1 2022-01-03

2 2022-01-05

privind încetarea raportului de serviciu cu acordul părților al domnului Kész
Imre Viktor, având funcția de execuție de consilier, clasa I, grad profesional
superior, gradația 5 la Serviciul investiții drumuri județene, Compartimentul
investiții drumuri județene din cadrul Direcției generale tehnice;
cu privire la numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de
achiziție publică având ca obiect: „Modernizarea sistemului de control acces
în clădirea PalatuluiAdministrativ al Județului Harghita prin turnicheți”

privind numirea Comisiei de concurs, respectiv Comisiei de soluţionare a
contestaţiilor pentru concursul organizat în vederea ocupării postului
contractual temporar vacantă de Responsabil comunicare în cadrul
proiectului FRiDGE - Development of food industry SME competitiveness for
better potentials in growth, pentru care proba scrisă va avea loc la data de
3 2022-01-06 20 ianuarie 2022;
privind aprobarea desfăşurării unei acţiuni în cadrul activităţii de relaţii
4 2022-01-06 internaţionale;
5 2022-01-06

privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Județean Harghita;

privind modificarea Dispoziției nr. 425/2021 privind constituirea Grupului de
lucru pentru repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a fondului la
dispoziția Consiliului Județean Harghita din cota de 6 % din impozitul pe
6 2022-01-06 venit;
7 2022-01-07

privind încetarea contractului individual de muncă a domnului Gál Márk;

privind încadrarea în postul contractual vacant de inspector de specialitate,
grad profesional debutant, la Compartimentul organizare evenimente și
implementare programe în cadrul Direcției resurse umane și comunicare al
8 2022-01-07 domnului Gál Márk;

9 2022-01-07

privind aprobarea componenței Comisiei de concurs, respectiv Comisiei de
soluționare a contestațiilor pentru ocuparea postului vacant de medic
rezident ultimul an confirmat în specialitatea Neurologie la secția de
Neurologie al Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc;

cu privire la modificarea Dispoziției nr. 1392/2021 președintelui Consiliului
Județean Harghita privind aprobarea componenței Comisiei de concurs,
respectiv Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea postului
vacant de medic specialist psihiatru în specialitatea psihiatrie la Spitalul de
10 2022-01-06 Psihiatrie Tulgheș<
privind abrogarea Dispoziției nr. 1096/2019 ”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 minorul Balázs-Ruszka
Márk născut la data de 06.09.2016, în municipiul Gheorgheni, județul
11 2022-01-10 Harghita”cu modificările și completările ulterioare;
privind încredinţarea d-lui Elekes Zoltán director al Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, ca prin d-na asistent social
Stoica Cosmina Daciana 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 Majláth Ádám István născut la data de 10.06.2011, în localitatea
12 2022-01-10 Odorheiu Secuiesc, județul Harghita;

privind abrogarea Dispoziției nr. 354/2021 ”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
13 2022-01-10 Harghita”cu modificările și completările ulterioare;

14 2022-01-11

cu privire la numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de
achiziție publică având ca obiect: „Achiziția autovehicule”;

privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al doamnei
15 2022-01-11 Ábrahám Anico;
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 principal la
Compartimentul relații cu mass media și publicații proprii, din cadrul
Direcției resurse umane și comunicare, pentru care proba scrisă va avea loc
16 2022-01-11 la data de 14 februarie 2022;

17 2022-01-13

privind aprobarea componenței Comisiei de concurs, respectiv Comisiei de
soluționare a contestațiilor pentru ocuparea postului vacant de medic
rezident ultimul an confirmat în specialitatea Medicină Internă la secția de
Medicină Internă al Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc;

privind aprobarea acoperirii definitive a deficientului secțiunii de dezvoltare,
din excedentul bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar
18 2022-01-13 2021 al județului Harghita;

19
20

21

22
23

privind numirea Comisiei de concurs, respectiv Comisiei de soluţionare a
contestaţiilor pentru concursul organizat în vederea ocupării postului
contractual vacant de Inspector de specialitate, grad profesional debutant la
Serviciul administrativ gospodăresc, din cadrul Direcției generale patrimoniu,
2022-01-13 pentru care proba scrisă va avea loc la data de 07 februarie 2022;
privind repartizarea unei locuinţe de serviciu aflată în proprietatea judeţului
2022-01-13 Harghita şi în administarea Consiliului Judeţean Harghita;
pentru 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 2022 în cadrul Consiliului
2022-01-13 Județean Harghita;
cu privire la modificarea Dispoziției nr. 1341/2021 privind încadrarea pe
durată determinată, cu timp parțial de 4 ore pe zi, în postul contractual de
consilier, gradaţia 3, la Cabinetul Preşedintelui Consiliului Judeţean Harghita,
2022-01-13 al domnului Madár Zsolt;
privind mandatarea reprezentării în cadrul unei activităţi de relaţii
2022-01-13 internaţionale;

24 2022-01-13

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 Mitea Benjamin
născut la data de 30.10.2011, în localitatea Miercurea Ciuc, județul Harghita;

privind încredinţarea d-lui Elekes Zoltán director al Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, ca prin d-na asistent social
Stoica Cosmina Daciana 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
minora Bizsi Jázmin născută la data de 08.10.2019, în localitatea Odorheiu
25 2022-01-13 Secuiesc, județul Harghita;
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 minora Pui Annamária
născută la data de 08.03.2013, în localitatea Odorheiu Secuiesc, județul
26 2022-01-13 Harghita;

27 2022-01-13

privind modificarea Dispoziţiei nr. 438/2019 privind constituirea Grupului de
lucru pentru derularea activităţilor Consiliului Judeţean Harghita privind
temele și programele aferente relației de înfrățire cu județul Vas din Ungaria;

privind stabilirea calității de evaluator, respectiv de contrasemnatar la
întocmirea rapoartelor de evaluare a performanțelor profesionale
individuale ale personalului din aparatul de specialitate al Consiliului
28 2022-01-13 Județean Harghita pentru anul 2021

29 2022-01-13

privind aprobarea componenței Comisiei de concurs, respectiv Comisiei de
soluționare a contestațiilor pentru ocuparea postului vacant de medic
rezident ultimul an confirmat în specialitatea Gastroenterologie la secția de
Gastroenterologie al Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc

cu privire la modificarea Dispoziției nr. 153/2021 privind încadrarea pe
durată determinată, cu timp parțial de 4 ore pe zi, în postul contractual de
consilier, gradaţia 4 la Cabinetul Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean
30 2022-01-17 Harghita, al domnului Kassay Lajos – Péter;
31 2022-01-18

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

privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de
management organizat pentru ocuparea funcţiei de manager al Centrului
Județean Pentru Promovarea Culturii Tradiționale Harghita, instituție publică
de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Harghita, respectiv
aprobarea încheierii Contractului de management cu doamna Bartalis
32 2022-01-18 Izabella
cu privire la modificarea Dispoziției nr. 1337/2021 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 vacante de consilier achiziții publice,
clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul achiziții publice din
cadrul Serviciului achiziții publice, pentru care proba scrisă va avea loc la
33 2022-01-18 data de 12 ianuarie 2022

34 2022-01-19

privind unele măsuri pentru exercitarea atribuțiilor directorului executiv al
Direcției juridice și administrație publică în caz de absență a acestuia sau
pentru prevenirea ivirii conflictului de interese, conform legii;

35 2022-01-19

36 2022-01-19

37 2022-01-19

privind numirea prin detașare în urma modificării raportului de serviciu al
domnului Bicăjanu Vasile, pe o perioadă de 6 luni în funcția publică
temporar vacantă de director executiv la Direcția economică;
privind modificarea Dispoziției nr. 2/2022 cu privire la numirea Comisiei de
evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect:
„Modernizarea sistemului de control acces în clădirea Palatului Administrativ
al Județului Harghita prin turnicheți”;
pentru rectificarea Dispoziției Nr. 1409/2021 al Programului anual al
achizițiilor publice pe anul 2022 privind aprobarea Strategiei anuale de
achiziţie publică pe anul 2022 al Consiliului Județean Harghita;

cu privire la modificarea Dispoziției nr. 3/2022 președintelui Consiliului
Județean Harghita, privind numirea Comisiei de concurs, respectiv Comisiei
de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul organizat în vederea
ocupării postului contractual temporar vacantă de Responsabil comunicare
în cadrul proiectului FRiDGE - Development of food industry SME
competitiveness for better potentials in growth, pentru care proba scrisă va
38 2022-01-19 avea loc la data de 20 ianuarie 2022

39 2022-01-19

40 2022-01-20
41 2022-01-20

42 2022-01-21
43 2022-01-21
44 2022-01-21

pentru modificarea Dispoziției nr. 1053/2021 privind numirea comisiei
pentru recepționarea obiectelor de mobilier pentru dotarea obiectivului
„Centru balneoclimateric multifuncțional în orașul Borsec, județul Harghita”;
privind numirea Comisiei de recepție finală pentru lucrarea „Modernizare
drum județean DJ 136A, loc. Atia – DN 13A, km 21+900-27+960” sectorul km
22+900-27+960;
privind suspendarea contractului individual de muncă, prin acordul părţilor,
pentru interese personale, al domnului Erős Levente;
privind numirea Comisiei de recepție finală pentru lucrarea „Modernizare
drum județean DJ 123D, Sâncrăieni – Sântimbru Băi, km 4+200-16+200”
sectorul km 4+200-10+000;
privind modificarea Dispoziției nr. 23/2022 privind mandatarea reprezentării
în cadrul unei activităţi de relaţii internaţionale;
privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Județean Harghita;

privind mandatarea reprezentării în cadrul unei activităţi de relaţii
45 2022-01-25 internaţionale;

46 2022-01-25

privind aprobarea componenței Comisiei de concurs, respectiv Comisiei de
soluționare a contestațiilor pentru ocuparea postului vacant de medic
rezident ultimul an confirmat în specialitatea Urologie la secția Urologie al
Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc;

privind numirea în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad
profesional debutant, gradația 0 la Compartimentul Cancelaria Consiliului
Județean Harghita din cadrul Direcției juridice și administrație publică, a
47 2022-01-25 doamnei Tankó Szende;

48 2022-01-27

49 2022-01-27

50 2022-01-27

cu privire la numirea Comisiei de negociere pentru atribuirea contractului de
achiziție publică având ca obiect: ,,Servicii de curățenie la Centrul de
vaccinare din str. Kossuth Lajos, nr. 4, Miercurea Ciuc, jud. Harghita (fostul
Sediu Serviciului de Ambulanță Județean Harghita)”;
privind trecerea în gradaţia 4 corespunzător tranşei de vechime în muncă, şi
stabilirea venitului brut lunar al doamnei Józsa-Svella Ildikó-Beáta;
privind trecerea în gradaţia 4 corespunzător tranşei de vechime în muncă, şi
stabilirea venitului brut lunar al doamnei Sabău Elena-Andrea;

privind trecerea în gradaţia 5 corespunzător tranşei de vechime în muncă, şi
51 2022-01-27 stabilirea venitului brut lunar al doamnei Borbáth Csilla;

52 2022-01-27

privind trecerea în gradaţia 4 corespunzător tranşei de vechime în muncă, şi
stabilirea venitului brut lunar al doamnei Borka-Maria Magdalina;

privind trecerea în gradaţia 2 corespunzător tranşei de vechime în muncă, şi
53 2022-01-27 stabilirea venitului brut lunar al doamnei Hosszú Emese;
privind mandatarea reprezentării în cadrul unei activități de relații
54 2022-01-27 internaționale;

55 2022-01-28
56 2022-01-28

57 2022-01-31

58 2022-01-31

59 2022-01-31

pentru modificarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2022
aprobat prin Dispoziției Nr. 1409/2021 privind aprobarea Strategiei anuale
de achiziţie publică pe anul 2022 al Consiliului Județean Harghita
privind încetarea raportului de serviciu prin acordul părților, al doamnei
Tankó Melinda
privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional Dream Road „Danube Region
for improved Acces and eMprowerment of ROmA Development” din cadrul
programului Transnațional Dunărea, în luna decembrie 2021, al domnului
Mihály Csaba;
privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional Dream Road „Danube Region
for improved Acces and eMprowerment of ROmA Development” din cadrul
programului Transnațional Dunărea, în luna decembrie 2021, a doamnei
Salamon Andrea;
privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional E - COOL - “Entrepreneurial
and Intrapreneurial Mindset DA 2 1. ex. /BE in Young People trough the
Dynamisation of Competences, Teaching Methodologies and
Entrepreneurial Ecosystem”, în luna decembrie 2021, al domnului Székely
Árpád;

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional E - COOL - “Entrepreneurial
and Intrapreneurial Mindset in Young People trough the Dynamisation of
Competences, Teaching Methodologies and Entrepreneurial Ecosystem”, în
60 2022-01-31 luna decembrie 2021, a doamnei Farkas Enikő;
privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional E - COOL - “Entrepreneurial
and Intrapreneurial Mindset in Young People trough the Dynamisation of
Competences, Teaching Methodologies and Entrepreneurial Ecosystem”, în
61 2022-01-31 luna decembrie 2021, a doamnei Bíró Kinga;
privind aplicarea la salariul de bază lunar 20% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional E - COOL - “Entrepreneurial
and Intrapreneurial Mindset in Young People trough the Dynamisation of
Competences, Teaching Methodologies and Entrepreneurial Ecosystem”, în
62 2022-01-31 luna decembrie 2021, a doamnei Kajtár Zsuzsánna;
privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional E - COOL - “Entrepreneurial
and Intrapreneurial Mindset in Young People trough the Dynamisation of
Competences, Teaching Methodologies and Entrepreneurial Ecosystem”, în
63 2022-01-31 luna decembrie 2021, a doamnei Császár Judith;
privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul Proiectului CD-ETA „Collaborative Digitization of
Natural and Cultural Heritage” din cadrul programului Interreg Europe, în
64 2022-01-31 luna decembrie 2021, al doamnei Antal Renáta;

privind aplicarea la salariul de bază lunar 20% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional E - COOL - DA 3 1. ex. /BE
“Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in Young People trough the
Dynamisation of Competences, Teaching Methodologies and
65 2022-01-31 Entrepreneurial Ecosystem”, în luna decembrie 2021, a doamnei Erőss Bea;
privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional TalentMagnet „Improved
Institutional Capacities and New Multilevel Governance for Talent Attraction
and Retention in Danube Region” din cadrul programului Transnațional
66 2022-01-31 Dunărea, în luna decembrie 2021, a doamnei Gál Dorottya;
privind aplicarea la salariul de bază lunar 20% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional E - COOL - “Entrepreneurial
and Intrapreneurial Mindset in Young People trough the Dynamisation of
Competences, Teaching Methodologies and Entrepreneurial Ecosystem”, în
67 2022-01-31 luna decembrie 2021, a doamnei Gál Dorottya;
privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de 10% pentru
activitatea desfăşurată în cadrul proiectului internațional E - COOL “Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in Young People trough the
Dynamisation of Competences, Teaching Methodologies and
Entrepreneurial Ecosystem”, în luna decembrie 2021, al domnului Vágássy
68 2022-01-31 Alpár;

69 2022-01-31

70 2022-01-31

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul Proiectului CD-ETA „Collaborative Digitization of
Natural and Cultural Heritage” din cadrul programului Interreg Europe, în
luna decembrie 2021, al domnului Chiorean Adrian-Alexandru
privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul Proiectului CD-ETA „Collaborative Digitization of
Natural and Cultural Heritage” din cadrul programului Interreg Europe, în
luna decembrie 2021, al domnului Farkas Tamás István

rivind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în DA 4 1. ex. /BE cadrul proiectului internațional Dream Road
„Danube Region for improved Acces and eMprowerment of ROmA
Development” din cadrul programului Transnațional Dunărea, în luna
71 2022-01-31 decembrie 2021, a doamnei Szász Katalin;

72 2022-01-31

73 2022-01-31

74 2022-01-31

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului international Local Flavours – Authentic
tourism based on local cultural flavours, în cadrul Programului Interreg
Europe, în luna decembrie 2021, al domnului Tamás Botond;
privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului international FRIDGE – Development of
food industry SME competitiveness for better potentials in growth, în cadrul
Programului Interreg Europe, în luna decembrie 2021, al doamnei Zonda Éva;
privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului international FRIDGE – Development of
food industry SME competitiveness for better potentials in growth, în cadrul
Programului Interreg Europe, în luna decembrie 2021, al doamnei Lukács Éva

aplicarea la salariul de bază lunar 20% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional RURITAGE - “Rural
regeneration trough systemic heritage – led strategies” din cadrul
programului Horizon 2020, subprogramul SC5 – 21 – 2016 – 2017:
“Patrimoniul cultural ca motor pentru o creștere durabilă” în luna decembrie
75 2022-01-31 2021, a doamnei Hosszú Emese;

76 2022-01-31

77 2022-01-31

78 2022-01-31

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului international Local Flavours – Authentic
tourism based on local cultural flavours, în cadrul Programului Interreg
Europe, în luna decembrie 2021, al domnului Szőcs István;
privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului international FRIDGE – Development of
food industry SME competitiveness for better potentials in growth, în cadrul
Programului Interreg Europe, în luna decembrie 2021, al doamnei Csíki Anna;
privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului international Local Flavours – Authentic
tourism based on local cultural flavours, în cadrul Programului Interreg
Europe, în luna decembrie 2021, al domnului Dragu Márk Ádám;

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului international FRIDGE – Development of
food industry SME competitiveness for better potentials in growth, în cadrul
Programului Interreg Europe, în luna decembrie 2021, al domnului Bodó
79 2022-01-31 Alpár

80 2022-01-31

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului international Local Flavours – Authentic
tourism based on local cultural flavours, în cadrul Programului Interreg
Europe, în luna decembrie 2021, al doamnei Magyari Mónika;

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional RURITAGE - “Rural
regeneration trough systemic heritage – led strategies” din cadrul
programului Horizon 2020, subprogramul SC5 – 21 – 2016 – 2017:
“Patrimoniul cultural ca motor pentru o creștere durabilă” în luna decembrie
81 2022-01-31 2021, a doamnei Nistor Maria Angela;
privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum de
10% pentru activitatea desfăşurată în cadrul Proiectului internațional
„RuralGrowth - increasing competitiveness of SMEs in the rural visitor
economy sector” din cadrul Programului Interreg Europe, în luna decembrie
82 2022-01-31 2021, al domnului Zólya Zsombor;
privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum de
10% pentru activitatea desfăşurată în cadrul Proiectului internațional
„RuralGrowth - increasing competitiveness of SMEs in the rural visitor
economy sector” din cadrul Programului Interreg Europe, în luna decembrie
83 2022-01-31 2021, al doamnei Ioance Erika;

84 2022-01-31

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul Proiectului CD-ETA „Collaborative Digitization of
Natural and Cultural Heritage” din cadrul programului Interreg Europe, în
luna decembrie 2021, al domnului Suciu Róbert-Ignác;

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional TalentMagnet „Improved
Institutional Capacities and New Multilevel Governance for Talent Attraction
and Retention in Danube Region” din cadrul programului Transnațional
85 2022-01-31 Dunărea, în luna decembrie 2021, a doamnei Béres Tünde;
privind aplicarea la salariul de bază lunar 20% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului international FRIDGE – Development of
food industry SME competitiveness for better potentials in growth, în cadrul
Programului Interreg Europe, în luna decembrie 2021, al domnului Erős
86 2022-01-31 Levente Zoltán;

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional TalentMagnet „Improved
Institutional Capacities and New Multilevel Governance for Talent Attraction
and Retention in Danube Region” din cadrul programului Transnațional
87 2022-01-31 Dunărea, în luna decembrie 2021, al domnului Ványolós Elemér;

88

89

90

91

92

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului international TalentMagnet „Improved
Institutional Capacities and New Multilevel Governance for Talent Attraction
and Retention in Danube Region” din cadrul programului Transnațional
2022-01-31 Dunărea, în luna decembrie 2021, al doamnei Duka Zita;
privind aplicarea la salariul de bază lunar 20% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului international FRIDGE – Development of
food industry SME competitiveness for better potentials in growth, în cadrul
Programului Interreg Europe, în luna decembrie 2021, al doamnei Kopacz
2022-01-31 Emőke;
privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional Dream Road „Danube Region
for improved Acces and eMprowerment of ROmA Development” din cadrul
programului Transnațional Dunărea, în luna decembrie 2021, a doamnei
2022-01-31 Török Hanna;
privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional FRIDGE – Development of
food industry SME competitiveness for better potentials in growth, în cadrul
Programului Interreg Europe, în luna decembrie 2021, a doamnei Kiss Timea
2022-01-31 Gabriella;
privind încetarea numirii pe perioadă determinată, prin acordul părților, al
domnului Bogos Ákos în funcția de director interimar la Consiliul Județean
Harghita – Serviciul Public de Pază al Obiectivelor de Interes Județean
2022-01-31 Harghita;

93 2022-01-31

privind modificarea raportului de serviciu prin mutarea temporară de la
Compartimentul Cancelaria Consiliului Județean Harghita din cadrul Direcției
juridice și administrație publică la Compartimentul amenajarea teritoriului
GIS din cadrul Direcției arhitect șef al doamnei Tankó Szende;

privind abrogarea Dispoziției nr. 34/2022 privind unele măsuri pentru
exercitarea atribuțiilor directorului executiv al Direcției juridice și
administrație publică în caz de absență a acestuia sau pentru prevenirea ivirii
94 2022-01-31 conflictului de interese, conform legii;
privind numirea în funcţia publică de execuţie temporar vacantă de consilier,
clasa I, grad profesional superior, gradația 5 la Biroul corp control din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Harghita al doamnei
95 2022-01-31 Mandel Éva;

96 2022-01-31
97 2022-01-31

privind încadrarea în postul contractual vacant de conducere de director la
Consiliul Județean Harghita – Serviciul Public de Pază al Obiectivelor de
Interes Județean Harghita, pe perioadă nedeterminată, al domnului Bogos
Ákos;
privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Județean Harghita;

privind mandatarea reprezentării în cadrul unei activităţi de relaţii
98 2022-01-31 internaţionale;
privind scoaterea unei autoutilitare și includerea unei autoutilitare în parcul
99 2022-01-31 auto al Consiliului Județean Harghita;
privind încadrarea domnului Sándor Árpád, pe durată determinată, cu timp
parțial de 4 ore pe zi, în postul contractual de execuție de Responsabil
comunicare (Cod COR 243201 Specialist în relații publice) în cadrul
proiectului FRIDGE – Developmnet of food industry SME competitiveness for
100 2022-02-01 better potentials in growth;

privind numirea Comisiei de concurs, respectiv Comisiei de soluţionare a
contestaţiilor pentru concursul organizat în vederea ocupării funcțiilor
publice de execuție vacante de referent, clasa III, grad profesional superior,
respectiv referent, clasa III, grad profesional principal la Compartimentul
administrarea patrimoniului din cadrul Direcției generale patrimoniu, pentru
101 2022-02-01 care proba scrisă va avea loc în data de 07 martie 2022;
privind constatarea încetării de drept al Contractului individual de muncă nr.
102 2022-02-01 497/2021, al domnului Madár Zsolt;
103 2022-02-02

privind numirea Comisiei de inventariere centrale precum şi a Comisiilor de
inventariere a patrimoniului Judeţului Harghita pe anul 2021;

privind constatarea încetării de drept al Contractului individual de muncă nr.
104 2022-02-02 489/2021, al doamnei Tamás Erika;
privind constatarea încetării de drept al Contractului individual de muncă nr.
105 2022-02-02 490/2021, al doamnei Borbáth Tímea;
cu privire la modificarea Dispoziției nr.54/2022 a Președintelui Consiliului
02.feb Județean Harghita privind mandatarea reprezentării în cadrul unei activități
106
de relații internaționale;

107

108
109

110

111

112

113

privind reprezentarea județului Harghita în Adunarea Generală a Asociaţiei
02.feb de Dezvoltare Intercomunitară ”Centru Sportiv Harghita - Gheorgheni –
Hargita -Gyergyó Sportközpont Önkormányzati Fejlesztési Társulás”;
privind încredinţarea d-lui Elekes Zoltán director al Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, ca prin d-na asistent social
Stoica Cosmina Daciana din cadrul Serviciului de adopţie şi postadopţii, să
efectueze demersurile şi să îndeplinească actele pregătitoare necesare
exercitării drepturilor şi obligaţiilor părinteşti de către Preşedintele
02.feb
Consiliului Judeţean Harghita în domeniul adopției și prin d-na Fodor Edit
manager de caz se asigură coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi
protecţie specială desfăşurate în interesul superior al copilului privind
minorul Szőcs Csongor născut la data de 26.06.2020, în localitatea
Miercurea Ciuc, județul Harghita;
03.feb

pentru modificarea Dispoziției nr. 705/2020 privind constituirea Comisiei de
negociere pentru achiziţionarea unor imobile;

privind modificarea Dispoziției nr. 1332/2021 cu privire la numirea Comisiei
de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca
03.feb
obiect: „Întreținerea curentă pe timp de iarnă a drumurilor
județene din județul Harghita, în perioada 2021-2024”;
privind aprobarea componenței Comisiei de concurs, respectiv Comisiei de
soluționare a contestațiilor pentru ocuparea postului vacant de medic
03.feb
rezident ultimul an de pregătire confirmat în specialitatea Pediatrie la secția
Pediatrie al Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc;
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 principal
03.feb
la Compartimentul relaţii publice în zona Gheorgheni, Serviciul administrație
publică locală din cadrul Direcției arhitect șef pentru care proba scrisă va
avea loc la data de 21 februarie 2022;
cu privire la numirea îndrumătorului şi aprobarea programului de
desfăşurare a perioadei de stagiu pentru funcţionarul public debutant Tankó
04.feb
Szende, consilier, clasa I, grad profesional debutant, gradația 0 la
Compartimentul amenajarea teritoriului GIS din cadrul Direcției arhitect șef;

