea
Ciuc, județul Harghita;„



Dispoziția nr.
417/2021

31.mar

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 Cseke Erzsebet manager de caz se asigură coordonarea activităţilor de
asistenţă socială şi protecţie specială desfăşurate în interesul superior al copilului
privind minora Sip Amália născută la data de 22.06.2007, în municipiul Odorheiu
Secuiesc, județul Harghita;

Dispoziția nr.
418/2021

31.mar

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 Csiszér Rajti-Orsolya manager de caz se asigură coordonarea activităţilor de
asistenţă socială şi protecţie specială desfăşurate în interesul superior al copilului
privind minora Czine Viktória născută la data de 13.07.2017, în municipiul Miercurea
Ciuc, județul Harghita

Dispoziția nr.
419/2021

31.mar

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 minorul Rostás Viktor născut la data de 10.03.2019, în municipiul Odorheiu
Secuiesc, județul Harghita;

Dispoziția nr.
420/2021

29.mar
privind modificarea Programului anul al achizițiilor publice pe anul 2021 aprobat prin
Dispoziție nr. 1374/2020 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziție publică pe
anul 2021 al Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
421/2021

31.mar
privind delegarea anumitor atribuiții de coordonare către domnul vicepreședinte Biro
Barna Botond; 

Dispoziția nr.
422/2021

31.mar
privind delegarea calității de ordonator principal de credite către domnul Biro Barna
Botond, vicepreședinte al Consiliului Județean Harghita; 

Dispoziția nr.
423/2021

31.mar
privind delegarea anumitor atribuiții de coordonare către domnul vicepreședinte
Barti Tihamer; 

Dispoziția nr.
424/2021

31.mar
privind delegarea calității de ordonator principal de credite către domnul Barti
Tihamér, vicepreședinte al Consiliului Județean Harghita; 

Dispoziția nr.
425/2021

31.mar
privind constituirea Grupului de lucru pentru repartizarea pe unități adminstrativ-
terioriale a fondului la Dispoziția Consiliului Județean Harghita din cota de 6% din
impozitul pe venit;

Dispoziția nr.
426/2021

31.mar
privind stabilirea calității de evaluator, respectiv de contrasemnarea la întocmirea
rapoartelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale personalului
din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Harghita pentru anul 2021; 

Dispoziția nr.
427/2021

01.apr
privind modificarea Programului anul al achizițiilor publice pe anul 2021 aprobat prin
Dispoziție nr. 1374/2020 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziție publică pe
anul 2021 al Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
428/2021

01.apr
privind constatarea încetării de drept a contractului individual de muncă, al doamnei
Kovacs Nagy Erika; 



Dispoziția nr.
429/2021

01.apr

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

Dispoziția nr.
430/2021

06.apr

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

Dispoziția nr.
431/2021

07.apr

privind modificarea contractului individual de muncă, prin mutarea definitivă de la
Compartimentul management informatic din cadrul Direcției resurse umane și
comunicare, la Compartimentul minoritate rromă din cadrul Direcției general
program și proiecte, al doamnei Tudorancea Florentina-Mihaela; 

Dispoziția nr.
432/2021

07.apr
privind suspendarea contractului individual e muncă pentru concediu de creștere
copilului în vârstă de până la 2 ani, al doamnei Tudorancea Florentina-Mihaela;

Dispoziția nr.
433/2021

07.apr
privind modificarea contractului individual de muncă, prin modificarea felului muncii
al domnului  Zolya Laszlo Andras; 

Dispoziția nr.
434/2021

09.apr
privind constatarea încetării contractului de management al domnului Bodor Zsolt,
manager al Editurii Harghita;

Dispoziția nr.
435/2021

09.apr privind numirea conducerii interimare ale Editurii Harghita; 

Dispoziția nr.
436/2021

09.apr

privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management
organizat pentru Școala Populara de Arta si Meserii Vámszer Géza a Județului
Harghita, instituție publica de cultura aflata in subordinea Consiliului Județean
Harghita, respectiv aprobarea încheierii Contractului de management cu domnul
Sandor Arpad;