114

115

116

117

privind suspendarea desfășurării concursului organizat în vederea ocupării
pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție de inspector de
03.feb specialitate, grad profesional debutant la Serviciul administrativ gospodăresc
în cadrul Direcției generale patrimoniu, pentru care proba scrisă era stabilit
în data 07 februarie 2022;
privind constituirea Comisiei pentru stabilirea măsurilor care urmează a fi
luate în privinţa recuperării eventualelor prejudicii produse în urma
07.feb
suspendării executării lucrărilor de la Staţia de transfer a deşeurilor din
Comuna Corund;
privind încetarea raportului de serviciu prin acordul părților al doamnei
Balázs Réka, având funcția de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad
09.feb profesional debutant, gradația 0, la Compartimentul comunicare și
gestionare dispoziții și editarea monitoarelor oficiale din cadrul Direcției
juridice și administrație publică;
privind numirea în funcţia publică de execuţie vacantă de consilier juridic,
clasa I, grad profesional debutant, gradația 0, pe perioadă nedeterminată, la
09.feb
Compartimentul petiții și informații publice, Serviciul administrație publică
locală din cadrul Direcției arhitect șef, al doamnei Balázs Réka;

121

privind modificarea Dispoziției nr. 2/2022 cu privire la numirea Comisiei de
evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect:
„Modernizarea sistemului de control acces în clădirea Palatului
Administrativ al Județului Harghita prin turnicheți”;
privind modificarea raportului de serviciu prin mutarea temporară de la
Compartimentul buget și monitorizare instituții subordonate din cadrul
Direcţiei economice la Compartimentul achiziții publice din cadrul Serviciului
achiziții publice al doamnei Bartalis Tünde;
cu privire la numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de
achiziție publică având ca obiect: ,,Servicii de curățenie la Centrul de
vaccinare din str. Kossuth Lajos, nr. 4, Miercurea Ciuc, jud.
Harghita (fostul Sediu Serviciului de Ambulanță Județean
Harghita)”;
privind aprobarea schimbării numelui, pe cale administrativă privind pe
numitul CZARI-HOLLO ARNOLD, domiciliat în com. Sânsimion, județul
Harghita;

122

privind numirea Comisiei de concurs, respectiv Comisiei de soluţionare a
contestaţiilor pentru concursul organizat în vederea ocupării postului
14.feb contractual vacant de execuție de Inspector de specialitate, grad profesional
debutant la Serviciul administrativ gospodăresc, din cadrul Direcției generale
patrimoniu, pentru care proba scrisă va avea loc la data de 10 martie 2022;

10.feb
118
11.feb
119

11.feb
120
14.feb

123
124
125

126

127

privind aprobarea componenței Comisiei de examen, respectiv Comisiei de
soluționare a contestațiilor pentru ocuparea postului vacant de medic
14.feb
specialist confirmat în specialitatea Medicină de laborator la Laboratorul de
analize medicale al Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc;
14.feb

privind menținerea în postul contractual deținut, peste vârsta standard de
pensioare, a domnului Baricz Gergely;

14.feb privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Județean Harghita;
privind rectificarea Dispoziției nr. 17/2022 cu privire la aprobarea
componenței Comisiei de concurs, respectiv Comisiei de soluționare a
16.feb contestațiilor pentru ocuparea postului vacant de medic rezident ultimul an
confirmat în specialitatea Medicină Internă la secția de Medicină Internă al
Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc;
privind încetarea raportului de serviciu prin acordul părților al doamnei Pál
Orsolya, având funcția de execuție temporar vacantă de inspector, clasa I,
16.feb grad profesional asistent, gradația 0, la Compartimentul investiții drumuri
județene la Serviciul investiții drumuri județene din cadrul Direcției generale
tehnice;

privind numirea în funcţia publică de execuţie vacantă de consilier, clasa I,
grad profesional asistent, gradația 0, pe perioadă nedeterminată, la Direcția
16.feb
generală tehnică, Serviciul investiții drumuri județene, Compartimentul
investiții drumuri județene, al doamnei Pál Orsolya;

128

129

privind modificarea Dispoziției nr.820/2021 privind constituirea Grupului de
lucru pentru derularea activităților Consiliului Județean Harghita privind
16.feb
temele aferente relației de cooperare cu raionul Strășeni, Republica
Moldova și sarcinile membrilor acestuia;

130

privind modificarea Dispoziției nr. 947/2019 a preşedintelui Consiliului
Judeţean Harghita, privind constituirea Unităţii de implementare a
16.feb proiectului internațional FRiDGE - Development of food industry SME
competitiveness for better potentials in growth, în cadrul Programului
Interreg Europe cu modificările și completările ulterioare;
cu privire la modificarea Dispoziției nr. 511/2021 privind constituirea Unităţii
16.feb de implementare al proiectului ”Dotarea cu echipamente IT a unităților de
învățământ special prin U.A.T. Județul Harghita”;

131

privind aprobarea componenței Comisiei de examen, respectiv Comisiei de
soluționare a contestațiilor pentru ocuparea postului vacant de medic
16.feb
specialist confirmat în specialitatea Chirurgie generală la secția de Chirurgie
generală al Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc;

132
133

17.feb

privind modificarea Dispoziției nr. 125/2022 privind convocarea ședinței
extraordinare a Consiliului Județean Harghita;

18.feb

privind numirea Comisiei pentru recepția la terminarea lucrării „Plombare cu
mixtură asfaltică”, conform programelor aprobate pentru anul 2022;

134
135

21.feb

21.feb
136
21.feb

privind numirea în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad
profesional debutant, gradația 2 la Compartimentul tineret și sport din
cadrul Direcției generale programe și proiecte, a doamnei Bálint Erika

22.feb

privind încredinţarea d-lui Elekes Zoltán director al Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, ca prin d-na asistent social
Stoica Cosmina Daciana 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 Ötves Botond născut la data de 28.01.2019, în localitatea Odorheiu
Secuiesc, județul Harghita

22.feb

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 Fodor Edit manager de caz se
asigură coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială
desfăşurate în interesul superior al copilului privind minorul Demeter István
născut la data de 10.02.2018, în localitatea Gheorgheni, județul Harghita

137

138

139

privind mandatarea reprezentării în cadrul unei activităţi de relaţii
internaţionale;
privind aprobarea componenței Comisiei de concurs, respectiv Comisiei de
soluționare a contestațiilor pentru ocuparea postului vacant de farmacist cu
drept de liberă practică la Farmacia Spitalului Județean de Urgență
Miercurea Ciuc

22.feb

140

privind încredinţarea d-lui Elekes Zoltán director al Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, ca prin d-na asistent social
Stoica Cosmina 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 minora Bizsi Tamara
născută la data de 19.09.2016, în localitatea Odorheiu Secuiesc, județul
Harghita

22.feb

141

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 minora Paradicza
Izabella născută la data de 27.10.2016, în localitatea Odorheiu Secuiesc,
județul Harghita

22.feb

privind aprobarea componenței Comisiei de examen, respectiv Comisiei de
soluționare a contestațiilor pentru ocuparea postului vacant de medic
rezident ultimul an confirmat în specialitatea Pneumologie la Secția de
Pneumologie al Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc

142

145

privind aprobarea desfăşurării unei acţiuni în cadrul activităţii de relaţii
internaţionale;
privind emiterea acordului pentru internare și intervenție chirurgicală
copilului Demeter János născut la data de 12.10.2010, în localitatea
Gheorgheni, județul Harghita,
privind aprobarea schimbării numleui, purtat în căsătorie, pe cale
administrativă, privind pe numita KOVACS ZSUZSANNA domiciliată în mun.
Miercurea Ciuc, județul Harghita;

146

privind modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Harghita
nr. 759/2021 privind constituirea Grupului de lucru destinat coordonării
activităților Consiliului Județean Harghita, ale unităților subordonate și ale
diferitelor organizații neguvernamentale care se derulează în domeniul
programelor, investițiilor, dezvoltării economice a județului;

143

22.feb
23.feb

144
23.feb

23.feb

147
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25.feb
28.feb

28.feb
149
28.feb
150
151
152
153

28.feb
28.feb
28.feb

privind mandatarea reprezentării în cadrul unei activităţi de relaţii
internaţionale;
privind repartizarea unei locuinţe de serviciu aflată în proprietatea judeţului
Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean Harghita
privind încetarea raportului de serviciu prin acordul părților al doamnei
Barta Judit, având funcția publică de execuție temporar vacantă de consilier,
clasa I, grad profesional asistent, gradația 5, la Compartimentul resurse
umane și perfecționare profesională din cadrul Direcției resurse umane și
comunicare
privind numirea în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad
profesional principal, gradația 5 la Compartimentul relații cu mass media și
publicații proprii din cadrul Direcției resurse umane și comunicare, a
doamnei Barta Judit
privind repartizare pe trimestre a veniturilor și cheluielilor aprobate în
bugetul județului Harghita, pe anul 2022;
privind convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Județean
Harghita;
privind aprobarea unei acțiuni de relații internaționale;

154

155

privind abrogarea Dispoziției nr. 1080/2021 ”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
01.mar obligaţiilor părinteşti de către Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita în
domeniul adopției și prin d-na Török Emőke manager de caz se asigură
coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială
desfăşurate în interesul superior al copilului privind minorul László Zsolt
născut la data de 11.04.2010, în municipiul Odorheiu Secuiesc, județul
Harghita”cu modificările și completările ulterioare;
privind prelungirea perioadei pentru care se stabilește procentul de
majorare salarială pentru activitatea desfăşurată în cadrul proiectului
01.mar
international FRIDGE – Development of food industry SME competitiveness
for better potentials in growth, în cadrul Programului Interreg Europe
01.mar

156
157

01.mar

01.mar
158

01.mar
159

160

161

162

163

164

165

privind prelungirea perioadei pentru care se stabilește procentul de
majorare salarială pentru activitatea desfăşurată în cadrul proiectului
internațional Local Flavours – Authentic tourism based on local cultural
flavours, în cadrul Programului Interreg Europe;
privind trecerea în gradaţia 3 corespunzător tranşei de vechime în muncă, şi
stabilirea venitului brut lunar al doamnei Zonda Éva;
privind modificarea raportului de serviciu prin mutare definitivă de la
Compartimentul relații cu mass mediași publicații proprii la Compartimentul
resurse umane și perfecționare profesională din cadrul Direcției resurse
umane și comunicare al doamnei Barta Judit;
privind aplicarea la salariul de bază lunar 20% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului international FRIDGE – Development of
food industry SME competitiveness for better potentials in growth, în cadrul
Programului Interreg Europe, în luna ianuarie 2022, al domnului Erős
Levente Zoltán

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului international FRIDGE – Development of
01.mar
food industry SME competitiveness for better potentials in growth, în cadrul
Programului Interreg Europe, în luna ianuarie 2022, al domnului Bodó Alpár
privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului international FRIDGE – Development of
01.mar
food industry SME competitiveness for better potentials in growth, în cadrul
Programului Interreg Europe, în luna ianuarie 2022, al doamnei Csíki Anna
privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului international FRIDGE – Development of
01.mar
food industry SME competitiveness for better potentials in growth, în cadrul
Programului Interreg Europe, în luna ianuarie 2022, al doamnei Zonda Éva
privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului international FRIDGE – Development of
01.mar
food industry SME competitiveness for better potentials in growth, în cadrul
Programului Interreg Europe, în luna ianuarie 2022, al doamnei Lukács Éva
privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum de
10% pentru activitatea desfăşurată în cadrul Proiectului internațional
01.mar „RuralGrowth - increasing competitiveness of SMEs in the rural visitor
economy sector” din cadrul Programului Interreg Europe, în luna ianuarie
2022, al doamnei Farkas Enikő
privind aplicarea la salariul de bază lunar 20% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului international FRIDGE – Development of
01.mar food industry SME competitiveness for better potentials in growth, în cadrul
Programului Interreg Europe, în luna ianuarie 2022, al doamnei Kopacz
Emőke

166

167

168

169

170

171

172

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului international FRIDGE – Development of
01.mar
food industry SME competitiveness for better potentials in growth, în cadrul
Programului Interreg Europe, în luna ianuarie 2022, al doamnei Duka Zita
privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional FRIDGE – Development of
01.mar food industry SME competitiveness for better potentials in growth, în cadrul
Programului Interreg Europe, în luna ianuarie 2022, a doamnei Kiss Timea
Gabriella
privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului international Local Flavours – Authentic
01.mar
tourism based on local cultural flavours, în cadrul Programului Interreg
Europe, în luna ianuarie 2022, al doamnei Magyari Mónika
privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional E - COOL - “Entrepreneurial
01.mar and Intrapreneurial Mindset in Young People trough the Dynamisation of
Competences, Teaching Methodologies and Entrepreneurial Ecosystem”, în
luna ianuarie 2022, al domnului Székely Árpád
privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului international Local Flavours – Authentic
01.mar
tourism based on local cultural flavours, în cadrul Programului Interreg
Europe, în luna ianuarie 2022, al domnului Dragu Márk Ádám
privind aplicarea la salariul de bază lunar 20% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional RURITAGE - “Rural
regeneration trough systemic heritage – led strategies” din cadrul
01.mar
programului Horizon 2020, subprogramul SC5 – 21 – 2016 – 2017:
“Patrimoniul cultural ca motor pentru o creștere durabilă” în luna ianuarie
2022, a doamnei Hosszú Emese
privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului international Local Flavours – Authentic
01.mar
tourism based on local cultural flavours, în cadrul Programului Interreg
Europe, în luna ianuarie 2022, al domnului Tamás Botond

173

privind aplicarea la salariul de bază lunar 20% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional TalentMagnet „Improved
01.mar Institutional Capacities and New Multilevel Governance for Talent Attraction
and Retention in Danube Region” din cadrul programului Transnațional
Dunărea, în luna ianuarie 2022, a doamnei Gál Dorottya

174

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional TalentMagnet „Improved
01.mar Institutional Capacities and New Multilevel Governance for Talent Attraction
and Retention in Danube Region” din cadrul programului Transnațional
Dunărea, în luna ianuarie 2022, a doamnei Béres Tünde

175

privind aplicarea la salariul de bază lunar 20% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional E - COOL - “Entrepreneurial
01.mar and Intrapreneurial Mindset in Young People trough the Dynamisation of
Competences, Teaching Methodologies and Entrepreneurial Ecosystem”, în
luna ianuarie 2022, a doamnei Gál Dorottya

176

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional Dream Road „Danube Region
01.mar for improved Acces and eMprowerment of ROmA Development” din cadrul
programului Transnațional Dunărea, în luna ianuarie 2022, al domnului
Mihály Csaba

177

178

179

180

privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum de
10% pentru activitatea desfăşurată în cadrul Proiectului internațional
01.mar „RuralGrowth - increasing competitiveness of SMEs in the rural visitor
economy sector” din cadrul Programului Interreg Europe, în luna ianuarie
2022, al doamnei Bíró Kinga
privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul Proiectului CD-ETA „Collaborative Digitization of
01.mar
Natural and Cultural Heritage” din cadrul programului Interreg Europe, în
luna ianuarie 2022, al domnului Suciu Róbert-Ignác
privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum de
10% pentru activitatea desfăşurată în cadrul Proiectului internațional
01.mar „RuralGrowth - increasing competitiveness of SMEs in the rural visitor
economy sector” din cadrul Programului Interreg Europe, în luna ianuarie
2022, al doamnei Ioance Erika
privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul Proiectului CD-ETA „Collaborative Digitization of
01.mar
Natural and Cultural Heritage” din cadrul programului Interreg Europe în
luna ianuarie 2022, al domnului Farkas Tamás István

182

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional RURITAGE - “Rural
regeneration trough systemic heritage – led strategies” din cadrul
01.mar
programului Horizon 2020, subprogramul SC5 – 21 – 2016 – 2017:
“Patrimoniul cultural ca motor pentru o creștere durabilă” în luna ianuarie
2022, a doamnei Munteanu Éva
privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional Dream Road „Danube Region
01.mar for improved Acces and eMprowerment of ROmA Development” din cadrul
programului Transnațional Dunărea, în luna ianuarie 2022, a doamnei Török
Hanna

183

privind aplicarea la salariul de bază lunar 20% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional E - COOL - “Entrepreneurial
01.mar and Intrapreneurial Mindset in Young People trough the Dynamisation of
Competences, Teaching Methodologies and Entrepreneurial Ecosystem”, în
luna ianuarie 2022, a doamnei Erőss Bea

181

184

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul Proiectului CD-ETA „Collaborative Digitization of
01.mar
Natural and Cultural Heritage” din cadrul programului Interreg Europe, în
luna ianuarie 2022, al domnului Chiorean Adrian-Alexandru
01.mar

185

01.mar
186

01.mar
187

01.mar
188

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul Proiectului CD-ETA „Collaborative Digitization of
Natural and Cultural Heritage” din cadrul programului Interreg Europe, în
luna ianuarie 2022, al doamnei Antal Renáta
privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional RURITAGE - “Rural
regeneration trough systemic heritage – led strategies” din cadrul
programului Horizon 2020, subprogramul SC5 – 21 – 2016 – 2017:
“Patrimoniul cultural ca motor pentru o creștere durabilă” în luna ianuarie
2022, a doamnei Berecz Katalin
privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional Dream Road „Danube Region
for improved Acces and eMprowerment of ROmA Development” din cadrul
programului Transnațional Dunărea, în luna ianuarie 2022, a doamnei Szász
Katalin
privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional Dream Road „Danube Region
for improved Acces and eMprowerment of ROmA Development” din cadrul
programului Transnațional Dunărea, în luna ianuarie 2022, a doamnei
Salamon Andrea

189

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional TalentMagnet „Improved
01.mar Institutional Capacities and New Multilevel Governance for Talent Attraction
and Retention in Danube Region” din cadrul programului Transnațional
Dunărea, în luna ianuarie 2022, al domnului Ványolós Elemér

01.mar
190

01.mar
191
192

01.mar

01.mar

193

02.mar
194
03.mar
195

196
197

198

199

200

privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum de
10% pentru activitatea desfăşurată în cadrul Proiectului internațional
„RuralGrowth - increasing competitiveness of SMEs in the rural visitor
economy sector” din cadrul Programului Interreg Europe, în luna ianuarie
2022, al domnului Zólya Zsombor
privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum de
20% pentru activitatea desfăşurată în cadrul Proiectului internațional
„RuralGrowth - increasing competitiveness of SMEs in the rural visitor
economy sector” din cadrul Programului Interreg Europe, în luna ianuarie
2022, al doamnei Kajtár Zsuzsánna
privind mandatarea reprezentării în cadrul unei activităţi de relaţii
internaţionale
privind abrogarea Dispoziției nr. 949/2020 ”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 Farkas Tünde manager de caz se asigură
coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială
desfăşurate în interesul superior al copilului privind minora Frigur Timea
născută la data de 01.07.2018, în municipiul Odorheiu Secuiesc, județul
Harghita”cu modificările și completările ulterioare
cu privire la modificarea Dispoziției nr. 122/2022 președintelui Consiliului
Județean Harghita privind numirea Comisiei de concurs, respectiv Comisiei
de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul organizat în vederea
ocupării postului contractual vacant de execuție de Inspector de specialitate,
grad profesional debutant la Serviciul administrativ gospodăresc, din cadrul
Direcției generale patrimoniu, pentru care proba scrisă va avea loc la data de
10 martie 2022
Privind modificarea Dispoziției Nr. 192/2022
privind mandatarea reprezentării în cadrul unei activităţi de relaţii
internaţionale

cu privire la constituirea Grupului de lucru pentru coordonarea activităților și
04.mar colaborărilor Consiliului Județean Harghita de realizarea Strategiei de tineret
a județului Harghita pe perioada 2022-2030
04.mar privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Județean Harghita
privind modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Judeţean Harghita
nr. 727/2011 privind constituirea Grupului de lucru pentru actualizarea și
07.mar modernizarea continuă a paginii web al Consiliului Județean Harghita,
componenţa Grupului de lucru pentru actualizarea şi modernizarea continuă
a paginii web al Consiliului Judeţean Harghita
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 principal la
09.mar
Compartimentul urmărire oportunități de finanțare din cadrul Direcției
generale programe și proiecte, pentru care proba scrisă va avea loc la data
de 19 aprilie 2022
privind modificarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2022
09.mar aprobat prin Dispoziția Nr. 1410/2021 privind aprobarea Strategiei anuale de
achiziţie publică pe anul 2022 al Unității centralizate de achiziții publice

201

202

203
204
205

privind modificarea Dispoziției nr. 1301/2020 pentru recepţia parţială a
obiectivului de investiţii „Amenajare heliport în curtea Spitalului Județean
10.mar
Miercurea Ciuc” executate în baza Contractului de lucrări nr.
30811/20.12.2019;
privind aprobarea Declarației de asumare a agendei de integritate
10.mar organizațională în coordonatele Strategiei Naționale Anticorupție și a
implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025;
privind delegarea către directorul executiv, domnul Bicăjanu Vasile, a
10.mar dreptului de semnătură și calitatea de ordonator principal de credite pentru
desfășurarea anumitor activități din cadrul Direcției economice;
10.mar
10.mar
14.mar

206
14.mar
207

15.mar
208
209
210

15.mar
15.mar
15.mar

211
15.mar
212
213

214

16.mar

pentru modificarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2022
17.mar aprobat prin Dispoziția Nr. 1409/2021 privind aprobarea Strategiei anuale de
achiziţie publică pe anul 2022 al Consiliului Județean Harghita
17.mar

privind trecerea în gradaţia 5 corespunzător tranşei de vechime în muncă, şi
stabilirea venitului brut lunar al doamnei Tubák Mária-Katalin

17.mar

privind constituirea Unităţii de implementare a proiectului internațional
EDU2030 Youth in Transition, din cadrul Programului Erasmus+

17.mar

privind trecerea în gradaţia 3 corespunzător tranşei de vechime în muncă, şi
stabilirea venitului brut lunar al doamnei Kopacz-Tamás Annamária

17.mar

privind mandatarea reprezentării în cadrul activităţii de relaţii
internaţionale

215

216

217
218

219

privind mandatarea reprezentării în cadrul unei activităţi de relaţii
internaţionale
privind mandatarea reprezentării în cadrul unei activităţi de relaţii
internaţionale;
privind aprobarea achimbării prenumelu, pe cale administrativă, privind pe
numita CZONT EMESE-LEDA, domiciliată în mun. Miercurea Ciuc, județul
Hrghita;
privind aplicarea sancţiunii disciplinare domnului Gáspár Balázs, având
funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior,
gradația 5, la Compartimentul investiții proprii din cadrul Direcției generale
tehnice
cu privire la numirea îndrumătorului şi aprobarea programului de
desfăşurare a perioadei de stagiu pentru funcţionarul public debutant Bálint
Erika, consilier, clasa I, grad profesional debutant, gradația 2 la
Compartimentul tineret și sport din cadrul Direcției generale programe și
proiecte
privind modificarea Dispoziției nr. 204/2022 privind mandatarea
reprezentării în cadrul unei activităţi de relaţii internaţionale
privind mandatarea reprezentării în cadrul unei activităţi de relaţii
internaţionale
privind modificarea Dispoziției nr. 103/2022 privind numirea Comisiei de
inventariere centrale precum şi a Comisiilor de inventariere a patrimoniului
Judeţului Harghita pe anul 2021
privind încadrarea pe durată determinată, cu timp parțial de 4 ore pe zi, în
postul contractual de referent, gradaţia 0 la Cabinetul Preşedintelui
Consiliului Judeţean Harghita, al doamnei Bucur Tímea
privind mandatarea reprezentării în cadrul unei activităţi de relaţii
internaţionale

privind modificarea Dispoziției nr. 899/2020 a preşedintelui Consiliului
Judeţean Harghita, privind constituirea Unităţii de implementare al
18.mar proiectului internațional „Improved Institutional Capacities and Multilevel
Governance for Talent Attraction and Retention in the Danube Region”
(TalentMagnet), din cadrul Programului Transnațional Dunărea

220
221

privind modificarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2022
21.mar aprobat prin Dispoziția Nr. 1410/2021 privind aprobarea strategiei anuale
de achiziţie publică pe anul 2022 al Unității centralizate de achiziții publice
21.mar

privind modificarea repartizării pe trimestre a veniturilor și cheltuielilor
aprobate în bugetul județului Harghita pe anul 2022

privind emiterea acordului în vederea eliberării Cărții de Identitate pentru
21.mar minorul Mitea István, născut la data de 28.10.2007 în localitatea Miercurea
Ciuc, județul Harghita
222

223

privind reluarea activităţii după încetarea suspendării contractului individual
21.mar de muncă, prin acordul părților, pentru interese personale, al domnului Erős
Levente

224

cu privire la numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de
achiziție publică având ca obiect: ,, Servicii de publicitate în presa scrisă
22.mar județeană în limba română, presa scrisă regională în limba maghiară, presa
scrisă regională lunară în limba maghiară, presa audio-vizuală, presa audio radio zona Ciuc, Odorhei, Gheorgheni și presa online - web”

225

226
227
228

229

230

231
232

233

234

cu privire la numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de
22.mar achiziție publică având ca obiect:,,Dotarea cu echipamente IT a unităţilor de
învăţământ special prin U.A.T. Judeţul Harghita”.Cod SMIS: 144721”;
privind constituirea Comisiei de evaluare şi a Comisiei de soluţionare a
contestaţiilor pentru evaluarea activităţii doamnei Ec. Csibi Veronica,
22.mar
managerul Spitalului de Psihiatrie Tulgheș, precum și aprobarea
Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării activităţii;
privind mandatarea reprezentării în cadrul unei activităţi de relaţii
internaţionale;
privind mandatarea reprezentării în cadrul unei activităţi de relaţii
23.mar
internaţionale;
cu privire la abrogarea Dispoziției nr. 361/2018 a președintelui Consiliului
24.mar Județean Harghita privind constituirea Grupului de lucru în cadrul acțiunii
„Spațiul tineretului”;
23.mar

cu privire la abrogarea Dispoziției nr. 819/2008 a președintelui Consiliului
24.mar Județean Harghita privind numirea Colectivului de lucru pentru elaborarea
Strategiei de tineret a județului Harghita pe perioada 2008-2013;
cu privire la abrogarea Dispoziției nr. 502/2010 a președintelui Consiliului
Județean Harghita privind constituirea Grupului de lucru privind derularea
24.mar
Programului de sprijinire a culturii ceangăilor și a altor activități din județul
Harghita de sprijinire a ceangăilor;
24.mar privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Județean Harghita;
privind aplicarea la salariul de bază lunar 20% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional E - COOL - “Entrepreneurial
25.mar and Intrapreneurial Mindset in Young People trough the Dynamisation of
Competences, Teaching Methodologies and Entrepreneurial Ecosystem”, în
luna februarie 2022, a doamnei Gál Dorottya;
privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul Proiectului CD-ETA „Collaborative Digitization of
25.mar
Natural and Cultural Heritage” din cadrul programului Interreg Europe, în
luna februarie 2022, al domnului Chiorean Adrian-Alexandru;

235

236

237

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul Proiectului CD-ETA „Collaborative Digitization of
25.mar
Natural and Cultural Heritage” din cadrul programului Interreg Europe, în
luna februarie 2022, al domnului Suciu Róbert-Ignác;
privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional Dream Road „Danube Region
25.mar for improved Acces and eMprowerment of ROmA Development” din cadrul
programului Transnațional Dunărea, în luna februarie 2022, a doamnei
Török Hanna;
privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul Proiectului CD-ETA „Collaborative Digitization of
25.mar
Natural and Cultural Heritage” din cadrul programului Interreg Europe, în
luna februarie 2022, al domnului Farkas Tamás István;

239

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional Dream Road „Danube Region
25.mar for improved Acces and eMprowerment of ROmA Development” din cadrul
programului Transnațional Dunărea, în luna februarie 2022, a doamnei Szász
Katalin;
privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul Proiectului CD-ETA „Collaborative Digitization of
25.mar
Natural and Cultural Heritage” din cadrul programului Interreg Europe, în
luna februarie 2022, al doamnei Antal Renáta;

240

privind aplicarea la salariul de bază lunar 20% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional E - COOL - “Entrepreneurial
25.mar and Intrapreneurial Mindset in Young People trough the Dynamisation of
Competences, Teaching Methodologies and Entrepreneurial Ecosystem”, în
luna februarie 2022, a doamnei Erőss Bea;

238

241

242

243

244

245

246

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional RURITAGE - “Rural
regeneration trough systemic heritage – led strategies” din cadrul
25.mar
programului Horizon 2020, subprogramul SC5 – 21 – 2016 – 2017:
“Patrimoniul cultural ca motor pentru o creștere durabilă” în luna februarie
2022, a doamnei Berecz Katalin;
privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional Dream Road „Danube Region
25.mar for improved Acces and eMprowerment of ROmA Development” din cadrul
programului Transnațional Dunărea, în luna februarie 2022, al domnului
Mihály Csaba;
privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului international FRIDGE – Development of
25.mar
food industry SME competitiveness for better potentials in growth, în cadrul
Programului Interreg Europe, în luna februarie 2022, al doamnei Lukács Éva;
privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional FRIDGE – Development of
25.mar food industry SME competitiveness for better potentials in growth, în cadrul
Programului Interreg Europe, în luna februarie 2022, a doamnei Kiss Timea
Gabriella;
privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional Dream Road „Danube Region
25.mar for improved Acces and eMprowerment of ROmA Development” din cadrul
programului Transnațional Dunărea, în luna februarie 2022, a doamnei
Salamon Andrea;
privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional RURITAGE - “Rural
regeneration trough systemic heritage – led strategies” din cadrul
25.mar
programului Horizon 2020, subprogramul SC5 – 21 – 2016 – 2017:
“Patrimoniul cultural ca motor pentru o creștere durabilă” în luna februarie
2022, a doamnei Munteanu Éva;

247

248

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional E - COOL - “Entrepreneurial
25.mar and Intrapreneurial Mindset in Young People trough the Dynamisation of
Competences, Teaching Methodologies and Entrepreneurial Ecosystem”, în
luna februarie 2022, a doamnei Császár Judith;
privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului international FRIDGE – Development of
25.mar
food industry SME competitiveness for better potentials in growth, în cadrul
Programului Interreg Europe, în luna februarie 2022, al domnului Bodó Alpár;

250

privind aplicarea la salariul de bază lunar 20% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului international FRIDGE – Development of
25.mar food industry SME competitiveness for better potentials in growth, în cadrul
Programului Interreg Europe, în luna februarie 2022, al doamnei Kopacz
Emőke;
privind aplicarea la salariul de bază lunar 20% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional RURITAGE - “Rural
regeneration trough systemic heritage – led strategies” din cadrul
25.mar
programului Horizon 2020, subprogramul SC5 – 21 – 2016 – 2017:
“Patrimoniul cultural ca motor pentru o creștere durabilă” în luna februarie
2022, a doamnei Hosszú Emese;

251

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional TalentMagnet „Improved
25.mar Institutional Capacities and New Multilevel Governance for Talent Attraction
and Retention in Danube Region” din cadrul programului Transnațional
Dunărea, în luna februarie 2022, a doamnei Béres Tünde;
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253

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului international FRIDGE – Development of
25.mar
food industry SME competitiveness for better potentials in growth, în cadrul
Programului Interreg Europe, în luna februarie 2022, al doamnei Zonda Éva;
privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului international FRIDGE – Development of
25.mar
food industry SME competitiveness for better potentials in growth, în cadrul
Programului Interreg Europe, în luna februarie 2022, al doamnei Csíki Anna;

254

privind aplicarea la salariul de bază lunar 20% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului international FRIDGE – Development of
25.mar food industry SME competitiveness for better potentials in growth, în cadrul
Programului Interreg Europe, în luna februarie 2022, al domnului Erős
Levente Zoltán;

255

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional TalentMagnet „Improved
25.mar Institutional Capacities and New Multilevel Governance for Talent Attraction
and Retention in Danube Region” din cadrul programului Transnațional
Dunărea, în luna februarie 2022, al domnului Ványolós Elemér;

256

privind aplicarea la salariul de bază lunar 20% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional TalentMagnet „Improved
25.mar Institutional Capacities and New Multilevel Governance for Talent Attraction
and Retention in Danube Region” din cadrul programului Transnațional
Dunărea, în luna februarie 2022, a doamnei Gál Dorottya;

257

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului international Local Flavours – Authentic
25.mar
tourism based on local cultural flavours, în cadrul Programului Interreg
Europe, în luna februarie 2022, al domnului Tamás Botond;

258

259
260

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului international Local Flavours – Authentic
25.mar
tourism based on local cultural flavours, în cadrul Programului Interreg
Europe, în luna februarie 2022, al doamnei Magyari Mónika;
privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum de
10% pentru activitatea desfăşurată în cadrul Proiectului internațional
25.mar „RuralGrowth - increasing competitiveness of SMEs in the rural visitor
economy sector” din cadrul Programului Interreg Europe, în luna februarie
2022, al domnului Zólya Zsombor;
25.mar privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Județean Harghita;

25.mar
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25.mar

25.mar
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25.mar
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25.mar
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270

privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum de
10% pentru activitatea desfăşurată în cadrul Proiectului internațional
„RuralGrowth - increasing competitiveness of SMEs in the rural visitor
economy sector” din cadrul Programului Interreg Europe, în luna februarie
2022, al doamnei Bíró Kinga;
privind mandatarea reprezentării în cadrul unei activităţi de relaţii
internaţionale;
privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum de
20% pentru activitatea desfăşurată în cadrul Proiectului internațional
„RuralGrowth - increasing competitiveness of SMEs in the rural visitor
economy sector” din cadrul Programului Interreg Europe, în luna februarie
2022, al doamnei Kajtár Zsuzsánna;
privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum de
10% pentru activitatea desfăşurată în cadrul Proiectului internațional
„RuralGrowth - increasing competitiveness of SMEs in the rural visitor
economy sector” din cadrul Programului Interreg Europe, în luna februarie
2022, al doamnei Ioance Erika;
privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum de
10% pentru activitatea desfăşurată în cadrul Proiectului internațional
„RuralGrowth - increasing competitiveness of SMEs in the rural visitor
economy sector” din cadrul Programului Interreg Europe, în luna februarie
2022, al doamnei Farkas Enikő;

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului international Local Flavours – Authentic
25.mar
tourism based on local cultural flavours, în cadrul Programului Interreg
Europe, în luna februarie 2022, al domnului Dragu Márk Ádám;
privind mandatarea reprezentării în cadrul unei activităţi de relaţii
internaţionale;
cu privire la modificarea Dispoziției nr. 349/2021 privind încadrarea pe
durată determinată, cu normă întreagă de 8 ore pe zi, în postul contractual
29.mar
de consilier, gradaţia 0, la Cabinetul Preşedintelui Consiliului Judeţean
Harghita, a doamnei Nagy Csenge Szidónia;
29.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
29.mar
de director cabinet, gradaţia 2, la Cabinetul Preşedintelui Consiliului
Judeţean Harghita, a domnului Erős Levente Zoltán;
privind constituirea Unității de Implementare a Proiectului „Creșterea
siguranței pacienților în Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc prin
investiții în sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii și a
depășirii concentrației maxime admise de oxigen în atmosferă, extinderea
29.mar infrastructurii electrice interioare, precum și a infrastructurii de fluide
medicale” cod SMIS 154269, din cadrul Programului Operaţional
Infrastructură Mare 2014- 2020, Axa Prioritară 9 ”Protejarea sănătății
populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19” Obiectivul Specific
9.1 ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”;

29.mar
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276

pentru modificarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2022
30.mar aprobat prin Dispoziția Nr. 1409/2021 privind aprobarea Strategiei anuale de
achiziţie publică pe anul 2022 al Consiliului Județean Harghita;
privind programul de lucru al personalului de deservire generală – fochişti 30.mar din cadrul Direcţiei generale patrimoniu, Serviciul de deservire pentru
perioada 01- 30 aprilie 2022;
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 asistent la
30.mar
Compartimentul relații cu mass media și publicații proprii, din cadrul
Direcției resurse umane și comunicare, pentru care proba scrisă va avea loc
în data de 09 mai 2022;
privind constituirea Comisiei de evaluare şi a Comisiei de soluţionare a
contestaţiilor pentru evaluarea activităţii doamnei dr. Konrád Judith,
31.mar
managerul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc, precum și
aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării activităţii;
privind încadrarea în postul contractual vacant de inspector de specialitate,
31.mar grad profesional debutant, gradația 0, la Serviciul administrativ gospodăresc
în cadrul Direcției generale patrimoniu, al domnului Márk Ervin;
31.mar
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31.mar
278
31.mar
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281
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284

285

286

privind constituirea Grupului de lucru cu rol consultativ pentru
reactualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean (PATJ) Harghita;

31.mar

privind încetarea contractului individual de muncă prin acordul părților al
domnului Zsigmond Szilárd, având funcția contractuală de execuție de șofer,
grad profesional I, gradația 3, la Serviciul administrativ gospodăresc din
cadrul Direcției generale patrimoniu;
privind aprobarea schimbării numelui, purtat după divorț, pe cale
adminitrativă privind pe numita LASZLO ZSUZSA, domiciliată în mun.
Miercurea Ciuc, Județul Harghita;
privind numirea în funcţia publică de execuţie de referent, clasa III, grad
profesional superior, gradația 3 la Compartimentul administrarea
patrimoniului din cadrul Direcției generale patrimoniu, al domnului
Zsigmond Szilárd;
privind mandatarea reprezentării în cadrul unei activităţi de relaţii
internaţionale;

privind încetarea raportului de serviciu, prin demisie, al domnului Székely
Árpád, având funcția de execuție de Referent de specialitate, clasa II, grad
01.apr
profesional asistent, gradația 4, la Compartimentul management informatic
din cadrul Direcției resurse umane și comunicare;
05.apr

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

privind aprobarea Comisiei de evaluare/selectare a cererilor de finanţare în
cadrul Programului anual de colaborare cu organizaţii neguvernamentale,
06.apr
care desfăşoară activităţi de protecţie şi promovare a drepturilor copilului şi
tinerilor aflaţi în situaţii de risc în judeţul Harghita, în anul 2022;
privind aprobarea Comisiei de evaluare/selectare a cererilor de finanţare în
06.apr cadrul Programului anual de colaborare cu structurile asociative ale
persoanelor cu handicap din judeţul Harghita pe anul 2022;
privind aprobarea Comisiei de evaluare/selectare a cererilor de finanţare în
06.apr cadrul Programul anual de colaborare cu organizații neguvernamentale care
desfășoară activități de protecție a persoanelor vârstnice pe anul 2022;
privind aprobarea Comisiei de evaluare/selectare a cererilor de finanţare în
06.apr cadrul Programul anual de finanţare a activităţii de asistenţă comunitară în
localităţile izolate din judeţul Harghita pe anul 2022;

287

privind aprobarea Comisiei de evaluare/selectare a cererilor de finanţare în
cadrul Programului judeţean anual de îngrijire social-medicală la domiciliu al
06.apr
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi protecţia Copilului Harghita pe
anul 2022;

288

privind numirea Comisiei de concurs, respectiv Comisiei de soluţionare a
contestaţiilor pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției publice
06.apr de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior la Biroul
corp control, pentru care proba scrisă
va avea loc în data de 10 mai 2022;
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302

privind numirea Comisiei de concurs, respectiv Comisiei de soluţionare a
contestaţiilor pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției publice
06.apr
de conducere vacante de șef birou la Biroul corp control pentru care proba
scrisă va avea loc în data de 11 mai 2022;
06.apr

privind mandatarea reprezentării în cadrul unei activităţi de relaţii
internaţionale;

pentru modificarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2022
07.apr aprobat prin Dispoziția Nr. 1409/2021 privind aprobarea Strategiei anuale de
achiziţie publică pe anul 2022 al Consiliului Județean Harghita;
privind reluarea activităţii după încetarea suspendării raportului de serviciu
la inițiativa funcționarului public, pentru concediu de îngrijirea copilului în
vârstă de până la 2 ani, al doamnei Vaidoș-Ghiorghiță Luminița-Nicoleta în
08.apr
funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent la
Compartimentul contabilitate și încasare creanțe din cadrul Direcției
economice;
privind modificarea raportului de serviciu prin mutare definitivă de la
08.apr Compartimentul relații publice în zona Ciuc la Compartimentul urbanism din
cadrul Direcției arhitect șef al doamnei Szebeni Erika;
privind încadrarea pe durată determinată, cu normă întreagă de 8 ore pe zi,
08.apr în postul contractual de consilier, gradaţia 0 la Cabinetul Preşedintelui
Consiliului Judeţean Harghita, al domnului Kercsó Árpád;
08.apr privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Județean Harghita;
privind aprobarea constituirii Comisiei de evaluare/selectare a cererilor de
11.apr finanțare depuse în cadrul Programului anual de sprijinire al sportului din
judeţul Harghita pe anul 2022;
privind mandatarea reprezentării în cadrul unei activităţi de relaţii
11.apr
internaţionale;
pentru modificarea Dispoziţiei preşedintelui Consiliului Judeţean Harghita nr.
1065/2011 privind împuternicirea unor angajaţi ai Consiliului Judeţean
11.apr
Harghita şi a unor consilieri judeţeni pentru a conduce autovehiculele din
dotarea Consiliului Judeţean Harghita;
11.apr privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Județean Harghita;
cu privire la constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea:,,Servicii de
consultanță privind managementul implementării proiectului „REABILITARE
13.apr
DJ 131 – DJ 133 – DJ 137A LOT 3 – DJ 131 KM 38+621 - 54+984; DJ 133 KM
25+000 - 41+866; DJ 137A KM 0+000 - 16+000” SMIS 115755”;
privind aprobarea constituirii Comisiei de evaluare/selectare a cererilor de
13.apr finanțare depuse în cadrul Programului anual de finanțare a activităților de
tineret din județul Harghita pe anul 2022 al Consiliului Județean Harghita;
privind numirea definitivă în funcția publică de execuție de consilier, clasa I,
grad profesional asistent, gradația 1 la Compartimentul implementare
13.apr
proiecte soft din fonduri UE din cadrul Direcției generale programe și
proiecte, al doamnei Ioance Erika;
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privind numirea definitivă în funcția publică de execuție de consilier, clasa I,
13.apr grad profesional asistent, gradația 1 la Biroul de analiză și sinteză din cadrul
Direcției management și relații internaționale, al doamnei Géczi Renáta;
privind numirea definitivă în funcția publică de execuție de consilier, clasa I,
13.apr grad profesional asistent, gradația 1 la Compartimentul protecția mediului
din cadrul Direcției arhitect șef, a doamnei Farkas Zsuzsanna;
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
13.apr
la Compartimentul resurse umane și perfecționare profesională din cadrul
Direcției resurse umane și comunicare pentru care proba scrisă va avea loc în
data de 28 aprilie 2022;
privind aprobarea constituirii Comisiei de evaluare/selectare a cererilor de
14.apr finanţare depuse în cadrul Programului anual de sprijin a asociaţiilor
pompierilor voluntari din judeţul Harghita pe anul 2022;
privind aprobarea constituirii Comisiei de evaluare/selectare a cererilor de
14.apr finanţare depuse în cadrul Programului anual de sprijinire a activităților
destinate familiilor din judeţul Harghita, pe anul 2022;
14.apr

privind modificarea Disp.nr.297/2022 privind mandatarea reprezentării în
cadrul unei activităţi de relaţii internaţionale;

309

cu privire la rectificarea art. 1 și a poziției nr. 97din Anexa nr. 1 a Dispoziției
nr. 28/2022 privind stabilirea calității de evaluator, respectiv de
19.apr contrasemnatar la întocmirea rapoartelor de evaluare a performanțelor
profesionale individuale ale personalului din aparatul de specialitate al
Consiliului Județean Harghita pentru anul 2021;

310

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
19.apr
Harghita în domeniul adopției și prin d-na Sass Katalin manager de caz se
asigură coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială
desfăşurate în interesul superior al copilului privind minorul Pintyi Eduárd
născut la data de 12.01.2011, în localitatea Odorheiu Secuiesc, județul
Harghita;

311

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
19.apr drepturilor şi obligaţiilor părinteşti de către Preşedintele Consiliului Judeţean
Harghita în domeniul adopției și prin d-na Silló Ilona manager de caz se
asigură coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială
desfăşurate în interesul superior al copilului privind minorul Budi Patrik
născut la data de 14.11.2019, în localitatea Miercurea Ciuc, județul Harghita
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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
19.apr 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 Barcsa Mátyás
născut la data de 14.11.2019, în localitatea Miercurea Ciuc, județul Harghita
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
19.apr
Harghita în domeniul adopției și prin d-na Balog Zsuzsanna manager de caz
se asigură coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială
desfăşurate în interesul superior al copilului privind minora Pâclea AnaMihaela născută la data de 16.01.2020, în localitatea Toplița, județul
Harghita
cu privire la rectificarea Dispoziției nr. 115 /2022 privind constituirea
Comisiei pentru stabilirea măsurilor care urmează a fi luate în privinţa
19.apr
recuperării eventualelor prejudicii produse în urma suspendării executării
lucrărilor de la Staţia de transfer a deşeurilor din Comuna Corund;
19.apr privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Județean Harghita;
privind aprobarea schimbării numelui, purtat după divorț, pe cale
20.apr adminitrativă privind pe numitaPORIEA MARIA, domiciliată în mun.
Miercurea Ciuc, Județul Harghita;
20.apr privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Județean Harghita;
privind modificarea Dispoziției nr. 120/2022 cu privire la numirea Comisiei
de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca
20.apr obiect: ,,Servicii de curățenie la Centrul de vaccinare din str. Kossuth Lajos,
nr. 4, Miercurea Ciuc, jud. Harghita (fostul Sediu Serviciului de Ambulanță
Județean Harghita)”;
privind repartizarea și încheierea unor contracte de închiriere aferente
20.apr locuinţelor de serviciu pentru medici, aflate în proprietatea publică a
judeţului Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean Harghita;
20.apr

320
21.apr
321
322

21.apr

22.apr
323

324

privind încetarea raportului de serviciu, prin demisie, al doamnei Miklós Éva,
având funcția de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal,
gradația 5, la Compartimentul contabilitate și încasare creanțe din cadrul
Direcției economice;
cu privire la constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea: ,, Acord
cadru centralizat pentru Articole de birotică, produse de papetărie și
furnituri de birou”;
privind modificarea Disp.nr.297/2022 privind mandatarea reprezentării în
cadrul unei activităţi de relaţii internaţionale;
pentru modificarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2022
aprobat prin Dispoziția Nr. 1409/2021 privind aprobarea
Strategiei anuale de achiziţie publică pe anul 2022 al Consiliului Județean
Harghita;

cu privire la numirea îndrumătorului şi aprobarea programului de
desfăşurare a perioadei de stagiu pentru funcţionarul public debutant Balázs
22.apr
Réka, consilier juridic la Compartimentul petiții și informații publice, Serviciul
administrație publică locală din cadrul Direcției Arhitect șef;

325

326
327

328

329
330

privind delegarea către directorul executiv adjunct, doamna Kiss Timea
Gabriella, dreptul de semnătură și calitatea de ordonator principal de credite
22.apr
pentru desfășurarea anumitor activități din cadrul Direcţiei management și
relații internaționale;
privind delegarea către directorul executiv, domnul Szőcs István, dreptul de
22.apr semnătură și calitatea de ordonator principal de credite pentru desfășurarea
anumitor activități din cadrul Direcţiei resurse umane și comunicare;
22.apr

privind delegarea către directorul executiv adjunct, doamna Kinda Jolán,
22.apr dreptul de semnătură și calitatea de ordonator principal de credite pentru
desfășurarea anumitor activități din cadrul Direcţiei arhitect șef;
privind delegarea către directorul executiv, domnul Bicăjanu Vasile, a
22.apr dreptului de semnătură și calitatea de ordonator principal de credite pentru
desfășurarea anumitor activități din cadrul Direcției economice;
22.apr privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Județean Harghita