Dispoziția nr.
437/2021

09.apr
privind modificarea Programului anul al achizițiilor publice pe anul 2021 aprobat prin
Dispoziție nr. 1374/2020 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziție publică pe
anul 2021 al Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
438/2021

09.apr
privind încetarea Contractului individual de muncă nr. 471/2020, cu acordul părților al
doamnei Tímár Tímea;

Dispoziția nr.
439/2021

09.apr

privind numirea în funcţia publică de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad
profesional debutant, gradaţia 0 la Compartimentul petiții și informații publice, la
Serviciul administrație publică locală din cadrul Direcției Arhitect Șef, a doamnei Timár
Tímea;

Dispoziția nr.
440/2021

09.apr

privind rectificarea pozițiilor nr. 110-114 din Anexa nr. 1 a Dispoziției nr. 426/2021
privind stabilirea calității de evaluator, respectiv de contrasemnatar la întocmirea
rapoartelor de evaluare a performantelor profesionale individuale ale personalului
din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Harghita pentru anul 2021;

Dispoziția nr.
441/2021

09.apr
privind numirea Comisiei pentru recepția finală a lucrării „Lucrări pentru aducerea
drumurilor, podurilor la starea inițială în urma evenimentelor accidentale (inundații,
cutremure, alunecări, etc.), conform programelor aprobate pentru anul 2020;

Dispoziția nr.
442/2021

09.apr
privind încetarea raportului de serviciu prin demisie al domnului Kocs Zoltán, având
funcția publică de execuție de referent, clasa III, grad profesional asistent, gradația 2,
la Compartimentul urbanism din cadrul Direcției arhitect șef;



Dispoziția nr.
443/2021

09.apr

privind rectificarea art. 1 al Dispoziției nr. 408/2021 privind numirea în funcția publică
de execuție temporar vacantă de consilier, clasa I, grad profesional asistent, gradația
0 la Compartimentul investiții drumuri județene, la Serviciul investiții drumuri
județene din cadrul Direcției generale tehnice, a doamnei Végh Orsolya;

Dispoziția nr.
444/2021

09.apr

privind modificarea Dispoziției nr. 257/2021 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.
445/2021

12.apr

privind împuternicirea unor angajaţi ai Consiliului Judeţean Harghita pentru semnarea
Procesului verbal de adjudecare în urma achiziționării de către Județul Harghita, a
imobilului construcții și teren, situat în Municipiul Miercurea-Ciuc, str. Progresului nr.
37, în suprafață de 7646 mp, înscris în CF nr. 52248 Miercurea-Ciuc, cu nr. cadastral
3066, la prețul de 767.300 lei, valoare cu care a fost declarat adjudecat la licitația
publică organizată de Societatea Civilă Profesională de Executori Judecătorești
Huruba, Giuncă & Asociații din data de 03.03.2021;

Dispoziția nr.
446/2021

12.apr

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.
447/2021

12.apr

privind numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție
publică având ca obiect: Servicii de supraveghere a lucrărilor aferente investiției
„Reabilitarea DJ 131 – DJ 133 – DJ137A LOT3 DJ 131 MK 38+621 -54+984; DJ 133 KM
25+000-41+866; DJ 137A KM 0+000-16+000” cod SMIS 115755”;

Dispoziția nr.
448/2021

15.apr privind numirea conducerii interimare a Editurii Harghita;

Dispoziția nr.
449/2021

15.apr
cu privire la rectificarea art.1 al Dispoziției nr. 434/2021 a președintelui Consiliului
Județean Harghita, privind constatarea încetării contractului de management al
domnului Bodor Zsolt manager al Editurii Harghita;

Dispoziția nr.
450/2021

15.apr
privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Zsók
Levente;

Dispoziția nr.
451/2021

15.apr
privind suspendarea raportului de serviciu pentru concediu de creșterea copilului în
vârstă de până la 2 ani, al doamnei Bálint Margit;