26.apr
331

26.apr
332
333
334

26.apr
28.apr

28.apr
335

336

337

338

339
340
341

privind aprobarea desfăşurării unei acţiuni în cadrul activităţii de relaţii
internaţionale;

privind aprobarea componenței Comisiei de examen, respectiv Comisiei de
soluționare a contestațiilor pentru ocuparea postului vacant de farmacist
specialist, confirmat în specialitatea Farmacie clinică la Farmacie cu Punct de
Lucru Vlăhița
privind împuternicirea domnului Birta Antal director general în cadrul
Direcției generale patrimoniu, de a semna în fața notarului public Szabó
Jolán, Acordul pentru demolarea centralei termice proprietate privată al
domnului Miklós Róbert, a doamnei Miklós Kinga și Prod Mob Szabo SRL,
care se află în vecinătatea imediată al imobilului situată în Municipiul
Miercurea – Ciuc, str. Progresului nr. 18, proprietate privată al Județului
Harghita
privind mandatarea reprezentării în cadrul unei activităţi de relaţii
internaţionale
privind încetarea raportului de serviciu prin acordul părților, al domnului
Iochom Zsolt
privind stabilirea condițiilor specifice de participare la concursurile pentru
ocuparea funcțiilor de asistent medical șef la secțiile de Boli infecțioase,
Gastroenterologie, Obstetrică-ginecologie, Serviciul de Prevenire a Infecțiilor
Asociate Asistenței medicale, Urologie, organizate în cadrul Spitalului
Județean de Urgență Miercurea Ciuc;

cu privire la modificarea Dispoziției nr. 1376/2020 privind încadrarea pe
durată determinată, cu timp parțial de 4 ore pe zi, în postul contractual de
28.apr
consilier, gradaţia 0, la Cabinetul Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean
Harghita, a doamnei Deák Renáta
privind modificarea Dispoziției 306/2022 privind aprobarea constituirii
Comisiei de evaluare/selectare a cererilor de finanțare depuse în cadrul
28.apr
Programului anual de finanțare a activităților de tineret din județul Harghita
pe anul 2022 al Consiliului Județean Harghita;
privind aprobarea constituirii Comisiei de evaluare/selectare a cererilor de
finanţare depuse în cadrul Programului anual de colaborare a Consiliului
28.apr
Judeţean Harghita cu asociaţiile şi fundaţiile cu activitate de turism din
judeţul Harghita, pe anul 2022;
pentru modificarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2022
28.apr aprobat prin Dispoziția Nr. 1409/2021 privind aprobarea Strategiei anuale de
achiziţie publică pe anul 2022 al Consiliului Județean Harghita;
cu privire la reglementarea activității de telemuncă în cadrul colectivului de
lucru al Consiliului Județean Harghita;
privind aprobarea Regulamentului de ordine interioară al aparatului de
28.apr
specialitate al Consiliului Județean Harghita;
28.apr

342

343
344

345

346

pentru modificarea Dispoziţiei preşedintelui Consiliului Judeţean Harghita nr.
1065/2011 privind împuternicirea unor angajaţi ai Consiliului Judeţean
28.apr
Harghita şi a unor consilieri judeţeni pentru a conduce autovehiculele din
dotarea Consiliului Judeţean Harghita;
cu privire la numirea Comisiei de negociere pentru atribuirea contractului de
29.apr achiziție publică având ca obiect: ,,Servicii de salubrizare la Policlinica
Miercurea Ciuc, situat la str. Mikó, nr.1”;
29.apr privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Județean Harghita;
privind numirea domnului Szőcs István manager de proiect al proiectului
„Servicii on-line pentru facilitarea interacțiunii cu cetățenii județului
Harghita DIGIT-HR”, cod SIPOCA/MySMIS 1236/155171, din cadrul
02.mai
Programului Operațional Capacitate Administrativă, axa prioritara 2,
obiectivul specific 2.1, în cadrul cererii de proiecte CP16/2021 less
(POCA/973/2/1);
cu privire la constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea: ,, Acord02.mai cadru centralizat de produse de îngrijire și curățare a clădirilor/facilităților,
articole igienico-sanitare din hârtie, inclusiv hârtie igienică”;

350

privind mandatarea reprezentării în cadrul unei activităţi de relaţii
internaţionale;
privind mandatarea reprezentării în cadrul unei activităţi de relaţii
03.mai
internaţionale;
privind rectificarea Dispoziției nr. 319/2022 privind repartizarea și încheierea
unor contracte de închiriere aferente locuinţelor de serviciu pentru medici,
03.mai
aflate în proprietatea publică a judeţului Harghita şi în administrarea
Consiliului Judeţean Harghita;
privind mandatarea reprezentării în cadrul unei activităţi de relaţii
03.mai
internaţionale;

351

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 principal la
04.mai
Compartimentul urmărire oportunități de finanțare din cadrul Direcției
generale programe și proiecte, pentru care proba scrisă
va avea loc în data de 07 iunie 2022;

347
348

349

352

03.mai

privind aprobarea constituirii Comisiei de evaluare/selectare a formularelor
de solicitare depuse în cadrul Programului de cooperare al Consiliului
04.mai
Judeţean Harghita în vederea derulării unor activităţi ale cultelor religioase,
pe anul 2022;
05.mai

353

354

355

privind numirea Comisiei pentru recepția la terminarea lucrării „Plombare cu
mixtură asfaltică”, conform programelor aprobate pentru anul 2022;

privind aprobarea constituirii Comisiei de selectare/evaluare a
05.mai cererilor pentru acordarea sprijinului financiar depuse în cadrul Programului
de sprijinire pe anul 2022 a cultelor religioase recunoscute de lege;
privind abrogarea Dispoziției nr. 1201/2021 ”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
05.mai 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 minora Bódi Etelka
născută la data de 11.04.2011, în municipiul Odorheiu Secuiesc, județul
Harghita”cu modificările și completările ulterioare;

356

357

358

359

360

361

privind abrogarea Dispoziției nr. 324/2008 privind ”încredinţarea d-lui
director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Harghita Elekes Zoltán, ca prin dl. asistent social Voinea Adrian din cadrul
Serviciului de asistență maternală profesionistă, să efectueze demersurile şi
05.mai
să îndeplinească actele pregătitoare necesare exercitării drepturilor şi
obligaţiilor părinteşti de către Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita
pentru copilul Moldovan Liviu născut la data de 13.11.2005, în localitatea
Reghin, județul Mureș”cu modificările și completările ulterioare;
privind abrogarea Dispoziției nr. 676/2017 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
05.mai îndeplinească actele pregătitoare necesare exercitării drepturilor şi
obligaţiilor părinteşti de către Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita
pentru copilul Dán Valentina născută la data de 14.02.2007, în municipiul
Odorheiu Secuiesc, județul Harghita”cu modificările și completările
ulterioare;
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
05.mai drepturilor şi obligaţiilor părinteşti de către Preşedintele Consiliului Judeţean
Harghita în domeniul adopției și prin d-na Fodor Edit manager de caz se
asigură coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială
desfăşurate în interesul superior al copilului privind minorul Budi István
născut la data de 13.12.2017, în localitatea Miercurea Ciuc, județul Harghita;
privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu din funcţia
publică temporar vacantă de execuție de consilier, clasa I, grad profesional
06.mai
superior, gradația 5 la Biroul corp control din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Harghita al doamnei Mandel Éva;
privind constatarea încetării exercitării temporare a funcţiei publice vacante
de conducere de șef birou la Biroul corp control de către domnul Pál Péter,
06.mai respectiv reluarea activității în funcția publică de execuție de consilier, clasa
I, grad profesional superior, gradația 4, la Biroul corp control și stabilirea
salariului lunar;
privind exercitarea temporară a funcţiei publice vacante de conducere de șef
06.mai birou la Biroul corp control de către domnul Pál Péter, consilier, clasa I, grad
profesional superior, gradația 4, la Biroul corp control;

362

privind constatarea încetării exercitării temporare a funcţiei publice vacante
de conducere de director general adjunct la Direcţia generală programe și
proiecte de către doamna Farkas Enikő, respectiv reluarea activității în
06.mai
funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional principal,
gradația 3, la Compartimentul urmărire oportunități de finanțare din cadrul
Direcției generale programe și proiecte și stabilirea salariului lunar

363

privind exercitarea temporară a funcţiei publice vacante de conducere de
director general adjunct la Direcţia generală programe și proiecte de către
06.mai doamna Farkas Enikő, inspector, clasa I, grad profesional principal, gradația
3, la Compartimentul urmărire oportunități de finanțare din cadrul Direcției
generale programe și proiecte;

364

privind constatarea încetării exercitării temporare a funcţiei publice vacante
de conducere de director executiv adjunct la Direcţia arhitect șef de către
doamna Kinda Jolán, respectiv reluarea activității în funcția publică de
06.mai
execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 5, la
Compartimentul relații publice cu instituțiile publice centrale din cadrul
Direcției arhitect șef și stabilirea salariului lunar;

365

privind exercitarea temporară a funcţiei publice vacante de conducere de
director executiv adjunct la Direcţia arhitect șef de către doamna Kinda
06.mai Jolán, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 5, la
Compartimentul relații publice cu instituțiile publice centrale din cadrul
Direcției arhitect șef;

366

privind numirea Comisiei de concurs, respectiv Comisiei de soluţionare a
contestaţiilor pentru concursul organizat în vederea ocupării funcțiilor
publice de execuție vacante de consilier achiziții publice, clasa I, grad
06.mai
profesional superior la Compartimentul unitatea centralizată de achiziții din
cadrul Serviciului achiziții publice, pentru care proba scrisă va avea loc în
data de 14 iunie 2022;

367

368

09.mai

privind numirea Comisiei pentru recepția finală a lucrării Întreținere curentă
și periodică – plombări și covoare bituminoase – pe drumurile județene 09.mai
județul Harghita, pentru anul 2018, pentru lot nr. 2, DJ153C, DJ138, conform
programelor aprobate pentru anul 2018;
09.mai

369

370

371

372
373

374

375
376

377

privind mandatarea reprezentării în cadrul unei activităţi de relaţii
internaţionale;

cu privire la abrogarea Dispoziției nr. 386/2011 privind numirea Grupului de
lucru pentru realizarea manualului alternativ Istoria secuimii;

privind aprobarea schimbării numelui, pe cale administrativă, privind pe
09.mai numitul Ilyés Gergely-Ferenc și al copilului său minor Ilyés Bori, domiciliați în
mun. Odorheiu Secuiesc, județul Harghita;
privind încadrarea pe durată determinată, cu timp parțial de 4 ore pe zi, în
10.mai postul contractual de consilier, gradaţia 2 la Cabinetul Vicepreşedintelui
Consiliului Judeţean Harghita, al domnului Kertész László;
privind modificarea Dispoziţiei nr. 1494/2017 „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
10.mai
îndeplinească actele pregătitoare necesare exercitării drepturilor şi
obligaţiilor părinteşti de către preşedintele Consiliului Judeţean Harghita
pentru copilul Farkas Zoltán născut la data de 14.12.2012, în Odorheiu
Secuiesc, județul Harghita”;
privind mandatarea reprezentării în cadrul unei activități de relații
10.mai
internaționale;
privind emiterea acordului în vederea eliberării Cărții de Identitate pentru
11.mai minorul Mitea István, născut la data de 28.10.2007 în localitatea Miercurea
Ciuc, județul Harghita;
pentru modificarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2022
12.mai aprobat prin Dispoziția Nr. 1409/2021 privind aprobarea Strategiei anuale de
achiziţie publică pe anul 2022 al Consiliului Județean Harghita;
12.mai privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Județean Harghita;
privind numirea Comisiei de concurs, respectiv Comisiei de soluţionare a
contestaţiilor pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției publice
13.mai de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior la
Compartimentul management informatic din cadrul Direcției resurse umane
și comunicare, pentru care proba scrisă va avea loc în data de 15 iunie 2022;

378

379

privind modificarea Dispoziției nr. 373/2022 privind mandatarea
reprezentării în cadrul unei activități de relații internaționale;
privind modificarea raportului de serviciu prin mutare definitivă de la
Compartimentul implementarea proiectului – Sistem integrat de
management al deșeurilor în județul Harghita din cadrul Direcției arhitect șef
13.mai
la Compartimentul investiții proprii al Serviciului investiții edilitare și
administrare drumuri județene din cadrul Direcției generale tehnice, al
domnului Balázsi Arnold;
13.mai

13.mai
380

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

383

privind numirea definitivă în funcția publică de execuție de consilier, clasa I,
grad profesional asistent, gradația 0 la Compartimentul petiții și informații
13.mai
publice, Serviciul administrație publică locală din cadrul Direcției Arhitect
Șef, al doamnei Timár Tímea;
privind menținerea în postul contractual deținut, peste vârsta standard de
13.mai
pensioare, a domnului Baricz Gergely;
privind modificarea Dispoziţiei nr. 596/2021 „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 emersurile şi să
îndeplinească actele pregătitoare necesare exercitării drepturilor şi
16.mai
obligaţiilor părinteşti de către preşedintele Consiliului Judeţean Harghita în
domeniul adopției și prin d-na Silló Ilona manager de caz se asigură
coordonarea activităților de asistență socială și protecție specială
desfășurate în interesul superior al copilului Varga Kincső născută la data de
29.03.2011, în Odorheiu Secuiesc, județul Harghita”;

384

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
16.mai
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 Lázár KálmánDániel născut la data de 08.09.2012, în localitatea Odorheiu Secuiesc,
județul Harghita;

385

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
16.mai
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 Farkas Dávid
născut la data de 09.12.2017, în localitatea Odorheiu Secuiesc, județul
Harghita;

386

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
16.mai
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 Lázár CsongorÁkos născut la data de 08.09.2012, în localitatea Odorheiu Secuiesc, județul
Harghita;

381
382

387

388

cu privire la modificarea Dispoziției nr. 212/2022 privind încadrarea pe
durată determinată, cu timp parțial de 4 ore pe zi, în postul contractual de
16.mai
referent, gradaţia 0 la Cabinetul Preşedintelui Consiliului Judeţean Harghita,
al doamnei Bucur Tímea;
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
16.mai 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 Copoț Ștefan
născut la data de 17.01.2018, în localitatea Reghin, județul Mureș;

389

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
16.mai
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 Vass Kinga
născută la data de 10.07.2017, în localitatea Odorheiu Secuiesc, județul
Harghita;

390

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
16.mai
Harghita în domeniul adopției și prin d-na Silló Ilona manager de caz se
asigură coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială
desfăşurate în interesul superior al copilului privind minora Süketes
Gyöngyvér născută la data de 20.08.2009, în localitatea Odorheiu Secuiesc,
județul Harghita;

391

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
16.mai
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 Vass László
născut la data de 07.10.2018, în localitatea Odorheiu Secuiesc, județul
Harghita;

392

privind modificarea raportului de serviciu prin detașare al doamnei Biró
Emese Erzsébet, având funcția publică de conducere de director executiv
adjunct la Direcția economică din cadrul aparatului de specialitate al
16.mai
Consiliului Județean Harghita, pe funcția publică de conducere vacantă de
șef birou la Biroul contabilitate în cadrul aparatului de specialitate al
Primarului municipiului Gheorgheni, pe o perioadă de 2 luni;

393

394

16.mai

privind mandatarea reprezentării în cadrul unei activităţi de relaţii
internaţionale;

modificarea contractului individual de muncă prin mutare definitivă de la
Compartimentul relații publice în zona Cristuru Secuiesc la Compartimentul
17.mai
relații publice în zona Odorheiu Secuiesc, Serviciul administrație publică
locală din cadrul Direcției arhitect șef, al doamnei Miklósi Ildikó;

395

396

cu privire la rectificarea Dispoziției nr. 364/2022 privind constatarea încetării
exercitării temporare a funcţiei publice vacante de conducere de director
executiv adjunct la Direcţia arhitect șef de către doamna Kinda Jolán,
17.mai respectiv reluarea activității în funcția publică de execuție de consilier, clasa
I, grad profesional superior, gradația 5, la Compartimentul relații publice cu
instituțiile publice centrale din cadrul Direcției arhitect șef și stabilirea
salariului lunar;
cu privire la rectificarea Dispoziției nr. 365/2022 privind exercitarea
temporară a funcţiei publice vacante de conducere de director executiv
17.mai adjunct la Direcţia arhitect șef de către doamna Kinda Jolán, consilier, clasa I,
grad profesional superior, gradația 5, la Compartimentul relații publice cu
instituțiile publice centrale din cadrul Direcției arhitect șef;

397

privind numirea în funcţia publică de execuţie vacantă de consilier, clasa I,
17.mai grad profesional superior, gradația 5 la Biroul corp control, a doamnei
Mandel Éva;

398

cu privire la modificarea Dispoziției nr. 512/2021 a președintelui Consiliului
Județean Harghita, privind constituirea Unității de management a proiectului
18.mai ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Harghita” prin
transformarea Unității de implementare a proiectului „Sistem de
management integrat al deşeurilor în judeţul Harghita”;

399

400

401

402

privind stabilirea condițiilor specifice de participare la concursurile pentru
ocuparea funcțiilor de Șef secție la secțiile de Cardiologie, Neonatologie,
18.mai
Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie, Psihiatrie, Urologie, organizate în
cadrul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc;
privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul Proiectului CD-ETA „Collaborative Digitization of
18.mai
Natural and Cultural Heritage” din cadrul programului Interreg Europe, în
luna martie 2022, al doamnei Antal Renáta;
privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul Proiectului CD-ETA „Collaborative Digitization of
18.mai
Natural and Cultural Heritage” din cadrul programului Interreg Europe, în
luna martie 2022, al domnului Farkas Tamás István;
privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul Proiectului CD-ETA „Collaborative Digitization of
18.mai
Natural and Cultural Heritage” din cadrul programului Interreg Europe, în
luna martie 2022, al domnului Chiorean Adrian-Alexandru;

403

privind aplicarea la salariul de bază lunar 20% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional E - COOL - “Entrepreneurial
18.mai and Intrapreneurial Mindset in Young People trough the Dynamisation of
Competences, Teaching Methodologies and Entrepreneurial Ecosystem”, în
luna martie 2022, a doamnei Gál Dorottya;

404

privind aplicarea la salariul de bază lunar 20% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional E - COOL - “Entrepreneurial
18.mai and Intrapreneurial Mindset in Young People trough the Dynamisation of
Competences, Teaching Methodologies and Entrepreneurial Ecosystem”, în
luna martie 2022, a doamnei Erőss Bea;

405

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional E - COOL - “Entrepreneurial
18.mai and Intrapreneurial Mindset in Young People trough the Dynamisation of
Competences, Teaching Methodologies and Entrepreneurial Ecosystem”, în
luna martie 2022, a doamnei Császár Judith;

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul Proiectului CD-ETA „Collaborative Digitization of
18.mai
Natural and Cultural Heritage” din cadrul programului Interreg Europe, în
luna martie 2022, al domnului Suciu Róbert-Ignác;
privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional RURITAGE - “Rural
regeneration trough systemic heritage – led strategies” din cadrul
18.mai
programului Horizon 2020, subprogramul SC5 – 21 – 2016 – 2017:
“Patrimoniul cultural ca motor pentru o creștere durabilă” în luna martie
2022, a doamnei Munteanu Éva;
privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional RURITAGE - “Rural
regeneration trough systemic heritage – led strategies” din cadrul
18.mai
programului Horizon 2020, subprogramul SC5 – 21 – 2016 – 2017:
“Patrimoniul cultural ca motor pentru o creștere durabilă” în luna martie
2022, a doamnei Berecz Katalin;
privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului international Local Flavours – Authentic
18.mai
tourism based on local cultural flavours, în cadrul Programului Interreg
Europe, în luna martie 2022, al doamnei Magyari Mónika;
privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului international Local Flavours – Authentic
18.mai
tourism based on local cultural flavours, în cadrul Programului Interreg
Europe, în luna martie 2022, al domnului Tamás Botond;
privind aplicarea la salariul de bază lunar 20% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional RURITAGE - “Rural
regeneration trough systemic heritage – led strategies” din cadrul
18.mai
programului Horizon 2020, subprogramul SC5 – 21 – 2016 – 2017:
“Patrimoniul cultural ca motor pentru o creștere durabilă” în luna martie
2022, a doamnei Hosszú Emese;
privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional Dream Road „Danube Region
18.mai for improved Acces and eMprowerment of ROmA Development” din cadrul
programului Transnațional Dunărea, în luna martie 2022, a doamnei Szász
Katalin;
privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional Dream Road „Danube Region
18.mai for improved Acces and eMprowerment of ROmA Development” din cadrul
programului Transnațional Dunărea, în luna martie 2022, a doamnei
Salamon Andrea;
privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului international Local Flavours – Authentic
18.mai
tourism based on local cultural flavours, în cadrul Programului Interreg
Europe, în luna martie 2022, al domnului Dragu Márk Ádám;
privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional Dream Road „Danube Region
18.mai for improved Acces and eMprowerment of ROmA Development” din cadrul
programului Transnațional Dunărea, în luna martie 2022, a doamnei Török
Hanna;
privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional Dream Road „Danube Region
18.mai for improved Acces and eMprowerment of ROmA Development” din cadrul
programului Transnațional Dunărea, în luna martie 2022, al domnului Mihály
Csaba;
privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum de
20% pentru activitatea desfăşurată în cadrul Proiectului internațional
18.mai „RuralGrowth - increasing competitiveness of SMEs in the rural visitor
economy sector” din cadrul Programului Interreg Europe, în luna martie
2022, al doamnei Kajtár Zsuzsánna;

421

privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum de
10% pentru activitatea desfăşurată în cadrul Proiectului internațional
„RuralGrowth - increasing competitiveness of SMEs in the rural visitor
economy sector” din cadrul Programului Interreg Europe, în luna martie
2022, al doamnei Bíró Kinga;
privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum de
10% pentru activitatea desfăşurată în cadrul Proiectului internațional
„RuralGrowth - increasing competitiveness of SMEs in the rural visitor
economy sector” din cadrul Programului Interreg Europe, în luna martie
2022, al domnului Zólya Zsombor;
privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum de
30% pentru activitatea desfăşurată în cadrul Proiectului internațional
„RuralGrowth - increasing competitiveness of SMEs in the rural visitor
economy sector” din cadrul Programului Interreg Europe, în luna martie
2022, al doamnei Ioance Erika;
privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum de
10% pentru activitatea desfăşurată în cadrul Proiectului internațional
„RuralGrowth - increasing competitiveness of SMEs in the rural visitor
economy sector” din cadrul Programului Interreg Europe, în luna martie
2022, al doamnei Farkas Enikő;

422

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional TalentMagnet „Improved
18.mai Institutional Capacities and New Multilevel Governance for Talent Attraction
and Retention in Danube Region” din cadrul programului Transnațional
Dunărea, în luna martie 2022, a doamnei Béres Tünde;

423

privind aplicarea la salariul de bază lunar 20% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional TalentMagnet „Improved
18.mai Institutional Capacities and New Multilevel Governance for Talent Attraction
and Retention in Danube Region” din cadrul programului Transnațional
Dunărea, în luna martie 2022, a doamnei Gál Dorottya;

18.mai
418

18.mai
419

18.mai
420

18.mai

424

425

426

427

428

429

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului international FRIDGE – Development of
18.mai
food industry SME competitiveness for better potentials in growth, în cadrul
Programului Interreg Europe, în luna martie 2022, al doamnei Lukács Éva;
privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului international FRIDGE – Development of
18.feb
food industry SME competitiveness for better potentials in growth, în cadrul
Programului Interreg Europe, în luna martie 2022, al doamnei Csíki Anna;
privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional FRIDGE – Development of
18.mai food industry SME competitiveness for better potentials in growth, în cadrul
Programului Interreg Europe, în luna martie 2022, a doamnei Kiss Timea
Gabriella;
privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului international FRIDGE – Development of
18.mai
food industry SME competitiveness for better potentials in growth, în cadrul
Programului Interreg Europe, în luna martie 2022, al doamnei Zonda Éva;
privind aplicarea la salariul de bază lunar 20% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului international FRIDGE – Development of
18.mai food industry SME competitiveness for better potentials in growth, în cadrul
Programului Interreg Europe, în luna martie 2022, al domnului Erős Levente
Zoltán;
privind aplicarea la salariul de bază lunar 20% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului international FRIDGE – Development of
18.mai
food industry SME competitiveness for better potentials in growth, în cadrul
Programului Interreg Europe, în luna martie 2022, al doamnei Kopacz Emőke;

430

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului international FRIDGE – Development of
18.mai
food industry SME competitiveness for better potentials in growth, în cadrul
Programului Interreg Europe, în luna martie 2022, al domnului Bodó Alpár;

431

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional TalentMagnet „Improved
18.mai Institutional Capacities and New Multilevel Governance for Talent Attraction
and Retention in Danube Region” din cadrul programului Transnațional
Dunărea, în luna martie 2022, al domnului Gál Márk;

432

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional TalentMagnet „Improved
18.mai Institutional Capacities and New Multilevel Governance for Talent Attraction
and Retention in Danube Region” din cadrul programului Transnațional
Dunărea, în luna martie 2022, al domnului Ványolós Elemér;

433

434

435

18.mai privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Județean Harghita;
privind modificarea contractului individual de muncă prin mutare definitivă
de la Compartimentul relații publice în zona Gheorgheni, la Compartimentul
19.mai
relații publice în zona Ciuc, în cadrul Serviciului administrație publică locală
din cadrul Direcției arhitect șef, al domnului Erős Levente;
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
19.mai
la Compartimentul resurse umane și perfecționare profesională din cadrul
Direcției resurse umane și comunicare pentru care proba scrisă va avea loc în
data de 07 iunie 2022;

437

privind mandatarea reprezentării în cadrul unei activităţi de relaţii
internaţionale;
privind mandatarea reprezentării în cadrul unei activităţi de relaţii
20.mai
internaţionale;

438

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 debutant
20.mai
la Compartimentul Cancelaria Consiliului județean Harghita din cadrul
Direcției juridice și administrație publică pentru care proba scrisă va avea loc
în data de 08 iunie 2022;

439

privind abrogarea Dispoziției nr. 419/2021 ”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
23.mai 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”cu modificările și completările ulterioare

436

20.mai

440

441

442

443

444

privind abrogarea Dispoziției nr. 416/2021 ”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
23.mai 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”cu modificările și completările ulterioare;
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
23.mai
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 Capo Krisztián
născut la data de 14.10.2019, în localitatea Odorheiu Secuiesc, județul
Harghita;
privind modificarea Dispoziției nr. 539/2021 cu privire la numirea Comisiei
23.mai de evaluare pentru atribuirea contractelor de achiziții publice în baza
prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016;
privind modificarea Dispoziției nr. 446/2018 a
preşedintelui Consiliului Judeţean Harghita, privind constituirea Unităţii de
implementare a proiectului internațional RURITAGE – „Rural regeneration
25.mai
through systemic heritage-led strategies” din cadrul Programului Horizon
2020, subprogramul SC5-21-2016-2017: „Patrimoniul cultural ca motor
pentru o creștere durabilă”
privind modificarea raportului de serviciu prin mutare definitivă de la
Compartimentul petiții și informații publice, Serviciul administrație publică
25.mai
locală la Compartimentul relații publice în zona Ciuc, Serviciul administrație
publică locală din cadrul Direcției arhitect șef, al doamnei Farkas Tímea;

448

privind constatarea încetării de drept a contractului individual de muncă, al
domnului Szabó Tibor;
cu privire la modificarea Dispoziției nr. 294/2022 privind încadrarea pe
durată determinată, cu normă întreagă de 8 ore pe zi, în postul contractual
26.mai
de consilier, gradaţia 0 la Cabinetul Preşedintelui Consiliului Judeţean
Harghita, al domnului Kercsó Árpád;
privind încetarea raportului de serviciu prin acordul părților, al doamnei
26.mai
Gorbănescu Daniela;
privind constatarea încetării exercitării temporare a funcţiei publice vacante
de conducere de șef birou la Biroul corp control de către domnul Pál Péter,
27.mai respectiv reluarea activității în funcția publică de execuție de consilier, clasa
I, grad profesional superior, gradația 4, la Biroul corp control și stabilirea
salariului lunar;

449

privind încetarea Contractului individual de muncă nr. 447/2019, prin
acordul părților, consemnat în scris, al doamnei Gál Dorottya, încadrată în
27.mai postulul contractual temporar vacant de inspector de specialitate, grad
profesional debutant, gradația 1 la Biroul de analiză și sinteză din cadrul
Direcției management și relații internaționale;

445

446
447

26.mai

450

privind modificarea Dispoziţiei nr. 140/2022 „privind încredinţarea d-lui
Elekes Zoltán director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Harghita, ca prin d-na asistent social Stoica Cosmina din cadrul
Serviciului de adopție și postadopții, să efectueze demersurile şi să
îndeplinească actele pregătitoare necesare exercitării drepturilor şi
27.mai
obligaţiilor părinteşti de către preşedintele Consiliului Judeţean Harghita în
domeniul adopției și prin d-na Ambrus Rege manager de caz se asigură
coordonarea activităților de asistență socială și protecție specială
desfășurate în interesul superior al copilului Bizsi Tamara născută la data de
19.09.2016, în Odorheiu Secuiesc, județul Harghita”;

451

privind numirea Comisiei de concurs, respectiv Comisiei de soluţionare a
contestaţiilor pentru concursul organizat în vederea ocupării postului
30.mai contractual vacant de șofer, grad profesional I, la Serviciul administrativ
gospodăresc, din cadrul Direcției generale patrimoniu, pentru care proba
scrisă va avea loc în data de 23 iunie 2022;

452

privind modificarea Dispoziției nr. 1094/2016 a preşedintelui Consiliului
Judeţean Harghita, privind constituirea Unităţii de implementare al
30.mai proiectului internațional „RuralGrowth - increasing competitiveness of SMEs
in the rural visitor economy sector” din cadrul Programului Interreg Europe,
cu modificările și completările ulterioare;
30.mai

453
454

455
456

457
458
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460

461
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463

464

31.mai privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Județean Harghita;
privind aprobarea schimbării prenumelui pe cale administrativă, privind pe
31.mai minorul GAGIU CRISTIAN-RONALDO, domiciliul în mun. Odorheiu Secuisc,
județul Harghita;
privind mandatarea reprezentării în cadrul unei activităţi de relaţii
31.mai
internaţionale;
privind încetarea raportului de serviciu prin acordul părților al domnului Pál
31.mai Péter, având funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional
superior, gradația 4, la Biroul corp control;
privind numirea în funcţia publică de conducere vacantă de șef birou a
31.mai
domnului Pál Péter la Biroul corp control;
privind trecerea în gradaţia 3 corespunzător tranşei de vechime în muncă, şi
31.mai
stabilirea venitului brut lunar al doamnei Bálint Erika;
privind aprobarea desfăşurării unei acţiuni în cadrul activităţii de relaţii
31.mai
internaţionale;
privind numirea în funcţia publică de execuţie vacantă de consilier, clasa I,
grad profesional asistent, gradația 1, pe perioadă nedeterminată, la
31.mai
Compartimentul relații cu mass media și publicații proprii din cadrul Direcției
resurse umane și comunicare, al doamnei Gál Dorottya;
31.mai

privind trecerea în gradaţia 4 corespunzător tranşei de vechime în muncă, şi
stabilirea venitului brut lunar al domnului Kelemen László;

pentru modificarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2022
31.mai aprobat prin Dispoziția Nr. 1409/2021 privind aprobarea Strategiei anuale de
achiziţie publică pe anul 2022 al Consiliului Județean Harghita;
pentru modificarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2022
aprobat prin Dispoziția Nr. 1409/2021 privind aprobarea
31.mai
Strategiei anuale de achiziţie publică pe anul 2022 al Consiliului Județean
Harghita;
31.mai

cu privire la numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea ontractului de
achiziție publică având ca obiect: „ Achiziția autovehicule”;

31.mai

privind mandatarea reprezentării în cadrul unei activităţi de relaţii
internaţionale;

465
466

privind numirea domnului Ec. László Botond în funcția de director inanciarcontabil interimar al Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc;

467

privind numirea Comisiei de concurs, respectiv Comisiei de soluţionare a
contestaţiilor pentru concursul organizat exclusiv pentru persoanele cu
handicap, în vederea ocupării postului contractual vacant de execuție de
03.iun
Inspector de specialitate, grad profesional debutant la Compartimentul
planificare urbanistică zonală, din cadrul Direcției arhitect șef, pentru care
proba scrisă va avea loc în data de 27 iunie 2022;

468

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
03.iun
Harghita în domeniul adopției și prin d-na Kiss Emese-Réka manager de caz
se asigură coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială
desfăşurate în interesul superior al copilului privind minora Dula Kinga
născută la data de 29.01.2009, în localitatea Odorheiu Secuiesc, județul
Harghita;

469

470

471

472

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
03.iun drepturilor şi obligaţiilor părinteşti de către Preşedintele Consiliului Judeţean
Harghita în domeniul adopției și prin d-na Fodor Edit manager de caz se
asigură coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială
desfăşurate în interesul superior al copilului privind minora Bándi Andrea
născută la data de 17.11.2010, în localitatea Gheorgheni, județul Harghita;
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
03.iun drepturilor şi obligaţiilor părinteşti de către Preşedintele Consiliului Judeţean
Harghita în domeniul adopției și prin d-na Fodor Edit manager de caz se
asigură coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială
desfăşurate în interesul superior al copilului privind minorul Szakács Attila
născut la data de 15.12.2016, în localitatea Miercurea Ciuc, județul Harghita;
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
03.iun drepturilor şi obligaţiilor părinteşti de către Preşedintele Consiliului Judeţean
Harghita în domeniul adopției și prin d-na Fodor Edit manager de caz se
asigură coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială
desfăşurate în interesul superior al copilului privind minorul Szakács János
născut la data de 28.06.2014, în localitatea Miercurea Ciuc, județul Harghita;
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
03.iun
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 Panczi Jolena
născută la data de 16.10.2016, în localitatea Odorheiu Secuiesc, județul
Harghita;

473

474

475

cu privire la modificarea Dispoziției nr. 438/2022 președintelui Consiliului
Județean Harghita privind numirea Comisiei de concurs, respectiv Comisiei
de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul organizat în vederea
07.iun ocupării funcției publice de execuție temporar vacante de consilier, clasa I,
grad profesional debutant la Compartimentul Cancelaria Consiliului județean
Harghita din cadrul Direcției juridice și administrație publică pentru care
proba scrisă va avea loc în data de 08 iunie 2022;
privind numirea Comisiei de concurs, respectiv Comisiei de soluţionare a
contestaţiilor pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției publice
07.iun
de conducere vacante de director general la Direcţia generală tehnică pentru
care proba scrisă va avea loc în data de 11 iulie 2022;
privind modificarea raportului de serviciu prin mutarea definitivă de la
Compartimentul urmărire organizații și programe finanțate din cadrul
07.iun
Direcţiei economice la Compartimentul contabilitate și încasare creanțe din
cadrul Direcţiei economice al doamnei Nisipașu Nicoleta Kriszta;

476

privind modificarea raportului de serviciu prin mutarea temporară de la
Compartimentul management din cadrul Direcției management și relații
07.iun internaționale la Compartimentul relaţii publice în zona Gheorgheni, în
cadrul Serviciului administrație publică locală din cadrul Direcției arhitect șef,
al doamnei Toriay Szende;

477

privind reluarea activităţii după încetarea suspendării raportului de serviciu
la inițiativa funcționarului public, pentru concediu de creșterea copilului cu
07.iun handicap, respectiv numirea în funcția publică de consilier, clasa I, grad
profesional superior, gradația 2, la Biroul de analiză și sinteză, din cadrul
Direcției management și relații internaționale, al doamnei Dobos Erika;

479

privind emiterea acordului pentru părăsirea temporară a ţării de minora
Demeter Erzsébet, născută la data de 06.04.2010 în localitatea Odorheiu
08.iun
Secuiesc, județul Harghita, în scopul efectuării călătoriei în perioada 20 iunie
-23 iunie 2022 în Republica Ungară;
privind abrogarea Dispoziției nr. 353/2021 ”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
08.iun 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”cu modificările și completările ulterioare;

480

privind modificarea Dispoziţiei nr. 1200/2021 „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
08.iun
obligaţiilor părinteşti de către preşedintele Consiliului Judeţean Harghita în
domeniul adopției și prin d-na Farkas Tünde manager de caz se asigură
coordonarea activităților de asistență socială și protecție specială
desfășurate în interesul superior al copilului Balog Zsuzsanna-Laura născută
la data de 15.02.2018, în Târgu Mureș, județul Mureș”;

478

481

privind abrogarea Dispoziției nr. 313/2022 ”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
08.iun obligaţiilor părinteşti de către Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita în
domeniul adopției și prin d-na Balog Zsuzsanna manager de caz se asigură
coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială
desfăşurate în interesul superior al copilului privind minora Pâclea AnaMihaela născută la data de 16.01.2020, în localitatea Toplița, județul
Harghita”cu modificările și completările ulterioare;

482

privind abrogarea Dispoziției nr. 532/2006 privind ”încredinţarea d-lui
director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Harghita Ion Proca, prin d-na inspector - asistent social Păncescu Matild din
cadrul Serviciului management de caz, să efectueze demersurile şi să
08.iun
îndeplinească actele pregătitoare necesare exercitării drepturilor şi
obligaţiilor părinteşti de către Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita
pentru minorul Viță Cosmin-Mihăiță născut la data de 12.06.2003, în
Gheorgheni, județul Harghita” cu modificările și completările ulterioare;

483

484

485

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
09.iun drepturilor şi obligaţiilor părinteşti de către Preşedintele Consiliului Judeţean
Harghita în domeniul adopției și prin d-na Fodor Edit manager de caz se
asigură coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială
desfăşurate în interesul superior al copilului privind minorul Szasz Sibian
născut la data de 01.08.2011, în localitatea Toplița, județul Harghita;
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
09.iun drepturilor şi obligaţiilor părinteşti de către Preşedintele Consiliului Judeţean
Harghita în domeniul adopției și prin d-na Fodor Edit manager de caz se
asigură coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială
desfăşurate în interesul superior al copilului privind minora Szasz Ileana
născută la data de 04.12.2013, în localitatea Toplița, județul Harghita;
privind abrogarea Dispoziției nr. 358/2022 ”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
09.iun obligaţiilor părinteşti de către Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita în
domeniul adopției și prin d-na Fodor Edit manager de caz se asigură
coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială
desfăşurate în interesul superior al copilului privind minorul Budi István
născut la data de 13.12.2017, în municipiul Miercurea Ciuc, județul
Harghita”cu modificările și completările ulterioare;

486

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
09.iun
Harghita în domeniul adopției și prin d-na Kiss Emese-Réka manager de caz
se asigură coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială
desfăşurate în interesul superior al copilului privind minora Farkas Amanda
Bettina născută la data de 15.06.2011, în localitatea Odorheiu Secuiesc,
județul Harghita;

487

privind abrogarea Dispoziției nr. 455/2021 ”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
09.iun 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”cu modificările și completările ulterioare;

488

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
09.iun
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 Ozsvát BalázsTivadar născut la data de 29.01.2016, în localitatea Odorheiu Secuiesc,
județul Harghita;

489

490

491
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493

494

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
09.iun drepturilor şi obligaţiilor părinteşti de către Preşedintele Consiliului Judeţean
Harghita în domeniul adopției și prin d-na Fodor Edit manager de caz se
asigură coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială
desfăşurate în interesul superior al copilului privind minorul Szőcs Csongor
născut la data de 26.06.2020, în localitatea Miercurea Ciuc, județul Harghita;
pentru modificarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2022
09.iun aprobat prin Dispoziția Nr. 1409/2021 privind aprobarea Strategiei anuale de
achiziţie publică pe anul 2022 al Consiliului Județean Harghita;
cu privire la modificarea Dispoziției nr. 875/2008 privind numirea Grupului
10.iun de lucru din cadrul programului ”Promovarea constituirii terenurilor de joacă
în localitățile județului Harghita”;
privind aprobarea desfăşurării unei acţiuni în cadrul activităţii de relaţii
10.iun
internaţionale;
privind numirea Comisiei pentru recepția finală a lucrării „Lucrări de
întreținere a mijloacelor pentru siguranța circulației – pe drumurile județene
10.iun
– județul Harghita, pentru anul 2021, Marcaje rutiere”, conform
programelor aprobate pentru anul 2021;
privind numirea Comisiei pentru recepția finală a lucrării „Lucrări de
întreținere a mijloacelor pentru siguranța circulației – pe drumurile județene
10.iun
– județul Harghita, pentru anul 2021”, conform programelor aprobate
pentru anul 2021;

495

privind numirea Comisiei de concurs, respectiv Comisiei de soluţionare a
contestaţiilor pentru concursul organizat în vederea ocupării postului
contractual temporar vacant de Coordonator proiect în cadrul proiectului
10.iun
TalentMagnet - ’’Improved Institutional Capacities and New Multilevel
Governance for Talent Attraction and Retention in the Danube Region”,
pentru care proba scrisă va avea loc în data de 28 iunie 2022;

496

privind numirea Comisiei de concurs, respectiv Comisiei de soluţionare a
contestaţiilor pentru concursul organizat în vederea ocupării postului
contractual temporar vacant de Coordonator proiect în cadrul proiectului
10.iun
TalentMagnet - ’’Improved Institutional Capacities and New Multilevel
Governance for Talent Attraction and Retention in the Danube Region”,
pentru care proba scrisă va avea loc în data de 28 iunie 2022;

497

privind abrogarea Dispoziției nr. 1171/2020 ”privind încredinţarea d-lui
Elekes Zoltán director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Harghita, ca prin d-na asistent social Péter Veronika din cadrul
Serviciului de adopţie şi postadopţii, să efectueze demersurile şi să
îndeplinească actele pregătitoare necesare exercitării drepturilor şi
14.iun obligaţiilor părinteşti de către Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita în
domeniul adopției și prin d-na Silló Ilona manager de caz se asigură
coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială
desfăşurate în interesul superior al copilului privind minorul Pui Emil născut
la data de 11.09.2018, în municipiul Gheorgheni, județul Harghita”cu
modificările și completările ulterioare;

498

privind delegarea către directorul executiv, domnul Szőcs István, dreptul de
14.iun semnătură și calitatea de ordonator principal de credite pentru desfășurarea
anumitor activități din cadrul Direcţiei resurse umane și comunicare;

499

privind delegarea către doamna Fülöp Otilia, arhitect șef, dreptul de
14.iun semnătură și calitatea de ordonator principal de credite pentru desfășurarea
unor activități din cadrul Direcției arhitect șef;

500

privind numirea Comisiei de concurs, respectiv Comisiei de soluţionare a
contestaţiilor pentru concursul organizat în vederea ocupării postului
14.iun contractual vacant de șofer, grad profesional I, la Compartimentul pentru
situații de urgență, din cadrul Direcției generale patrimoniu, pentru care
proba scrisă va avea loc în data de 07 iulie 2022;

501

privind constituirea Unităţii de implementare a proiectului internațional
proiectului „Seven SMART Steps to Adapt Digitally Supported Differentiated
14.iun
Learning Methodology to Increase Problem-Solving and Text Comprehension
Competencies”, din cadrul Programului Erasmus+;

502

privind modificarea raportului de serviciu prin mutare temporară de la
Compartimentul achiziții publice la Compartimentul Unitatea centralizată de
15.iun
achiziții din cadrul Serviciului achiziții publice, al doamnei Sabău Elena
Andrea;

503

privind numirea Comisiei de concurs, respectiv Comisiei de soluţionare a
contestaţiilor pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției publice
15.iun de execuție vacante de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional
superior la Compartimentul achiziții publice din cadrul Serviciului achiziții
publice, pentru care proba scrisă va avea loc în data de 18 iulie 2022;

504
505

privind mandatarea reprezentării în cadrul unei activităţi de relaţii
internaţionale;
privind mandatarea reprezentării în cadrul unei activităţi de relaţii
16.iun
internaţionale;
15.iun

506

privind numirea Comisiei de concurs, respectiv Comisiei de soluţionare a
contestaţiilor pentru concursul organizat în vederea ocupării postului
contractual vacant de Inspector de specialitate, grad profesional II, la
16.iun
Compartimentul relaţii publice în zona Odorheiu Secuiesc, în cadrul
Serviciului administrație publică locală din cadrul Direcției arhitect șef,
pentru care proba scrisă va avea loc în data de 08 iulie 2022;

508

privind constatarea încetării de drept al Contractului individual de muncă nr.
501/2022, al doamnei Bucur Tímea;
privind numirea în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad
profesional debutant, gradația 0 la Compartimentul cancelaria Consiliului
16.iun
Județean Harghita din cadrul Direcției juridice și administrație publice, a
doamnei Bucur Tímea;

509

cu privire la modificarea Dispoziției nr. 451/2022 președintelui Consiliului
Județean Harghita, privind numirea Comisiei de concurs, respectiv Comisiei
de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul organizat în vederea
16.iun
ocupării postului contractual vacant de șofer, grad profesional I, la Serviciul
administrativ gospodăresc, din cadrul Direcției generale patrimoniu, pentru
care proba scrisă va avea loc în data de 23 iunie 2022;

507

510

511

512

513

16.iun

16.iun privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Județean Harghita;
pentru modificarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2022
16.iun aprobat prin Dispoziția Nr. 1409/2021 privind aprobarea Strategiei anuale de
achiziţie publică pe anul 2022 al Consiliului Județean Harghita;
privind delegarea către directorul general adjunct, domnul Chiorean Adrian
Alexandru, dreptul de semnătură și calitatea de ordonator principal de
17.iun
credite pentru desfășurarea anumitor activități din cadrul Direcției generale
tehnice;
privind delegarea către directorul executiv, domnul Bicăjanu Vasile, a
17.iun dreptului de semnătură și calitatea de ordonator principal de credite pentru
desfășurarea anumitor activități din cadrul Direcției economice;
20.iun

514
20.iun
515

20.iun
516
21.iun
517
21.iun
518
21.iun
519

22.iun
520

privind numirea Comisiei pentru recepția finală a lucrării „Lucrări de
întreținere a mijloacelor pentru siguranța circulației – pe drumurile județene
– județul Harghita, pentru anul 2021, Marcaje rutiere”, conform
programelor aprobate pentru anul 2021;
privind numirea Comisiei pentru recepția finală a lucrării „Lucrări de
întreținere a mijloacelor pentru siguranța circulației – pe drumurile județene
– județul Harghita, pentru anul 2021, Marcaje rutiere”, conform
programelor aprobate pentru anul 2021;
privind numirea Comisiei de concurs respectiv Comisiei de soluţionare a
contestaţiilor pentru ocuparea a 8 posturi din cadrul programului de
Internship pentru absolvenții cu studii superioare, respectiv 2 posturi de
Internship pentru absolvenții în științe inginerești care va avea loc în data de
12 iulie 2022;
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, al doamnei Csibi Márta;
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, al doamnei Csibi Márta;
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, al doamnei Balázs Etelka;
privind modificarea Dispoziției nr. 1051/2019 a preşedintelui Consiliului
Judeţean Harghita, privind constituirea Unităţii de implementare a
proiectului internațional Local Flavours – Authentic tourism based on local
cultural flavours, din cadrul Programului Interreg Europe, cu modificările și
completările ulterioare;

521

522

privind modificarea Dispoziției nr. 899/2020 a preşedintelui Consiliului
Judeţean Harghita, privind constituirea Unităţii de implementare al
proiectului internațional „Improved Institutional Capacities and Multilevel
22.iun
Governance for Talent Attraction and Retention in the Danube Region”
(TalentMagnet), din cadrul Programului Transnațional Dunărea, cu
modificările și completările ulterioare;
cu privire la numirea Comisiei de evaluare a reofertării ofertelor pentru
atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect: „Furnizarea de
22.iun fructe şi legume proaspete, lapte şi produse lactate precum şi de produse de
panificaţie la nivelul județului Harghita pe perioada 2020-2023 în cadrul
Programul pentru şcoli al României;
22.iun

523

524

525

cu privire la numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de
achiziție publică având ca obiect: „Arhivare electronică”;

privind stabilirea condițiilor specifice de participare la concursul organizat
pentru ocuparea funcției de asistent medical șef la Ambulatoriul integrat cu
22.iun
Cabinete în specialități din cadrul Spitalului Județean de Urgență Miercurea
Ciuc
privind desemnarea coordonatorului implementării Planului de integritate al
22.iun Consiliului Județean Harghita pentru Strategia Națională Anticorupție pe
perioada 2021-2025 de la nivelul conducerii Consiliului Județean Harghita;

526

pentru modificarea Dispoziției nr. 625/2009 privind numirea Grupului de
lucru privind derularea programului de parteneriat al instituțiilor și
22.iun organizațiilor din județul Harghita cu parteneri din județele Timiș și BistrițaNăsăud, responsabile de dezvoltarea comunităților minoritare din cele două
județe, cu completările și modificările ulterioare;

527

privind aprobarea componenței Comisiei de examen, respectiv Comisiei de
soluționare a contestațiilor pentru ocuparea postului vacant de medic
22.iun rezident ultimul an, confirmat în specialitatea Radiologie și Imagistică
Medicală la Laboratorul de Radiologie și Imagistică Medicală al Spitalului
Județean de Urgență Miercurea Ciuc;

528

529
530

531

cu privire la numirea Comisiei de negociere pentru atribuirea contractului de
achiziție publică având ca obiect: ,,Servicii de curăţenie din Palatul
22.iun
administrativ al Judeţului Harghita, respectiv a curăţeniei şi deszăpezirii
zonei din jurul Palatului administrativ al Judeţului Harghita;
cu privire la numirea Comisiei de negociere pentru atribuirea contractului de
22.iun achiziție publică având ca obiect: ,,Servicii de salubrizare la Policlinica
Miercurea Ciuc, situat la str. Mikó, nr.1”;
privind mandatarea reprezentării în cadrul unei activităţi de relaţii
22.iun
internaţionale;
cu privire la numirea Comisiei de negociere pentru atribuirea contractului
de achiziție publică având ca obiect: ,, Servicii de reparare şi de întreţinere şi
22.iun
servicii conexe pentru computere de birou și computere personale, pentru
imprimante, copiatoare și faxuri și pentru servere”;