Dispoziția nr.
452/2021

15.apr

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 Csiszér Rajti-Orsolya manager de caz se asigură coordonarea activităţilor de
asistenţă socială şi protecţie specială desfăşurate în interesul superior al copilului
privind minorul Székely Sámuel născut la data de 12.01.2008, în municipiul
Gheorgheni, județul Harghita;



Dispoziția nr.
453/2021

15.apr

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 Bedő Gabriella manager de caz se asigură coordonarea activităţilor de
asistenţă socială şi protecţie specială desfăşurate în interesul superior al copilului
privind minorul Majlát Ákos Barna născut la data de 06.07.2010, în localitatea
Helvécia, Republica Ungară;

Dispoziția nr.
454/2021

15.apr

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 Csiszér Rajti-Orsolya manager de caz se asigură coordonarea activităţilor de
asistenţă socială şi protecţie specială desfăşurate în interesul superior al copilului
privind minora Todor Barbara născută la data de 13.05.2012, în municipiul Odorheiu
Secuiesc, județul Harghita;

Dispoziția nr.
455/2021

15.apr

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 minorul Demeter Lóránd născut la data de 19.04.2019, în municipiul Odorheiu
Secuiesc, județul Harghita;

Dispoziția nr.
456/2021

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

Dispoziția nr.
457/2021

16.apr
privind repartizarea pe trimestre a veniturilor și cheltuielilor aprobate în bugetul
judelui Harghita, pe anul 2021;

Dispoziția nr.
458/2021

16.apr privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Papai Carol; 

Dispoziția nr.
459/2021

20.apr

privind numirea Comisie 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 Compartimentul planificare
urbanistică zonală din cadrul Direcției arhitect șef care proba scrisă va avea loc în data
de 05 mai 2021;

Dispoziția nr.
460/2021

20.apr privind convocarea de îndată a ședinței extraordinară a Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
461/2021

20.apr
privind emiterea acordului pentru învoirea minorului Tamás Szilárd, născut la data de
16.07.2012 în Miercurea Ciuc, judeţul Harghita, în perioada 22.04-29.04.2021 la
familia adoptatoare Rîcu Remus-Florin și Rîcu Alexandra;

Dispoziția nr.
462/2021

21.apr

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 martie 2021, a doamnei Kiss Timea Gabriella;



Dispoziția nr.
463/2021

21.apr

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 martie 2021, al doamnei Duka Zita;

Dispoziția nr.
464/2021

21.apr

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 martie 2021, a domnului Eros Levente Zoltan;

Dispoziția nr.
465/2021

21.apr

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 martie 2021, a doamnei Zonda Eva;

Dispoziția nr.
466/2021

21.apr

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 martie 2021, al doamnei  Lukács Eva;

Dispoziția nr.
467/2021

21.apr

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 martie 2021, al doamnei  Kopacz Emoke;

Dispoziția nr.
468/2021

21.apr

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 martie 2021, al doamnei  Csiki Anna;

Dispoziția nr.
469/2021

21.apr

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 martie 2021, a doamnei Jozsa Svella Ildiko-Beáta;

Dispoziția nr.
470/2021

21.apr

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 martie 2021, al
domnului Benedek Szekedy Sandor; 

Dispoziția nr.
471/2021

21.apr

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 martie 2021, al
doamnei Biro Kinga;

Dispoziția nr.
472/2021

21.apr

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 martie 2021, a domnului Bodó Alpár;

Dispoziția nr.
473/2021

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

Dispoziția nr.
474/2021

21.apr

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 martie 2021, al
doamnei Magyari Monika

Dispoziția nr.
475/2021

21.apr

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 martie 2021, al
doamnei Ferencz Tunde Melinda;



Dispoziția nr.
476/2021

21.apr

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 martie 2021, a
doamnei Béres Tunde

Dispoziția nr.
477/2021

21.apr

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 martie 2021, a
doamnei Kardalus Eniko;

Dispoziția nr.
478/2021

21.apr

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 martie 2021, a
doamnei Vaida Szidonia Maria;