532

privind numirea Comisiei de concurs, respectiv Comisiei de soluţionare a
contestaţiilor pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției publice
22.iun de execuție vacante de Consilier, clasa I, grad profesional principal la
Compartimentul identitate vizuală, din cadrul Direcției resurse umane și
comunicare, pentru care proba scrisă va avea loc în data de 25 iulie 2022;

533

privind numirea Comisiei de concurs, respectiv Comisiei de soluţionare a
contestaţiilor pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției publice
22.iun de execuție vacante de referent, clasa III, grad profesional principal la
Compartimentul administrarea patrimoniului din cadrul Direcției generale
patrimoniu, pentru care proba scrisă va avea loc în data de 27 iulie 2022;

534

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 principal la
22.iun
Compartimentul urmărire oportunități de finanțare din cadrul Direcției
generale programe și proiecte, pentru care proba scrisă
va avea loc în data de 25 iulie 2022;

535

privind numirea Comisiei de concurs, respectiv Comisiei de soluţionare a
contestaţiilor pentru concursul organizat în vederea ocupării funcțiilor
publice de execuție temporar vacante de consilier, clasa I, grad profesional
22.iun
asistent la Serviciul investiții drumuri județene, Compartimentul investiții
drumuri județene din cadrul Direcției generale tehnice, pentru care proba
scrisă va avea loc în data de 12 iulie 2022;

536

privind aprobarea componenței Comisiei de examen, respectiv Comisiei de
soluționare a contestațiilor pentru ocuparea postului vacant de medic
22.iun
rezident ultimul an, confirmat în specialitatea Boli infecțioase la Secția de
boli infecțioase din cadrul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc;

537

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
22.iun
Compartimentul comunicare și gestionare dispoziții și editarea monitoarelor
oficiale, din cadrul Direcției juridice și administrație publice, pentru care
proba scrisă va avea loc în data de 28 iulie 2022;

538

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 superior la
22.iun
Compartimentul investiții drumuri județene, în cadrul Serviciului investiții
drumuri județene, din cadrul Direcției generale tehnice, pentru care proba
scrisă va avea loc la data de 25 iulie 2022;

539

cu privire la modificarea Dispoziției nr. 451/2022 președintelui Consiliului
Județean Harghita, privind numirea Comisiei de concurs, respectiv Comisiei
de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul organizat în vederea
22.iun
ocupării postului contractual vacant de șofer, grad profesional I, la Serviciul
administrativ gospodăresc, din cadrul Direcției generale patrimoniu, pentru
care proba scrisă va avea loc în data de 23 iunie 2022;

540
541

542

543

cu privire la modificarea Dispoziției nr. 352/2022 președintelui Consiliului
Județean Harghita privind aprobarea constituirii Comisiei de
22.iun evaluare/selectare a formularelor de solicitare depuse în cadrul Programului
de cooperare al Consiliului Judeţean Harghita în vederea derulării unor
activităţi ale cultelor religioase, pe anul 2022;
privind mandatarea reprezentării în cadrul unei activităţi de relaţii
22.iun
internaţionale;
pentru modificarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2022
24.iun aprobat prin Dispoziția Nr. 1409/2021 privind aprobarea Strategiei anuale de
achiziţie publică pe anul 2022 al Consiliului Județean Harghita;
privind numirea Comisiei de concurs, respectiv Comisiei de soluţionare a
contestaţiilor pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției publice
de execuție temporar vacantă de referent, clasa III, grad profesional
24.iun
superior, la Direcția generală tehnică, Serviciul investiții drumuri județene,
Compartimentul investiții drumuri județene, pentru care proba scrisă va
avea loc la data de 11 iulie 2022;

545

privind numirea Comisiei de concurs, respectiv Comisiei de soluţionare a
contestaţiilor pentru concursul organizat în vederea ocupării postului
contractual vacant de execuție de Inspector de specialitate, grad profesional
24.iun
debutant la Compartimentul planificare urbanistică zonală, din cadrul
Direcției arhitect șef, pentru care proba scrisă va avea loc în data de 15 iulie
2022;
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
24.iun
la Compartimentul protecția monumentelor și patrimoniului construit
tradițional din cadrul Direcției architect șef, pentru care proba scrisă va avea
loc în data de 11 iulie 2022;

546

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 superior la
24.iun
Compartimentul investiții proprii, în cadrul Serviciului investiții edilitare și
administrare drumuri județene, din cadrul Direcției generale tehnice, pentru
care proba scrisă va avea loc la data de 28 iulie 2022;

544

547

548

549

privind încetarea raportului de serviciu prin acordul părților al doamnei
24.iun Balázs Beáta, având funcția publică de execuție de consilier juridic, clasa I,
grad profesional principal, gradația 3, la Serviciul Achiziții publice;
privind numirea în funcţia publică de execuție vacantă de consilier achiziții
publice, grad profesional superior gradația 3, la Compartimentul unitatea
24.iun
centralizată de achiziții în cadrul Serviciului Achiziții publice, a doamnei
Balázs Beáta;
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
24.iun 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 Vass Valentina
născută, în localitatea Odorheiu Secuiesc, județul Harghita;

24.iun

550
24.iun
551

24.iun
552
24.iun
553

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 Bodi Attila
născut în localitatea Odorheiu Secuiesc, județul Harghita;
privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Dobos Erika numită în
funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior,
gradația 2 la Biroul de analiză și sinteză din cadrul Direcției management și
relații internaționale;
privind modificarea raportului de serviciu prin mutarea temporară de la
Compartimentul cancelaria Consiliului Județean Harghita din cadrul Direcției
juridice și administrație publică la Compartimentul relații cu mass media și
publicații proprii din cadrul Direcției resurse umane și comunicare, a
doamnei Bucur Tímea;
privind numirea în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad
profesional asistent, gradația 3 la Compartimentul resurse umane și
perfecționare profesională din cadrul Direcției resurse umane și comunicare,
a doamnei Csibi Ingrid-Krisztina;

554
555

24.iun privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Județean Harghita;
27.iun privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Județean Harghita;

556

privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita
prin virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar precum și
28.iun
modificarea repartizării pe trimestre a veniturilor și cheltuielilor aprobate în
bugetul județului Harghita pe anul 2022;

557

privind modificarea Dispoziției nr. 376/2016 a preşedintelui Consiliului
Judeţean Harghita, privind constituirea Unităţii de implementare al
28.iun proiectului internațional CD-ETA „Collaborative Digitization of Natural and
Cultural Heritage”, din cadrul Programului Interreg Europe, cu modificările și
completările ulterioare;

558

559

28.iun

privind aprobarea desfăşurării unei acţiuni în cadrul activităţii de relaţii
internaţionale

privind numirea Comisiei de concurs, respectiv Comisiei de soluţionare a
contestaţiilor pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției publice
de execuție vacante de Referent, clasa III, grad profesional superior, la
28.iun Compartimentul de elaborare proiecte de investiții, din cadrul Direcției
generale programe și proiecte, respectiv Consilier, clasa I, grad profesional
superior, la Compartimentul de elaborare proiecte de investiții, din cadrul
Direcției generale programe și proiecte pentru care proba scri

560

privind numirea Comisiei pentru recepția finală a lucrării „Întreținere
curentă și periodică pe timp de vară pe drumurile județene - județul
29.iun
Harghita pentru anul 2021, lot. 5, zona Odorhei”, conform programelor
aprobate pentru anul 2021;29.06

561

privind constituirea Unităţii de implementare a proiectului „Servicii on-line
pentru facilitarea interacțiunii cu cetățenii județului Harghita DIGIT-HR”, cod
29.iun SIPOCA/MySMIS 1236/155171, din cadrul Programului Operațional
Capacitate Administrativă, axa prioritara 2, obiectivul specific 2.1, în cadrul
cererii de proiecte CP16/2021 less (POCA/973/2/1);

562
563
564

29.iun
29.iun
29.iun
30.iun

565

30.iun

566
30.iun
567

568

privind trecerea în gradaţia 4 corespunzător tranşei de vechime în muncă, şi
stabilirea venitului brut lunar al domnului Bodó Alpár;
privind trecerea în gradaţia 3 corespunzător tranşei de vechime în muncă, şi
stabilirea venitului brut lunar al doamnei Bodó Emőke;
privind trecerea în gradaţia 4 corespunzător tranşei de vechime în muncă, şi
stabilirea venitului brut lunar al doamnei Zsombori Judit
privind emiterea acordului în vederea eliberării pașaportului pentru minorul
Sip János, născut la data de 03.01.2009, în localitatea Odorheiu Secuiesc,
județul Harghita;
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 dl. Crăciun Gheorghe manager de caz
se asigură coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială
desfăşurate în interesul superior al copilului privind minorul Ötvös Dominik
născut în localitatea Miercurea Ciuc, județul Harghita
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

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

569

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
30.iun drepturilor şi obligaţiilor părinteşti de către Preşedintele Consiliului Judeţean
Harghita în domeniul adopției și prin d-na György Ilona manager de caz se
asigură coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială
desfăşurate în interesul superior al copilului privind minorul Vass Norbert
născut în localitatea Odorheiu Secuiesc, județul Harghita

572

privind trecerea în gradaţia 3 corespunzător tranşei de vechime în muncă, şi
stabilirea venitului brut lunar al doamnei Dobos Erika;
privind numirea Comisiei de concurs, respectiv Comisiei de soluţionare a
contestaţiilor pentru concursul organizat în vederea ocupării postului
30.iun contractual vacant de conducere de Șef serviciu, la Serviciul de deservire, din
cadrul Direcției generale patrimoniu, pentru care proba scrisă va avea loc în
data de 22 iulie 2022;
privind numirea domnului dr. Vitos Attila în funcția de director medical
01.iul
interimar al Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc;

573

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
01.iul 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 minora Csobot Noémi
născută în localitatea Miercurea Ciuc, județul Harghita

574

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
01.iul drepturilor şi obligaţiilor părinteşti de către Preşedintele Consiliului Judeţean
Harghita în domeniul adopției și prin d-na Silló Ilona manager de caz se
asigură coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială
desfăşurate în interesul superior al copilului privind minora Demeter
Erzsébet născută în localitatea Odorheiu Secuiesc, județul Harghita;

570

571

575

576

30.iun

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
01.iul drepturilor şi obligaţiilor părinteşti de către Preşedintele Consiliului Judeţean
Harghita în domeniul adopției și prin d-na Silló Ilona manager de caz se
asigură coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială
desfăşurate în interesul superior al copilului privind minorul Levai AttilaLorenzo născut în localitatea Odorheiu Secuiesc, județul Harghita
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
01.iul drepturilor şi obligaţiilor părinteşti de către Preşedintele Consiliului Judeţean
Harghita în domeniul adopției și prin d-na Silló Ilona manager de caz se
asigură coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială
desfăşurate în interesul superior al copilului privind minora Ötves Anasztázia
născută în localitatea Odorheiu Secuiesc, județul Harghita

577
578

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
01.iul drepturilor şi obligaţiilor părinteşti de către Preşedintele Consiliului Judeţean
Harghita în domeniul adopției și prin d-na Silló Ilona manager de caz se
asigură coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială
desfăşurate în interesul superior al copilului privind minora Demeter Eliza
născută în localitatea Odorheiu Secuiesc, județul Harghita
01.iul privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Județean Harghita;

579

privind aplicarea la salariul de bază lunar 20% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional RURITAGE - “Rural
regeneration trough systemic heritage – led strategies” din cadrul
04.iul
programului Horizon 2020, subprogramul SC5 – 21 – 2016 – 2017:
“Patrimoniul cultural ca motor pentru o creștere durabilă” în luna mai 2022,
a doamnei Hosszú Emese;

580

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional TalentMagnet „Improved
04.iul Institutional Capacities and New Multilevel Governance for Talent Attraction
and Retention in Danube Region” din cadrul programului Transnațional
Dunărea, în luna mai 2022, al domnului Gál Márk;

581

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional TalentMagnet „Improved
04.iul Institutional Capacities and New Multilevel Governance for Talent Attraction
and Retention in Danube Region” din cadrul programului Transnațional
Dunărea, în luna mai 2022, a doamnei Béres Tünde;

583

privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum de
10% pentru activitatea desfăşurată în cadrul Proiectului internațional
04.iul „RuralGrowth - increasing competitiveness of SMEs in the rural visitor
economy sector” din cadrul Programului Interreg Europe, în luna mai 2022,
al doamnei Bíró Kinga
privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum de
10% pentru activitatea desfăşurată în cadrul Proiectului internațional
04.iul „RuralGrowth - increasing competitiveness of SMEs in the rural visitor
economy sector” din cadrul Programului Interreg Europe, în luna mai 2022,
al doamnei Farkas Enikő;

584

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional TalentMagnet „Improved
04.iul Institutional Capacities and New Multilevel Governance for Talent Attraction
and Retention in Danube Region” din cadrul programului Transnațional
Dunărea, în luna mai 2022, al domnului Ványolós Elemér;

585

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional TalentMagnet „Improved
04.iul Institutional Capacities and New Multilevel Governance for Talent Attraction
and Retention in Danube Region” din cadrul programului Transnațional
Dunărea, în luna mai 2022, a doamnei Kardalus Enikő;

582

586

587

privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum de
30% pentru activitatea desfăşurată în cadrul Proiectului internațional
04.iul „RuralGrowth - increasing competitiveness of SMEs in the rural visitor
economy sector” din cadrul Programului Interreg Europe, în luna mai 2022,
al doamnei Ioance Erika;
privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional Dream Road „Danube Region
04.iul for improved Acces and eMprowerment of ROmA Development” din cadrul
programului Transnațional Dunărea, în luna mai 2022, a doamnei Szász
Katalin;

589

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional Dream Road „Danube Region
04.iul for improved Acces and eMprowerment of ROmA Development” din cadrul
programului Transnațional Dunărea, în luna mai 2022, al domnului Mihály
Csaba;
privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional Dream Road „Danube Region
04.iul for improved Acces and eMprowerment of ROmA Development” din cadrul
programului Transnațional Dunărea, în luna mai 2022, a doamnei Török
Hanna;

590

privind aplicarea la salariul de bază lunar 20% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional E - COOL - “Entrepreneurial
04.iul and Intrapreneurial Mindset in Young People trough the Dynamisation of
Competences, Teaching Methodologies and Entrepreneurial Ecosystem”, în
luna mai 2022, a doamnei Gál Dorottya

588

591

592

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului international Local Flavours – Authentic
04.iul
tourism based on local cultural flavours, în cadrul Programului Interreg
Europe, în luna mai 2022, al domnului Tamás Botond;
privind aplicarea la salariul de bază lunar 20% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional TalentMagnet „Improved
04.iul Institutional Capacities and New Multilevel Governance for Talent Attraction
and Retention in Danube Region” din cadrul programului Transnațional
Dunărea, în luna mai 2022, a doamnei Gál Dorottya;
04.iul

593
04.iul
594

04.iul
595

04.iul
596

05.iul
597

05.iul
598

599

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul Proiectului CD-ETA „Collaborative Digitization of
Natural and Cultural Heritage” din cadrul programului Interreg Europe, în
luna mai 2022, al domnului Farkas Tamás István;
privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul Proiectului CD-ETA „Collaborative Digitization of
Natural and Cultural Heritage” din cadrul programului Interreg Europe, în
luna mai 2022, al doamnei Antal Renáta;
privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional Dream Road „Danube Region
for improved Acces and eMprowerment of ROmA Development” din cadrul
programului Transnațional Dunărea, în luna mai 2022, a doamnei Salamon
Andrea;
privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional Dream Road „Danube Region
for improved Acces and eMprowerment of ROmA Development” din cadrul
programului Transnațional Dunărea, în luna mai 2022, a doamnei Salamon
Andrea;
privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum de
20% pentru activitatea desfăşurată în cadrul Proiectului internațional
„RuralGrowth - increasing competitiveness of SMEs in the rural visitor
economy sector” din cadrul Programului Interreg Europe, în luna mai 2022,
al doamnei Kajtár Zsuzsánna;
privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum de
10% pentru activitatea desfăşurată în cadrul Proiectului internațional
„RuralGrowth - increasing competitiveness of SMEs in the rural visitor
economy sector” din cadrul Programului Interreg Europe, în luna mai 2022,
al domnului Zólya Zsombor;

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului international FRIDGE – Development of
05.iul
food industry SME competitiveness for better potentials in growth, în cadrul
Programului Interreg Europe, în luna mai 2022, al doamnei Zonda Éva;

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional FRIDGE – Development of
05.iul food industry SME competitiveness for better potentials in growth, în cadrul
Programului Interreg Europe, în luna mai 2022, a doamnei Kiss Timea
Gabriella;
privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului international Local Flavours – Authentic
05.iul
tourism based on local cultural flavours, în cadrul Programului Interreg
Europe, în luna mai 2022, al domnului Dragu Márk Ádám;
privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului international FRIDGE – Development of
05.iul
food industry SME competitiveness for better potentials in growth, în cadrul
Programului Interreg Europe, în luna mai 2022, al doamnei Lukács Éva;
privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului international Local Flavours – Authentic
05.iul
tourism based on local cultural flavours, în cadrul Programului Interreg
Europe, în luna mai 2022, al doamnei Magyari Mónika;
privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului international FRIDGE – Development of
05.iul
food industry SME competitiveness for better potentials in growth, în cadrul
Programului Interreg Europe, în luna mai 2022, al doamnei Csíki Anna;
privind aplicarea la salariul de bază lunar 20% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului international FRIDGE – Development of
05.iul
food industry SME competitiveness for better potentials in growth, în cadrul
Programului Interreg Europe, în luna mai 2022, al doamnei Kopacz Emőke;
privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional RURITAGE - “Rural
regeneration trough systemic heritage – led strategies” din cadrul
05.iul
programului Horizon 2020, subprogramul SC5 – 21 – 2016 – 2017:
“Patrimoniul cultural ca motor pentru o creștere durabilă” în luna mai 2022,
a doamnei Berecz Katalin;
privind aplicarea la salariul de bază lunar 20% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului international FRIDGE – Development of
05.iul food industry SME competitiveness for better potentials in growth, în cadrul
Programului Interreg Europe, în luna mai 2022, al domnului Erős Levente
Zoltán;
privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional RURITAGE - “Rural
regeneration trough systemic heritage – led strategies” din cadrul
05.iul
programului Horizon 2020, subprogramul SC5 – 21 – 2016 – 2017:
“Patrimoniul cultural ca motor pentru o creștere durabilă” în luna mai 2022,
a doamnei Munteanu Éva;
privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului international FRIDGE – Development of
05.iul
food industry SME competitiveness for better potentials in growth, în cadrul
Programului Interreg Europe, în luna mai 2022, al domnului Bodó Alpár;
privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional E - COOL - “Entrepreneurial
05.iul and Intrapreneurial Mindset in Young People trough the Dynamisation of
Competences, Teaching Methodologies and Entrepreneurial Ecosystem”, în
luna mai 2022, a doamnei Császár Judith;

611

612
613

614

615
616

617

privind aplicarea la salariul de bază lunar 20% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional E - COOL - “Entrepreneurial
05.iul and Intrapreneurial Mindset in Young People trough the Dynamisation of
Competences, Teaching Methodologies and Entrepreneurial Ecosystem”, în
luna mai 2022, a doamnei Erőss Bea;
privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul Proiectului CD-ETA „Collaborative Digitization of
05.iul
Natural and Cultural Heritage” din cadrul programului Interreg Europe, în
luna mai 2022, al domnului Chiorean Adrian-Alexandru;
05.iul

privind modificarea Dispoziției nr. 216/2022 a preşedintelui Consiliului
Judeţean Harghita, privind constituirea Unităţii de implementare a
05.iul
proiectului internațional EDU2030 Youth in Transition, din cadrul
Programului Erasmus+, cu modificările și completările ulterioare;
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 asistent la
05.iul
Compartimentul management informatic, din cadrul Direcției resurse umane
și comunicare, pentru care proba scrisă
va avea loc în data de 08 august 2022;
07.iul

618
08.iul
619
08.iul
620
08.iul
621

623

08.iul
08.iul

08.iul
624

privind constatarea încetării de drept al contractului individual de muncă, al
domnului Baricz Gergely;

cu privire la modificarea Dispoziției nr. 506/2022 președintelui Consiliului
Județean Harghita, privind numirea Comisiei de concurs, respectiv Comisiei
de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul organizat în vederea
07.iul ocupării postului contractual vacant de Inspector de specialitate, grad
profesional II, la Compartimentul relaţii publice în zona Odorheiu Secuiesc,
în cadrul Serviciului administrație publică locală din cadrul Direcției arhitect
șef, pentru care proba scrisă va avea loc în data de 08 iulie 2022;
08.iul

622

privind aprobarea desfăşurării unei acţiuni în cadrul activităţii de relaţii
internaţionale;

privind numirea Comisiei pentru recepția finală a lucrării „Întreținere
curentă și periodică pe timp de vară pe drumurile județene – județul
Harghita, pentru anul 2021, pentru lot nr. 1, DJ121G”, conform programelor
aprobate pentru anul 2021;
privind numirea Comisiei pentru recepția finală a lucrării „Lucrări de
întreținere a mijloacelor pentru siguranța circulației – pe drumurile județene
– județul Harghita, pentru anul 2021, Marcaje rutiere”, conform
programelor aprobate pentru anul 2021;
privind numirea Comisiei pentru recepția finală a lucrării „Lucrări de
întreținere a mijloacelor pentru siguranța circulației – pe drumurile județene
– județul Harghita, pentru anul 2021, Marcaje rutiere”, conform
programelor aprobate pentru anul 2021;
privind numirea Comisiei pentru recepția finală a lucrării „Lucrări de
întreținere a mijloacelor pentru siguranța circulației – pe drumurile județene
– județul Harghita, pentru anul 2021, Marcaje rutiere”, conform
programelor aprobate pentru anul 2021;
cu privire la numirea Comisiei paritare în cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Harghita;
privind mandatarea reprezentării în cadrul unei activităţi de relaţii
internaţionale
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 principal, la
Compartimentul urmărire organizații și programe finanțate, din cadrul
Direcției economice, pentru care proba scrisă va avea loc în data de 08
august 2022;

08.iul
625

08.iul
626
08.iul
627
08.iul
628
11.iul
629
11.iul
630
11.iul
631
11.iul
632

633

634

635

636

637

638

cu privire la modificarea Dispoziției nr. 294/2022 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, al domnului Kercsó Árpád;
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 superior, la
Compartimentul relaţii cu culte religioase, din cadrul Direcției generale
programe și proiecte, pentru care proba scrisă va avea loc în data de 08
august 2022;
privind modificarea raportului de serviciu al domnului Bicăjanu Vasile prin
prelungirea detașării, pe o perioadă de 6 luni în funcția publică temporar
vacantă de director executiv la Direcția economică;
cu privire la rectificarea Dispoziției nr. 547/2022 privind încetarea raportului
de serviciu prin acordul părților al doamnei Balázs Beáta, având funcția
publică de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal,
gradația 3, la Serviciul achiziții publice;
privind emiterea acordului în vederea eliberării pașaportului pentru minorul
Szakács Attila, născut la data de 15.12.2016, în localitatea Miercurea-Ciuc,
județul Harghita,;
privind emiterea acordului pentru părăsirea temporară a ţării de minorul
Szakács Attila, născut la data de 15.12.2016 în municipiul Miercurea Ciuc,
județul Harghita, în scopul efectuării călătoriei în perioada 04-09 august
2022 în Republica Bulgaria;
privind emiterea acordului în vederea eliberării pașaportului pentru minorul
Szakács János, născut la data de 28.06.2014, în localitatea Miercurea-Ciuc,
județul Harghita;
privind emiterea acordului pentru părăsirea temporară a ţării de minorul
Szakács János, născut la data de 28.06.2014 în municipiul Miercurea Ciuc,
județul Harghita, în scopul efectuării călătoriei în perioada 04-09 august
2022 în Republica Bulgaria;

privind modificarea Dispoziției nr. 498/2018 a preşedintelui Consiliului
Judeţean Harghita, privind constituirea Unităţii de implementare a
proiectului internațional „E-COOL– Entrepreneurial and Intrapreneurial
11.iul
Mindset in Young People through the Dynamisation of Competences,
Teaching Methodologies and Entrepreneurial Ecosystem”, din cadrul
Programului Interreg Europe, cu modificările și completările ulterioare;
privind aprobarea componenței Comisiei de examinare pentru ocuparea
11.iul funcției de Șef secție la Secția de Urologie, organizat în cadrul Spitalului
Județean de Urgență Miercurea Ciuc;
privind aprobarea componenței Comisiei de examinare, respectiv Comisiei
de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea postului vacant de medic
11.iul
specialist confirmat în specialitatea Obstetrică-Ginecologie la secția de
Obstetrică-Ginecologie al Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc;
cu privire la modificarea Dispoziției nr. 371/2022 privind încadrarea pe
durată determinată, cu timp parțial de 4 ore pe zi, în postul contractual de
11.iul
consilier, gradaţia 2 la Cabinetul Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean
Harghita, al domnului Kertész László;
privind încadrarea pe durată determinată, cu timp parțial de 4 ore pe zi, în
11.iul postul contractual de consilier, gradaţia 4 la Cabinetul Vicepreşedintelui
Consiliului Judeţean Harghita, al domnului Kassay Lajos - Péter;
cu privire la modificarea Dispoziției nr. 519/2022 privind încadrarea pe
durată determinată, cu timp parțial de 4 ore pe zi, în postul contractual de
11.aug
consilier, gradaţia 0 la Cabinetul Preşedintelui Consiliului Judeţean Harghita,
al doamnei Balázs Etelka;

639

privind numirea Comisiei de concurs, respectiv Comisiei de soluţionare a
contestaţiilor pentru concursul organizat în vederea ocupării funcțiilor
publice de execuție vacante de consilier achiziții publice, clasa I, grad
profesional superior la Compartimentul unitatea centralizată de achiziții din
12.iul
cadrul Serviciului achiziții publice, respectiv consilier juridic, clasa I, grad
profesional principal, la Compartimentul achiziții publice din cadrul
Serviciului achiziții publice pentru care proba scrisă va avea loc în data de 16
august 2022;

640

privind numirea Comisiei de concurs, respectiv Comisiei de soluţionare a
contestaţiilor pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției publice
12.iul de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal la Biroul
corp control, pentru care proba scrisă
va avea loc în data de 17 august 2022;

641

642
643

644

645

646

647

648

649

650

privind numirea Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor executate
12.iul aferente investiţiei „Construire locuințe de serviciu pentru medici”, conform
Contractului nr. 16928/23.07.2019;
cu privire la numirea îndrumătorului şi aprobarea programului de
desfăşurare a perioadei de stagiu pentru funcţionarul public debutant Bucur
12.iul
Tímea, consilier la Compartimentul relații cu mass media și publicații proprii
din cadrul Direcției resurse umane și comunicare;
12.iul

privind mandatarea reprezentării în cadrul unei activităţi de relaţii
internaţionale

12.iul

privind suspendarea contractului individual de muncă pentru concediu de
creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, al doamnei Imreh Beáta

privind încadrarea pe durată determinată, cu normă întreagă de 8 ore pe zi,
în postul contractual de execuție de Coordonator proiect, Cod COR 242203
Inspector de specialitate în administrație publică, în cadrul proiectului Talent
13.iul
Magnet - ’’Improved Institutional Capacities and New Multilevel Governance
for Talent Attraction and Retention in the Danube Region”, al doamnei Csibi
Márta;
privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul Proiectului CD-ETA „Collaborative Digitization of
14.iul
Natural and Cultural Heritage” din cadrul programului Interreg Europe, în
luna iunie 2022, al domnului Chiorean Adrian-Alexandru;
privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional E - COOL - “Entrepreneurial
14.iul and Intrapreneurial Mindset in Young People trough the Dynamisation of
Competences, Teaching Methodologies and Entrepreneurial Ecosystem”, în
luna iunie 2022, a doamnei Császár Judith;
privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul Proiectului CD-ETA „Collaborative Digitization of
14.iul
Natural and Cultural Heritage” din cadrul programului Interreg Europe, în
luna iunie 2022, al domnului Suciu Róbert-Ignác;
privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului international FRIDGE – Development of
14.iul
food industry SME competitiveness for better potentials in growth, în cadrul
Programului Interreg Europe, în luna iunie 2022, al domnului Bodó Alpár;
privind aplicarea la salariul de bază lunar 20% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional TalentMagnet „Improved
14.iul Institutional Capacities and New Multilevel Governance for Talent Attraction
and Retention in Danube Region” din cadrul programului Transnațional
Dunărea, în luna iunie 2022, a doamnei Gál Dorottya;

651

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional FRIDGE – Development of
14.iul food industry SME competitiveness for better potentials in growth, în cadrul
Programului Interreg Europe, în luna iunie 2022, a doamnei Kiss Timea
Gabriella;

652

privind aplicarea la salariul de bază lunar 20% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional E - COOL - “Entrepreneurial
14.iul and Intrapreneurial Mindset in Young People trough the Dynamisation of
Competences, Teaching Methodologies and Entrepreneurial Ecosystem”, în
luna iunie 2022, a doamnei Gál Dorottya;

653

654
655

656

657

658

659

660

661

662

663

privind aplicarea la salariul de bază lunar 20% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului international FRIDGE – Development of
14.iul
food industry SME competitiveness for better potentials in growth, în cadrul
Programului Interreg Europe, în luna iunie 2022, al doamnei Kopacz Emőke;
privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional Dream Road „Danube Region
14.iul for improved Acces and eMprowerment of ROmA Development” din cadrul
programului Transnațional Dunărea, în luna iunie 2022, a doamnei Salamon
Andrea;
14.iul privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Județean Harghita;
privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului international FRIDGE – Development of
14.iul
food industry SME competitiveness for better potentials in growth, în cadrul
Programului Interreg Europe, în luna iunie 2022, al doamnei Lukács Éva;
privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul Proiectului CD-ETA „Collaborative Digitization of
14.iul
Natural and Cultural Heritage” din cadrul programului Interreg Europe, în
luna iunie 2022, al domnului Farkas Tamás István;
privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului international FRIDGE – Development of
14.iul
food industry SME competitiveness for better potentials in growth, în cadrul
Programului Interreg Europe, în luna iunie 2022, al doamnei Zonda Éva;
privind aplicarea la salariul de bază lunar 20% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului international FRIDGE – Development of
14.iul food industry SME competitiveness for better potentials in growth, în cadrul
Programului Interreg Europe, în luna iunie 2022, al domnului Erős Levente
Zoltán;
privind aplicarea la salariul de bază lunar 20% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional E - COOL - “Entrepreneurial
14.iul and Intrapreneurial Mindset in Young People trough the Dynamisation of
Competences, Teaching Methodologies and Entrepreneurial Ecosystem”, în
luna iunie 2022, a doamnei Erőss Bea;
privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului international FRIDGE – Development of
14.iul
food industry SME competitiveness for better potentials in growth, în cadrul
Programului Interreg Europe, în luna iunie 2022, al doamnei Csíki Anna;
privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului international Local Flavours – Authentic
14.iul
tourism based on local cultural flavours, în cadrul Programului Interreg
Europe, în luna iunie 2022, al domnului Dragu Márk Ádám;
privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului international Local Flavours – Authentic
14.iul
tourism based on local cultural flavours, în cadrul Programului Interreg
Europe, în luna iunie 2022, al doamnei Magyari Mónika;

667

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional RURITAGE - “Rural
regeneration trough systemic heritage – led strategies” din cadrul
programului Horizon 2020, subprogramul SC5 – 21 – 2016 – 2017:
“Patrimoniul cultural ca motor pentru o creștere durabilă” în luna iunie
2022, a doamnei Berecz Katalin;
privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional Dream Road „Danube Region
for improved Acces and eMprowerment of ROmA Development” din cadrul
programului Transnațional Dunărea, în luna iunie 2022, a doamnei Török
Hanna;
privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional RURITAGE - “Rural
regeneration trough systemic heritage – led strategies” din cadrul
programului Horizon 2020, subprogramul SC5 – 21 – 2016 – 2017:
“Patrimoniul cultural ca motor pentru o creștere durabilă” în luna iunie
2022, a doamnei Munteanu Éva;
privind aplicarea la salariul de bază lunar 20% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional RURITAGE - “Rural
regeneration trough systemic heritage – led strategies” din cadrul
programului Horizon 2020, subprogramul SC5 – 21 – 2016 – 2017:
“Patrimoniul cultural ca motor pentru o creștere durabilă” în luna iunie
2022, a doamnei Hosszú Emese;

668

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul Proiectului Internațional „SevenSmart Steps to Adapt
14.iul Digitally Supported Differentaited Learning Methodology to Increase
Problem-Solving and Text Comprehension Competencies” din cadrul
Programului Erasmus+, în luna iunie 2022, al doamnei Csont Zsuzsanna;

14.iul
664

14.iul
665

14.iul
666

14.iul

672

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul Proiectului CD-ETA „Collaborative Digitization of
Natural and Cultural Heritage” din cadrul programului Interreg Europe, în
luna iunie 2022, al domnului Kovács Zsolt Péter;
privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional Dream Road „Danube Region
for improved Acces and eMprowerment of ROmA Development” din cadrul
programului Transnațional Dunărea, în luna iunie 2022, a doamnei Szász
Katalin;
privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum de
10% pentru activitatea desfăşurată în cadrul Proiectului internațional
„RuralGrowth - increasing competitiveness of SMEs in the rural visitor
economy sector” din cadrul Programului Interreg Europe, în luna iunie 2022,
al doamnei Balázs Réka;
privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional Dream Road „Danube Region
for improved Acces and eMprowerment of ROmA Development” din cadrul
programului Transnațional Dunărea, în luna iunie 2022, al domnului Mihály
Csaba;

673

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional TalentMagnet „Improved
14.iul Institutional Capacities and New Multilevel Governance for Talent Attraction
and Retention in Danube Region” din cadrul programului Transnațional
Dunărea, în luna iunie 2022, al domnului Márk Ervin;

674

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional TalentMagnet „Improved
14.iul Institutional Capacities and New Multilevel Governance for Talent Attraction
and Retention in Danube Region” din cadrul programului Transnațional
Dunărea, în luna iunie 2022, a doamnei Béres Tünde;

14.iul
669

14.iul
670

14.iul
671

14.iul

675

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional TalentMagnet „Improved
14.iul Institutional Capacities and New Multilevel Governance for Talent Attraction
and Retention in Danube Region” din cadrul programului Transnațional
Dunărea, în luna iunie 2022, al domnului Gál Márk;

676

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional TalentMagnet „Improved
14.iul Institutional Capacities and New Multilevel Governance for Talent Attraction
and Retention in Danube Region” din cadrul programului Transnațional
Dunărea, în luna iunie 2022, a doamnei Kardalus Enikő;

677

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional TalentMagnet „Improved
14.iul Institutional Capacities and New Multilevel Governance for Talent Attraction
and Retention in Danube Region” din cadrul programului Transnațional
Dunărea, în luna iunie 2022, al domnului Ványolós Elemér;

685

privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum de
10% pentru activitatea desfăşurată în cadrul Proiectului internațional
„RuralGrowth - increasing competitiveness of SMEs in the rural visitor
economy sector” din cadrul Programului Interreg Europe, în luna iunie 2022,
al doamnei Bíró Kinga;
privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum de
10% pentru activitatea desfăşurată în cadrul Proiectului internațional
„RuralGrowth - increasing competitiveness of SMEs in the rural visitor
economy sector” din cadrul Programului Interreg Europe, în luna iunie 2022,
al doamnei Farkas Enikő;
privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum de
10% pentru activitatea desfăşurată în cadrul Proiectului internațional
„RuralGrowth - increasing competitiveness of SMEs in the rural visitor
economy sector” din cadrul Programului Interreg Europe, în luna iunie 2022,
al doamnei Farkas Timea;
privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum de
30% pentru activitatea desfăşurată în cadrul Proiectului internațional
„RuralGrowth - increasing competitiveness of SMEs in the rural visitor
economy sector” din cadrul Programului Interreg Europe, în luna iunie 2022,
al doamnei Ioance Erika;
privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum de
20% pentru activitatea desfăşurată în cadrul Proiectului internațional
„RuralGrowth - increasing competitiveness of SMEs in the rural visitor
economy sector” din cadrul Programului Interreg Europe, în luna iunie 2022,
al doamnei Kajtár Zsuzsánna;
privind aprobarea Codului de conduită a personalului din cadrul aparatului
de specialitate al Consiliului Județean Harghita;
privind aprobarea Planului de integritate al Consiliului Județean Harghita în
coordonatele Strategiei Naționale Anticorupție și a implementării Strategiei
Naționale Anticorupție 2021-2025;
privind numirea Comisiei de negociere a prețului contractului de închiriere,
necesar pentru desfășurarea activității Compartimentului relații publice în
zona Gheorgheni al Consiliului Judeţean Harghita;

686

cu privire la modificarea Dispoziției președintelui Consiliului Județean
Harghita nr. 533/2022, privind numirea Comisiei de concurs, respectiv
Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul organizat în
15.iul
vederea ocupării funcţiei publice de execuție de referent, clasa III, grad
profesional principal la Compartimentul administrarea patrimoniului din
cadrul Direcției generale patrimoniu;

14.iul
678

14.iul
679

14.iul
680

14.iul
681

14.iul
682
683

14.iul
14.iul

684
15.iul

687

privind numirea în funcţia publică de execuție vacantă de consilier, grad
profesional superior, gradația 3, la Compartimentul management informatic,
15.iul
din cadrul Direcției resurse umane și comunicare, a domnului Czerán-Kézdi
Mihály-Marian;

688
689

690
691

692

693

privind prelungirea suspendării contractului individual de muncă nr.
15.iul 381/2016 la iniţiativa salariatului, pentru concediu de creșterea copilului cu
handicap până la vârsta de 3 ani, al doamnei Puskás Orsolya;
15.iul

privind încadrarea pe durată determinată, cu normă întreagă de 8 ore pe zi,
15.iul în postul contractual de referent, gradaţia 3 la Cabinetul Preşedintelui
Consiliului Judeţean Harghita, al domnului Mincsor Botond;
privind mandatarea reprezentării în cadrul unei activităţi de relaţii
internaţionale;
privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita
prin virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar precum și
18.iul
modificarea repartizării pe trimestre a veniturilor și cheltuielilor aprobate în
bugetul județului
privind aprobarea schimbării numelui, purtat după divorț, pe cale
18.iul administrativă, privind pe numita Szőcs Hortenzia, domiciliată în com.
Leliceni, județul Harghita
15.iul

19.iul
694

695

698
699
700
701

702

703

privind constituirea Unității de implementare al proiectului ”Electrificarea
gospodăriilor izolate din județul Harghita” - Grant Norvegian;

privind încadrarea în postul contractual vacant de șofer, grad profesional I,
19.iul gradația 2, la Serviciul administrativ gospodăresc în cadrul Direcției generale
patrimoniu, al domnului Székely Hunor-Balázs;
ANULAT

696
697

privind constatarea încetării de drept al Contractului individual de muncă nr.
506/2022, al doamnei Csibi Márta;

19.iul
19.iul
19.iul
19.iul
19.iul

privind aprobarea desfăşurării unei acţiuni în cadrul activităţii de relaţii
internaţionale;
privind aprobarea desfăşurării unei acţiuni în cadrul activităţii de relaţii
internaţionale;
privind aprobarea desfăşurării unei acţiuni în cadrul activităţii de relaţii
internaţionale;
privind convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Județean
Harghita;
privind aprobarea desfăşurării unei acţiuni în cadrul activităţii de relaţii
internaţionale;

pentru modificarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2022
20.iul aprobat prin Dispoziția Nr. 1409/2021 privind aprobarea Strategiei anuale de
achiziţie publică pe anul 2022 al Consiliului Județean Harghita;
privind aprobarea constituirii Comisiei de validare a propunerilor de proiecte
20.iul depuse spre finanțare în cadrul procesului de bugetare participativă la
nivelul Consiliului Județean Harghita pe anii 2022 - 2026;

704

privind numirea Comisiei de concurs, respectiv Comisiei de soluţionare a
contestaţiilor pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției publice
20.iul de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent la
Compartimentul transport în comun și control din cadrul Direcției generale
tehnice, pentru care proba scrisă va avea loc la data de 17 august 2022;

705

privind stabilirea condițiilor specifice de participare la concursurile pentru
ocuparea funcțiilor de asistent medical șef la secțiile de Oncologie medicală,
Medicină Internă , Cardiologie, Ortopedie –Traumatologie, Pediatrie,
20.iul Laborator Radiologie și Imagistică Medicală, Laboratorul de Analize
Medicale, Farmacia cu circuit închis a spitalului, Dermatovenerologie,
Oftalmologie, Psihiatrie, Chirurgie generală organizate din cadrul Spitalului
Județean de Urgență Miercurea Ciuc;

706

707

708

cu privire la modificarea Dispoziției nr. 538/2022 președintelui Consiliului
Județean Harghita privind numirea Comisiei de concurs, respectiv Comisiei
de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul organizat în vederea
20.iul ocupării funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad
profesional superior la Compartimentul investiții drumuri județene, în cadrul
Serviciului investiții drumuri județene din cadrul Direcției generale tehnice,
pentru care proba scrisă va avea loc în data de 25 iulie 2022;
cu privire la modificarea Dispoziției nr. 546/2022 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 vacante de consilier, clasa I, grad
20.iul
profesional superior la Compartimentul investiții proprii, în cadrul Serviciului
investiții edilitare și administrare drumuri județene din cadrul Direcției
generale tehnice, pentru care proba scrisă va avea loc în data de 28 iulie
2022;
cu privire la numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de
achiziție publică având ca obiect: Servicii de publicitate în presa scrisă
21.iul
regională în limba maghiară, presa scrisă regională lunară în limba maghiară,
presa audio - radio zona Cristuru Secuiesc și presa online - web;

709

cu privire la numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de
21.iul achiziție publică având ca obiect: Servicii de salubrizare la Policlinica
Miercurea Ciuc, situat la str. Mikó nr. 1;

710

cu privire la numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de
achiziție publică având ca obiect: Servicii de publicitate în presa scrisă
21.iul județeană în limba română, presa scrisă regională în limba maghiară, presa
scrisă regională lunară în limba maghiară, presa audio-vizuală, presa audio radio zona Ciuc, Odorhei, Gheorgheni și presa online - web;

711

privind stabilirea condițiilor specifice de participare la concursurile pentru
ocuparea funcțiilor de șef secție la secțiile de Chirurgie Generală, ORL,
Recuperare Medicină Fizică și Balneologie, Psihiatrie, Pediatrie, Șef
26.iul
Laborator la Radiologie și Imagistică Medicală și la Laboratorul de Analize
medicale, Farmacist șef la Farmacia cu circuit închis al spitalului, organizate
în cadrul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc

712

privind repartizarea și încheierea unor contracte de închiriere aferente
26.iul locuinţelor de serviciu pentru medici, aflate în proprietatea publică a
judeţului Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean Harghita;

713

cu privire la modificarea Dispoziției nr. 537/2022 președintelui Consiliului
Județean Harghita, privind numirea Comisiei de concurs, respectiv Comisiei
de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul organizat în vederea
27.iul ocupării funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad
profesional debutant, la Compartimentul comunicare și gestionare dispoziții
și editarea monitoarelor oficiale, din cadrul Direcției juridice și administrație
publice, pentru care proba scrisă va avea loc în data de 28 iulie 2022;

714

privind modificarea Dispoziției nr. 528/2022 cu privire la numirea Comisiei
de negociere pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca
28.iul obiect: ,,Servicii de curăţenie din Palatul administrativ al Judeţului Harghita,
respectiv a curăţeniei şi deszăpezirii zonei din jurul Palatului administrativ al
Judeţului Harghita”;

715

pentru modificarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2022
28.iul aprobat prin Dispoziția Nr. 1409/2021 privind aprobarea Strategiei anuale de
achiziţie publică pe anul 2022 al Consiliului Județean Harghita;

716

privind delegarea către șef serviciu, doamna Groza Noémi, a dreptului de
aprobare a raportului procedurii de atribuire „Servicii de publicitate în presa
scrisă județeană în limba română, presa scrisă regională în
28.iul
limba maghiară, presa scrisă regională lunară în limba maghiară, presa audiovizuală, presa audio - radio zona Ciuc, Odorhei, Gheorgheni și presa online web”;
29.iul

717

718

719
720

721

privind aprobarea schimbarii numelui, purtat dupa divort, pe cale
29.iul administrativa, privind pe numitul Imecs-Gall Attila, domiciliat in oras
Vlahita, judetul Harghita;
privind încadrarea în postul contractual vacant de inspector de specialitate,
grad profesional II, gradația 2, la Compartimentul relaţii publice în zona
29.iul
Odorheiu Secuiesc, în cadrul Serviciului administrație publică locală din
cadrul Direcției arhitect șef, al domnului Kakassy Norbert;
29.iul

723

724

725
726
727

privind trecerea în gradaţia 3 corespunzător tranşei de vechime în muncă, şi
stabilirea venitului brut lunar al domnului Erős Levente Zoltán;

privind aprobarea desfăşurării unei acţiuni în cadrul activităţii de relaţii
internaţionale;
privind numirea Comisiei de concurs respectiv Comisiei de soluţionare a
contestaţiilor pentru ocuparea a 4 posturi din cadrul programului de
Internship pentru absolvenții cu studii superioare, respectiv 1 post de
02.08.2022
Internship pentru un absolvent cu studii inginerești cu specializarea inginerie
civilă sau căi ferate drumuri și poduri care va avea loc în data de 19 august
2022;
privind validarea rezultatelor examinării organizat pentru ocuparea funcției
02.08.2022 de medic șef secție la Secția de Urologie, organizat în cadrul Spitalului
Județean de Urgență Miercurea Ciuc;
privind încetarea contractului individual de muncă, prin acordul părților, al
02.08.2022
doamnei Balázs Etelka;
29.iul

02.08.2022 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Județean Harghita;

03.08.2022
728
03.08.2022
729
03.08.2022
730

03.08.2022
731

privind trecerea în gradaţia 1 corespunzător tranşei de vechime în muncă, şi
stabilirea venitului brut lunar al doamnei Gidró Mónika;

pentru modificarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2022
29.iul aprobat prin Dispoziția Nr. 1409/2021 privind aprobarea Strategiei anuale de
achiziţie publică pe anul 2022 al Consiliului Județean Harghita;
29.iul

722

privind aprobarea schimbarii numelui, pe cale administrativa, privind pe
minora Calota Andreea-Nykol, domiciliata in com. Feliceni, judetul Harghita;

privind numirea Comisiei pentru recepția finală a lucrării „Lucrări de
întreținere curentă și periodică pe timp de vară pe drumurile județene –
județul Harghita, pentru anul 2022, Cosire”, conform programelor aprobate
pentru anul 2022;
privind numirea Comisiei pentru recepția finală a lucrării „Întreținere
curentă și periodică pe timp de vară pe drumurile județene – județul
Harghita, pentru anul 2022, pentru lot nr. 1, DJ138A”, conform programelor
aprobate pentru anul 2022;
privind numirea Comisiei pentru recepția finală a lucrării „Lucrări de
remediere a lucrării Reabilitare DJ132 km 18+220-47+085 (Vlăhița-LuetaMerești-Ocland-limita cu județul Brașov) conform ctr. 364/08.01.2015”,
conform programelor aprobate pentru anul 2021;
cu privire la modificarea Dispoziției nr. 640/2022 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 vacante de consilier, clasa I, grad
profesional principal la Biroul corp control, pentru care proba scrisă va avea
loc în data de 17 august 2022;

03.08.2022
732
733
734
735

736

737

738

739

740
741

742

743
744

745

746

747
748

03.08.2022
04.08.2022
05.08.2022

privind emiterea acordului pentru părăsirea temporară a ţării de minorul Sip
János, născut la data de 03.01.2009 în localitatea Odorheiu Secuiesc, județul
Harghita, în scopul efectuării călătoriei în perioada 5 august -15 august 2022
în Republica Ungară;
privind scoaterea unei autoutilitare din parcul auto al Consiliului Județean
Harghita;
privind mandatarea reprezentării în cadrul unei activităţi de relaţii
internaţionale;
privind modificarea repartizării pe trimestre a veniturilor și cheltuielilor
aprobate în județul Harghita pe anul 2022;

privind încetarea raportului de serviciu prin acordul părților, al doamnei
Bartalis Tünde, având funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad
05.08.2022
profesional principal, gradația 4, la Compartimentul buget și monitorizare
instituții subordonate din cadrul Direcției economice;
privind numirea în funcţia publică de execuție vacantă de consilier achiziții
publice, clasa I, grad profesional superior, gradația 4, la Compartimentul
05.aug
achiziții publice în cadrul Serviciului Achiziții publice, a doamnei Bartalis
Tünde;
privind încetarea raportului de serviciu prin acordul părților al domnului
Tankó Bodor Attila, numit în funcția publică de execuție temporar vacantă
05.aug
de consilier, clasa I, grad profesional principal, gradația 4, la Compartimentul
identitate vizuală din cadrul Direcției resurse umane și comunicare;
privind încadrarea în postul contractual vacant de inspector de specialitate,
05.aug grad profesional debutant, gradația 0, la Compartimentul planificare
urbanistică zonală, din cadrul Direcției arhitect șef, al domnului Simó Tamás;
privind numirea în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad
05.aug profesional principal, gradația 4 la Compartimentul identitate vizuală din
cadrul Direcției resurse umane și comunicare, a domnului Tankó Bodor Attila;
05.aug