Dispoziția nr.
479/2021

21.apr

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 martie 2021, al
domnului Ványolós Elemér

Dispoziția nr.
480/2021

21.apr

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 martie 2021, a
doamnei Abraham Emoke;

Dispoziția nr.
481/2021

21.apr

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 martie 2021, a doamnei Szász Katalin;

Dispoziția nr.
482/2021

21.apr

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 martie 2021, a doamnei Salamon Andrea;

Dispoziția nr.
483/2021

21.apr

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 martie 2021, a doamnei Torok Hanna;

Dispoziția nr.
484/2021

21.apr

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% 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” Patrimoniul cultural ca motor pentru o creștere durabilă”, în luna martie
2021, al doamnei Munteanu Eva;

Dispoziția nr.
485/2021

21.apr

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” Patrimoniul cultural ca motor pentru o creștere durabilă”, în luna martie
2021, al doamnei Hosszú Emese;



Dispoziția nr.
486/2021

21.apr

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 martie 2021, a domnului
Székely Arpád;

Dispoziția nr.
487/2021

21.apr

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 martie 2021, a doamnei
Kajtár Zsuzsanna;

Dispoziția nr.
488/2021

21.apr

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 martie 2021, a doamnei
Császár Judith;

Dispoziția nr.
489/2021

21.apr

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 martie 2021, a doamnei
Kinda Jolán;

Dispoziția nr.
490/2021

21.apr

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 martie 2021, a doamnei
Farkas Eniko

Dispoziția nr.
491/2021

21.apr

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 martie 2021, al doamnei Gál
Dorottya;

Dispoziția nr.
492/2021

21.apr

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 martie 2021, a doamnei
Eross Bea;

Dispoziția nr.
493/2021

21.apr
privind suspendarea raportului de serviciu la inițiativa funcționarului public pentru
concediu pentru creșterea copilului în vârsta de până la 2 ani, al doamnei Forró
Gabriella

Dispoziția nr.
494/2021

22.apr
privind numirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru investiția
„Modernizare sistem rutier pe DJ 134A, DN 13C – Șoimușu Mic – Cristuru Secuiesc, km
7+518-15+484, sectorul km 12+631-15+484”;

Dispoziția nr.
495/2021

22.apr
privind constituirea Grupului de lucru ITI Harghita – Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară Harghita; 

Dispoziția nr.
496/2021

23.apr
privind modificarea Dispoziției președintelui Consiliul Județean Harghita nr. 279/2017
privind constituirea Grupului de lucru pentru dezvoltarea educației și formării
profesionale în județul Harghita, cu modificările și completările ulterioare;

Dispoziția nr.
497/2021

23.apr privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Județean Harghita; 

Dispoziția nr.
498/2021

26.apr
privind modificarea raportului de muncă prin delegarea în funcția contractuală de
inspector de specialitate, grad profesional IA, gradația 5 la Agenția Județeană pentru
Plăți și Inspecție Socială Harghita, al doamnei Miklósi Ildikó;



Dispoziția nr.
499/2021

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

Dispoziția nr.
500/2021

26.apr
privind modificarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2021 aprobat prin
Dispoziție nr. 1374/2020 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziție publică pe
anul 2021 al Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
501/2021

26.apr

privind numirea îndrumătorului și aprobarea programului de desfășurare a perioadei
de stagiu pentru funcționarul public debutant Timár Tímea, consilier la
Compartimentul petiții ți informații publice, la Serviciul administrație publică locală
din cadrul Direcției Arhitect Șef;

Dispoziția nr.
502/2021

26.apr
privind suspendarea raportului de serviciu prin acordul părților, al domnului Iochom
Zsolt;

Dispoziția nr.
503/2021

27.apr

privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management
organizat pentru Centrul Cultural și Arte Lăzarea, instituție publică de cultură aflată în
subordinea Consiliului Județean Harghita, respectiv aprobarea încheierii Contractului
de management cu domnul Kolcsar Béla;

Dispoziția nr.
504/2021

28.apr
privind aprobarea Comisie 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 2021;

Dispoziția nr.
505/2021

28.apr

privind aprobarea Comisie 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 2021;

Dispoziția nr.
506/2021

28.apr
privind aprobarea Comisie de evaluare/selectare a cererilor de finanțare în cadrul
Programului anual de colaborare cu structurile asociative ale persoanelor cu handicap
din județul Harghita pe 2021;

Dispoziția nr.
507/2021

28.apr
privind aprobarea Comisie de evaluare/selectare a cererilor de finanțare în cadrul
Programului județean anual de îngrijire social-medical la domiciliu al Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita pe anul 2021;

Dispoziția nr.
508/2021

28.apr
privind aprobarea Comisie 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 2021; 

Dispoziția nr.
509/2021

28.apr
privind modificarea Programului anul al achizițiilor publice pe anul 2021 aprobat prin
Dispoziție nr. 1374/2020 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziție publică pe
anul 2021 al Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
510/2021

28.apr
privind modificarea Dispoziției nr. 495/2021 a președintelui Consiliului Județean
Harghita privind constituirea Grupului de lucru ITI Harghita – Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară Harghita; 

Dispoziția nr.
511/2021

28.apr
privind constituirea Unității de implementare al proiectului „Dotarea cu echipamente
IT a unităților de Învățământ special prin UAT Județul Harghita”;

Dispoziția nr.
512/2021

29.apr
constituirea Unității de management a proiectului „Sistem de management integrat al
deșeurilor în județul Harghita” prin transformarea Unității de implementare a
proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Harghita”;

Dispoziția nr.
513/2021

29.apr
cu privire la modificarea Dispoziției nr. 1157/2020 privind încadrarea pe durată
determinată, cu timp parțial de 5 ore pe zi, în postul contractual de consilier, gradaţia
5, la Cabinetul Preşedintelui Consiliului Judeţean Harghita, a doamnei Bodi Ildikó;



Dispoziția nr.
514/2021

29.apr

cu privire la modificarea Dispoziției nr. 349/2021 privind încadrarea pe durată
determinată, cu normă întreagă de 8 ore pe zi, în postul contractual de consilier,
gradaţia 0, la Cabinetul Preşedintelui Consiliului Judeţean Harghita, a doamnei Nagy
Csenge Szidónia;

Dispoziția nr.
515/2021

29.apr
cu privire la modificarea Dispoziției nr. 1155/2020 privind încadrarea pe durată
determinată, cu timp parțial de 4 ore pe zi, în postul contractual de consilier, gradaţia
0,  la Cabinetul Preşedintelui Consiliului Judeţean Harghita, a doamnei Gábor Szidónia;

Dispoziția nr.
516/2021

29.apr

cu privire la modificarea Dispoziției nr. 1167/2020 privind încadrarea pe durată
determinată, cu normă întreagă de 8 ore pe zi, în postul contractual de director
cabinet, gradaţia 2, la Cabinetul Preşedintelui Consiliului Judeţean Harghita, a
domnului Erős Levente Zoltán;

Dispoziția nr.
517/2021

29.apr

privind numirea „Grupului de lucru pentru delimitarea zonelor afectate de ploaie
torențiale pe drumurile județene DJ 135, respectiv zonele pentru care a fost întocmit
Proces Verbal privind constatarea și evaluarea pagubelor produse în urma
fenomenelor hidrometeorologice periculoase (ploi torențiale), în comuna Șimonești
din perioada 14.06.2020 de Comitetul Județean pentru Situații e Urgență Harghita
înregistrat cu nr. 1587 din 26.06.2020”;

Dispoziția nr.
518/2021

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

Dispoziția nr.
519/2021

04.mai
privind încadrarea pe durată privind modificarea Programului anul al achizițiilor
publice pe anul 2021 aprobat prin Dispoziție nr. 1374/2020 privind aprobarea
Strategiei anuale de achiziție publică pe anul 2021 al Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
520/2021

04.mai

privind numirea Comisiei de concurs, respectiv Comisie de soluționare a contestațiilor
pentru concursul organizat în vederea ocupării funcțiilor publice de execuție vacante
de consilier, clasa I, grad profesional principal la Serviciul investiții drumuri județene,
Compartimentul investiții drumuri județene din cadrul Direcției generale tehnice,
pentru care proba scrisă va avea loc în data de 07 iunie 2021

Dispoziția nr.
521/2021

04.mai

privind numirea Comisiei de concurs, respectiv Comisie de soluționare a contestațiilor
pentru concursul organizat în vederea ocupării funcțiilor publice de execuție vacante
de consilier, clasa I, grad profesional principal la Serviciul investiții drumuri județene,
Compartimentul investiții drumuri județene din cadrul Direcției generale tehnice,
pentru care proba scrisă va avea loc în data de 07 iunie 2021

Dispoziția nr.
522/2021

04.mai
privind modificarea Programului anul al achizițiilor publice pe anul 2021 aprobat prin
Dispoziție nr. 1374/2020 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziție publică pe
anul 2021 al Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția nr.
523/2021

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

Dispoziția nr.
524/2021

06.mai

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
implementare proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor în Județul
Harghita” din cadrul Direcției arhitect șef pentru care prob scrisă va avea loc în data
de 07 iunie 2021; 

Dispoziția nr.
525/2021

06.mai
privind modificarea Dispoziției nr. 495/2021 a președintelui Consiliului Județean
Harghita, privind constituirea Grupului de lucru ITI Harghita – Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară Harghita;



Dispoziția nr.
526/2021

07.mai

privind promovarea temporară în funcţia publică vacantă de conducere de director
executiv adjunct la Direcţia arhitect șef a doamnei Kinda Jolán, consilier, clasa I, grad
profesional superior, gradația 5, la Compartimentul amenajarea teritoriului GIS din
cadrul Direcției arhitect șef

Dispoziția nr.
527/2021

07.mai

privind reluarea activității după încetarea suspendării raportului de serviciu la
inițiativa funcționarului public al doamnei Farkas Erika, în funcția publică de consilier,
clasa I, grad profesional principal, gradația 4, la Compartimentul buget și monitorizare
instituții subordonate din cadrul Direcției economice

Dispoziția nr.
528/2021

07.mai
privind modificarea Dispoziției nr. 977/2019 privind numirea Comisiei de recepție
finală pentru investiția „Reabilitarea, reamenajarea, modernizarea și dotarea
ambulatoriului integrat al Spitalului Județean Harghita de Urgență Miercurea Ciuc”;

Dispoziția nr.
529/2021

07.mai

privind modificarea Dispoziției nr. 586/2017 privind constituirea Comisiei de avizare a
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivului/proiectelor de investiții
finanțate din fonduri publice, precum și aprobarea Regulamentului cadru de
organizare și funcționare a acestora;

Dispoziția nr.
533/2021

10.mai privind convocarea de îndată a ședință extraordinare a Consiliului Județean Harghita; 

Dispoziția nr.
534/2021

11.mai

privind modificarea Dispoziției nr. 1297/2019 pentru recepția parțială a obiectivului
de investiții „Reamenajarea și extinderea Spitalului județean de Urgență Miercurea
Ciuc” executare în baza Contractului de lucrări nr. 20698/12.09.2019 (lucrări în
continuare necesare finalizării investiției);

Dispoziția nr.
535/2021

11.mai

privind abrogarea Dispoziției nr. 950/2020 ”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 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 municipiul Gheorgheni, județul Harghita”cu modificările și completările
ulterioare;

Dispoziția nr.
536/2021

11.mai

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 Balázs Péter născut la data de 01.04.2019, în municipiul Miercurea Ciuc,
județul Harghita;

Dispoziția nr.
537/2021

11.mai
privind modificarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2021 aprobat prin
Dispoziție nr. 1374/2020 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziție publică pe
anul 2021 al Consiliului Județean Harghita;