ANULAT

cu privire la modificarea Dispoziției nr. 537/2022 a președintelui Consiliului
Județean Harghita, privind numirea Comisiei de concurs, respectiv Comisiei
de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul organizat în vederea
08.aug ocupării funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad
profesional debutant, la Compartimentul comunicare și gestionare dispoziții
și editarea monitoarelor oficiale, din cadrul Direcției juridice și administrație
publice, pentru care proba scrisă va avea loc în data de 28 iulie 2022;
privind încadrarea în postul contractual vacant de Șofer, grad profesional I,
08.aug gradația 5, la Compartimentul pentru situaţii de urgenţă, Direcția generală
patrimoniu, al domnului Székely Ottó;
privind mandatarea reprezentării în cadrul unei activităţi de relaţii
11.aug
internaţionale;
privind aprobarea componenței Comisiei de examinare pentru ocuparea
11.aug funcției de Șef secție la Secția de Cardiologie, organizat în cadrul Spitalului
Județean de Urgență Miercurea Ciuc;
privind numirea Comisiei de negociere a prețului contractului de închiriere,
11.aug necesar pentru desfășurarea activității Compartimentului relații publice în
zona Cristuru Secuiesc al Consiliului Judeţean Harghita;
privind numirea Comisiei de negociere a prețului contractului de închiriere,
11.aug necesar pentru desfășurarea activității Compartimentului relații publice în
zona Cristuru Secuiesc al Consiliului Judeţean Harghita
11.aug

ANULAT

749

privind abrogarea Dispoziției nr. 618/2021 ”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
11.aug 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 Bartos DánielIstván născut la data de 29.08.2016, în municipiul Miercurea Ciuc, județul
Harghita”cu modificările și completările ulterioar;

750

privind modificarea Dispoziţiei nr. 25/2022 „privind încredinţarea d-lui
Elekes Zoltán director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Harghita, ca prin d-na asistent social Stoica Cosmina din cadrul
Serviciului de adopție și postadopții, să efectueze demersurile şi să
îndeplinească actele pregătitoare necesare exercitării drepturilor şi
11.aug
obligaţiilor părinteşti de către preşedintele Consiliului Judeţean Harghita în
domeniul adopției și prin d-na György Ildikó manager de caz se asigură
coordonarea activităților de asistență socială și protecție specială
desfășurate în interesul superior al copilului Bizsi Jázmin născută la data de
08.10.2019, în Odorheiu Secuiesc, județul Harghita;

751

privind modificarea Dispoziției nr. 708/2022 cu privire la numirea Comisiei
de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca
11.aug obiect: Servicii de publicitate în presa scrisă regională în limba maghiară,
presa scrisă regională lunară în limba maghiară, presa audio - radio zona
Cristuru Secuiesc și presa online - web”;

752

753

privind repartizarea unei locuinţe de serviciu aflată în proprietatea judeţului
Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean Harghita;
privind aprobarea componenței Comisiei de examinare pentru ocuparea
12.aug funcției de Șef secție la Secția de Neonatologie, organizat în cadrul Spitalului
Județean de Urgență Miercurea Ciuc;
12.aug

12.aug
754

755

756

757

privind repartizarea unei locuinţe de serviciu aflată în proprietatea judeţului
Harghita şi în administarea Consiliului Judeţean Harghita Csibi Marta;

privind modificarea Dispoziției nr. 899/2020 a preşedintelui Consiliului
Judeţean Harghita, privind constituirea Unităţii de implementare al
proiectului internațional „Improved Institutional Capacities and Multilevel
12.aug
Governance for Talent Attraction and Retention in the Danube Region”
(TalentMagnet), din cadrul Programului Transnațional Dunărea, cu
modificările și completările ulterioare;
rivind numirea în funcția publică de execuție de auditor, clasa I, grad
profesional superior, gradația 5 la Compartimentul de audit public intern din
cadrul Consiliului Județean Harghita, a doamnei Balázsi Margit-Enikő, în
12.aug
urma modificării raportului de serviciu prin transfer la cerere de la
Compartimentul audit public intern din cadrul Primăriei Municipiului
Odorheiu Secuiesc;
privind abrogarea Dispoziției nr. 619/2021 ”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
12.aug 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 Bartos OktáviánJeremiás născut la data de 29.08.2016, în municipiul Miercurea Ciuc, județul
Harghita”cu modificările și completările ulterioar;

758

privind abrogarea Dispoziției nr. 389/2022 ”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
12.aug 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 Vass Kinga
născută la data de 10.07.2017, în localitatea Odorheiu Secuiesc, județul
Harghita”cu modificările și completările ulterioare;

759

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
12.aug drepturilor şi obligaţiilor părinteşti de către Preşedintele Consiliului Judeţean
Harghita în domeniul adopției și prin d-na Markaly Ildikó manager de caz se
asigură coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială
desfăşurate în interesul superior al copilului privind minora Király Zsófia
născută în localitatea Gheorgheni, județul Harghita;

760

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
12.aug 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 Irimias Attila
născut în localitatea Târgu Mureș, județul Mureș;

761

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
12.aug 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 Ruzsa Botond
născut în localitatea Odorheiu Secuiesc, județul Harghita;

762

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
12.aug drepturilor şi obligaţiilor părinteşti de către Preşedintele Consiliului Judeţean
Harghitaîn domeniul adopției și prin d-na Silló Ilona manager de caz se
asigură coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială
desfăşurate în interesul superior al copilului privind minora Máthé Bernadett
născută, în localitatea Miercurea Ciuc, județul Harghita;

763

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
12.aug 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 Ruzsa Nándor
născut în localitatea Odorheiu Secuiesc, județul Harghita;

764

765

766

privind abrogarea Dispoziției nr. 842/2007 privind ”încredinţarea d-lui
director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Harghita Elekes Zoltán, ca prin d-na asistent social Szakács Gabriella din
cadrul Biroului de coordonare AMP Sânmartin, să efectueze demersurile şi
12.aug
să îndeplinească actele pregătitoare necesare exercitării drepturilor şi
obligaţiilor părinteşti de către Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita
pentru copilul Rostás Angéla născută la data de 13.02.2007, în localitatea
Miercurea Ciuc, județul Harghita”cu modificările și completările ulterioare;
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
12.aug drepturilor şi obligaţiilor părinteşti de către Preşedintele Consiliului Judeţean
Harghita în domeniul adopției și prin d-na Fodor Edit manager de caz se
asigură coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială
desfăşurate în interesul superior al copilului privind minora Szasz Maria
născută la data de 29.03.2009, în localitatea Toplița, județul Harghita;
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
12.aug drepturilor şi obligaţiilor părinteşti de către preşedintele Consiliului Judeţean
Harghita în domeniul adopției și prin d-na Fodor Edit manager de caz se
asigură coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială
desfăşurate în interesul superior al copilului pentru minorul Szasz SorinDanielnăscut la data de 21.06.2008, în localitatea Toplița, județul Harghita;

768

privind încetarea contractului individual de muncă, al domnului Adorján
Tamás;
privind numirea Comisiei pentru recepția la terminarea lucrării „Refacere DJ
16.aug 132A, km 0+000-5+000, deteriorat în urma inundațiilor”, conform
programelor aprobate pentru anul 2021;

769

privind modificarea Dispoziției nr. 708/2022 cu privire la numirea Comisiei
de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca
16.aug obiect: Servicii de publicitate în presa scrisă regională în limba maghiară,
presa scrisă regională lunară în limba maghiară, presa audio - radio zona
Cristuru Secuiesc și presa online - web”;

767

770

771

772

12.aug

cu privire la numirea îndrumătorului pentru perioada programului de
17.aug internship pentru internul Bodó Lehel la Biroul analiză și sinteză din cadrul
Direcției management și relații internaționale;
cu privire la numirea îndrumătorului pentru perioada programului de
internship pentru internul Ferenczi Tamás la Compartimentul registratură și
17.aug
managementul performanței (Task) din cadrul Direcției management și
relații internaționale;
cu privire la numirea îndrumătorului pentru perioada programului de
17.aug internship pentru internul Szőcs Anita, Compartimentul protecția sediului
din cadrul Direcției arhitect şef;
17.aug

773

774

privind suspendarea raportului de serviciu pentru concediu de creșterea
copilului în vârstă de până la 2 ani, al domnului Tekse Csongor;

privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum de
30% pentru activitatea desfăşurată în cadrul Proiectului internațional
17.aug „RuralGrowth - increasing competitiveness of SMEs in the rural visitor
economy sector” din cadrul Programului Interreg Europe, în luna iulie 2022,
al doamnei Ioance Erika;

778

privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum de
10% pentru activitatea desfăşurată în cadrul Proiectului internațional
„RuralGrowth - increasing competitiveness of SMEs in the rural visitor
economy sector” din cadrul Programului Interreg Europe, în luna iulie 2022,
al doamnei Farkas Timea;
privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum de
10% pentru activitatea desfăşurată în cadrul Proiectului internațional
„RuralGrowth - increasing competitiveness of SMEs in the rural visitor
economy sector” din cadrul Programului Interreg Europe, în luna iulie 2022,
al doamnei Farkas Enikő;
privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum de
10% pentru activitatea desfăşurată în cadrul Proiectului internațional
„RuralGrowth - increasing competitiveness of SMEs in the rural visitor
economy sector” din cadrul Programului Interreg Europe, în luna iulie 2022,
al doamnei Bíró Kinga;
privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul Proiectului CD-ETA „Collaborative Digitization of
Natural and Cultural Heritage” din cadrul programului Interreg Europe, în
luna iulie 2022, al domnului Kovács Zsolt Péter;

779

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul Proiectului Internațional „SevenSmart Steps to Adapt
17.aug Digitally Supported Differentaited Learning Methodology to Increase
Problem-Solving and Text Comprehension Competencies” din cadrul
Programului Erasmus+, în luna iulie 2022, al doamnei Csont Zsuzsanna;

780

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul Proiectului International „SevenSmart Steps to Adapt
17.aug Digitally Supported Differentaited Learning Methodology to Increase
Problem-Solving and Text Comprehension Competencies” din cadrul
Programului Erasmus+ , în luna iulie 2022, al doamnei Nistor Maria Angela;

17.aug
775

17.aug
776

17.aug
777
17.aug

781

privind aplicarea la salariul de bază lunar 20% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional RURITAGE - “Rural
regeneration trough systemic heritage – led strategies” din cadrul
17.aug
programului Horizon 2020, subprogramul SC5 – 21 – 2016 – 2017:
“Patrimoniul cultural ca motor pentru o creștere durabilă” în luna iulie 2022,
a doamnei Hosszú Emese;

782

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului „Servicii on-line pentru facilitarea
17.aug interacțiunii cu cetățenii județului Harghita DIGIT-HR”, cod SIPOCA/MySMIS
1236/155171, din cadrul programului Operațional Capacitate Administrativă,
axa prioritară 2, în luna iulie 2022, a domnului Szőcs István;

783

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional TalentMagnet „Improved
17.aug Institutional Capacities and New Multilevel Governance for Talent Attraction
and Retention in Danube Region” din cadrul programului Transnațional
Dunărea, în luna iulie 2022, al domnului Ványolós Elemér;

784

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional TalentMagnet „Improved
17.aug Institutional Capacities and New Multilevel Governance for Talent Attraction
and Retention in Danube Region” din cadrul programului Transnațional
Dunărea, în luna iulie 2022, a doamnei Béres Tünde;

785

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional TalentMagnet „Improved
17.aug Institutional Capacities and New Multilevel Governance for Talent Attraction
and Retention in Danube Region” din cadrul programului Transnațional
Dunărea, în luna iulie 2022, al domnului Gál Márk;

786

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional TalentMagnet „Improved
17.aug Institutional Capacities and New Multilevel Governance for Talent Attraction
and Retention in Danube Region” din cadrul programului Transnațional
Dunărea, în luna iulie 2022, a doamnei Kardalus Enikő;

787

privind aplicarea la salariul de bază lunar 40% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional TalentMagnet „Improved
17.aug Institutional Capacities and New Multilevel Governance for Talent Attraction
and Retention in Danube Region” din cadrul programului Transnațional
Dunărea, în luna iulie 2022, al domnului Márk Ervin;

788

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului „Servicii on-line pentru facilitarea
17.aug interacțiunii cu cetățenii județului Harghita DIGIT HR”, cod SIPOCA/MySMIS
1236/155171, din cadrul programului Operațional Capacitate Administrativă,
axa prioritară 2, în luna iulie 2022, a domnului Márk Ervin;

789

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului „Servicii on-line pentru facilitarea
17.aug interacțiunii cu cetățenii județului Harghita DIGIT-HR”, cod SIPOCA/MySMIS
1236/155171, din cadrul programului Operațional Capacitate Administrativă,
axa prioritară 2, în luna iulie 2022, a doamnei Balázs Réka;
privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional RURITAGE - “Rural
regeneration trough systemic heritage – led strategies” din cadrul
17.aug
programului Horizon 2020, subprogramul SC5 – 21 – 2016 – 2017:
“Patrimoniul cultural ca motor pentru o creștere durabilă” în luna iulie 2022,
a doamnei Munteanu Éva;

790

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului international Local Flavours – Authentic
17.aug
tourism based on local cultural flavours, în cadrul Programului Interreg
Europe, în luna iulie 2022, al doamnei Magyari Mónika;

791

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului international Local Flavours – Authentic
17.aug
tourism based on local cultural flavours, în cadrul Programului Interreg
Europe, în luna iulie 2022, al domnului Dragu Márk Ádám;

792

793

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional Dream Road „Danube Region
17.aug for improved Acces and eMprowerment of ROmA Development” din cadrul
programului Transnațional Dunărea, în luna iulie 2022, a doamnei Török
Hanna;

794

privind aplicarea la salariul de bază lunar 20% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional E - COOL - “Entrepreneurial
17.aug and Intrapreneurial Mindset in Young People trough the Dynamisation of
Competences, Teaching Methodologies and Entrepreneurial Ecosystem”, în
luna iulie 2022, a doamnei Gál Dorottya;

795

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului „Servicii on-line pentru facilitarea
interacțiunii cu cetățenii județului Harghita DIGIT-HR”, cod SIPOCA/MySMIS
1236/155171, din cadrul programului Operațional Capacitate Administrativă,
axa prioritară 2, în luna iulie 2022, a domnului Ványolós Elemér;

17.08

796

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului „Servicii on-line pentru facilitarea
17.aug interacțiunii cu cetățenii județului Harghita DIGIT HR”, cod SIPOCA/MySMIS
1236/155171, din cadrul programului Operațional Capacitate Administrativă,
axa prioritară 2, în luna iulie 2022, a doamnei Izsák Székely Judith;

797

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului „Servicii on-line pentru facilitarea
17.aug interacțiunii cu cetățenii județului Harghita DIGIT-HR”, cod SIPOCA/MySMIS
1236/155171, din cadrul programului Operațional Capacitate Administrativă,
axa prioritară 2, în luna iulie 2022, a domnului Farkas Tamás István;

798

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului „Servicii on-line pentru facilitarea
17.aug interacțiunii cu cetățenii județului Harghita DIGIT HR”, cod SIPOCA/MySMIS
1236/155171, din cadrul programului Operațional Capacitate Administrativă,
axa prioritară 2, în luna iulie 2022, a doamnei Berecz Katalin;

799

800

801

802

privind aplicarea la salariul de bază lunar o majorare de până în maximum de
20% pentru activitatea desfăşurată în cadrul Proiectului internațional
17.aug „RuralGrowth - increasing competitiveness of SMEs in the rural visitor
economy sector” din cadrul Programului Interreg Europe, în luna iulie 2022,
al doamnei Kajtár Zsuzsánna;
privind aplicarea la salariul de bază lunar 20% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional E - COOL - “Entrepreneurial
17.aug and Intrapreneurial Mindset in Young People trough the Dynamisation of
Competences, Teaching Methodologies and Entrepreneurial Ecosystem”, în
luna iulie 2022, a doamnei Erőss Bea;
privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional Dream Road „Danube Region
17.aug for improved Acces and eMprowerment of ROmA Development” din cadrul
programului Transnațional Dunărea, în luna iulie 2022, a doamnei Szász
Katalin;
pentru modificarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2022
17.aug aprobat prin Dispoziția Nr. 1409/2021 privind aprobarea Strategiei anuale de
achiziţie publică pe anul 2022 al Consiliului Județean Harghita;

17.aug
803

17.aug
804
17.aug
805

17.aug

806

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional Dream Road „Danube Region
for improved Acces and eMprowerment of ROmA Development” din cadrul
programului Transnațional Dunărea, în luna iulie 2022, al domnului Mihály
Csaba;
privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional Dream Road „Danube Region
for improved Acces and eMprowerment of ROmA Development” din cadrul
programului Transnațional Dunărea, în luna iulie 2022, a doamnei Salamon
Andrea;
privind numirea în funcţia publică de execuție vacantă de referent, clasa III,
grad profesional superior, gradația 5, la Compartimentul elaborare proiecte
de investiții din cadrul Direcției generale programe și proiecte, a doamnei
Farkas Mária;
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 Bakó Edit născut
în localitatea Odorheiu Secuiesc, județul Harghita;

807
808

809

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
17.aug drepturilor şi obligaţiilor părinteşti de către Preşedintele Consiliului Judeţean
Harghita în domeniul adopției și prin d-na Farkas Tunde manager de caz se
asigură coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială
desfăşurate în interesul superior al copilului privind minorul Gábor Gáspár
născut în localiatea Odorheiu Secuiesc, județul Harghita;
17.aug

privind constatarea încetării de drept al Contractului individual de muncă nr.
503/2022, al domnului Kercsó Árpád;

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul Proiectului CD-ETA „Collaborative Digitization of
18.aug
Natural and Cultural Heritage” din cadrul programului Interreg Europe, în
luna iulie 2022, al domnului Chiorean Adrian-Alexandru;

810

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul Proiectului CD-ETA „Collaborative Digitization of
18.aug
Natural and Cultural Heritage” din cadrul programului Interreg Europe, în
luna iulie 2022, al domnului Suciu Róbert-Ignác;

811

privind aplicarea la salariul de bază lunar 20% majorare pentru activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului internațional TalentMagnet „Improved
18.aug Institutional Capacities and New Multilevel Governance for Talent Attraction
and Retention in Danube Region” din cadrul programului Transnațional
Dunărea, în luna iulie 2022, a doamnei Gál Dorottya;

812

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
18.aug 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 Csobot Áron
născut în localitatea Miercurea Ciuc, județul Harghita;

813

cu privire la modificarea Dispoziției nr. 724/2022 privind numirea Comisiei
de concurs respectiv Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru
ocuparea a 4 posturi din cadrul programului de Internship pentru absolvenții
18.aug
cu studii superioare, respectiv 1 post de Internship pentru un absolvent cu
studii inginerești cu specializarea inginerie civilă sau căi ferate drumuri și
poduri, care va avea loc în data de 19 august 2022;

814

815

816

817

cu privire la numirea îndrumătorului pentru perioada programului de
18.aug internship pentru internul Jánó Arnold, la Compartimentul sănătate din
cadrul Direcţiei generale programe și proiecte;
cu privire la modificarea Dispoziției nr. 474/2018 privind constituirea Unităţii
de Implementare al proiectului ”REABILITAREA DJ 131 - DJ133 - DJ137A LOT
18.aug
3 - DJ131 KM 38+621 - 54+984; DJ133 KM 25+000 - 41+866; DJ137A KM
0+000 - 16+000”;
privind constituirea Comisiei de evaluare pentru organizarea și desfășurarea
vânzării prin licitație publică deschisă a unor imobile/apartamente situate în
18.aug
localitățile Odorheiu Secuiesc, Cristuru Secuiesc și Vlăhița aflate în domeniul
privat al Județului Harghita;
privind emiterea acordului pentru internare și intervenție chirurgicală
18.aug copilului Pui Dezső născut la data de 27.02.2015, în localitatea Kecskemét,
Republica Ungară;

818
819

cu privire la numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de
achiziție publică având ca obiect: ,,Servicii de curăţenie din Palatul
18.aug
administrativ al Judeţului Harghita, respectiv a curăţeniei şi deszăpezirii
zonei din jurul Palatului administrativ al Judeţului Harghita”;
18.aug

cu privire la numirea Comisiei paritare în cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Harghita;

820

privind modificarea Dispoziției nr. 710/2022 cu privire la numirea Comisiei
de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca
obiect: ,,Servicii de publicitate în presa scrisă județeană în limba română,
19.aug
presa scrisă regională în limba maghiară, presa scrisă regională lunară în
limba maghiară, presa audio-vizuală, presa audio - radio zona Ciuc, Odorhei,
Gheorgheni și presa online - web”;

821

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
19.aug 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 minora Csobot Etelka
născută în localitatea Miercurea Ciuc, județul Harghita;

822

privind modificarea Dispoziției nr. 523/2022 cu privire la numirea Comisiei
19.aug de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca
obiect: „Arhivare electronică”;
22.aug

823

824

825

826

827

828

privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli al judetului Harghita pe
anul 2022, prin virări de credite bugetare în cadrul aceluuași capitol bugetar;

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
22.aug 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 Berki Pál născut
în localitatea Odorheiu Secuiesc, județul Harghita;
privind modificarea raportului de serviciu prin detașare al doamnei Biró
Emese Erzsébet, având funcția publică de conducere de director executiv
adjunct la Direcția economică din cadrul aparatului de specialitate al
22.aug
Consiliului Județean Harghita, pe funcția publică de conducere vacantă de
șef birou la Biroul contabilitate în cadrul
aparatului de specialitate al Primarului municipiului Gheorgheni;
privind emiterea acordului in vederea eliberarii Cartii de Identate pentru
22.aug minora Csobot Etelka , nascuta la data de 02.08.2008 in localitatea
Miercurea Ciuc, Jud. Harghita;
cu privire la numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de
achiziție publică având ca obiect: ,,Servicii de reparare și de întreținere și
22.aug
servicii conexe pentru computere de birou și computere personale, pentru
imprimante, copiatoare și faxuri și pentru servere”;
privind delegarea către șef serviciu, doamna Groza Noémi, a dreptului de
aprobare a raportului procedurii de atribuire „Servicii de publicitate în presa
23.aug
scrisă regională în limba maghiară, presa scrisă regională lunară în limba
maghiară, presa audio - radio zona Cristuru Secuiesc și presa online - web”;

829

830

831

832

833
834

835

836

privind încetarea raportului de serviciu prin acordul părților, al domnului
Dósa Levente, având funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad
23.aug profesional principal, gradația 4, la Serviciul investiții drumuri județene,
Compartimentul administrare drumuri județene din cadrul Direcției generale
tehnice;
privind încetarea raportului de serviciu prin acordul părților, al domnului
Dósa Levente, având funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad
23.aug profesional principal, gradația 4, la Serviciul investiții drumuri județene,
Compartimentul administrare drumuri județene din cadrul Direcției generale
tehnice;
privind încetarea raportului de serviciu prin acordul părților, al domnului
Ambrus Arnold Zoltán, având funcția publică de execuție de consilier, clasa I,
23.aug grad profesional principal, gradația 4, la Serviciul investiții drumuri județene,
Compartimentul investiții drumuri județene din cadrul Direcției generale
tehnice;
privind numirea în funcţia publică de execuție vacantă de consilier, clasa I,
grad profesional superior, gradația 3, la Compartimentul investiții proprii,
23.aug
Serviciul investiții edilitare și administrare drumuri județene în cadrul
Direcției generale tehnice, al domnului Ambrus Arnold-Zoltán;
privind numirea în funcţia publică de execuție vacantă de consilier, clasa I,
grad profesional superior, gradația 4, la Compartimentul investiții drumuri
23.aug
județene, Serviciul investiții drumuri județene în cadrul Direcției generale
tehnice, al domnului Dósa Levente;
privind aprobarea desfăşurării unei acţiuni în cadrul activităţii de relaţii
24.aug
internaţionale;
privind validarea rezultatelor examinării organizat pentru ocuparea funcției
24.aug de medic șef secție cardiologie la Secția de Cardiologie, organizat în cadrul
Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc:
pentru modificarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2022
25.aug aprobat prin Dispoziția Nr. 1409/2021 privind aprobarea Strategiei anuale de
achiziţie publică pe anul 2022 al Consiliului Județean Harghita;

838

privind numirea Comisiilor de analiză specială pentru acordarea distincțiilor
25.aug de excelență pentru dezvoltarea și promovarea valorilor județului Harghita,
pe anul 2022;
privind modificarea Dispoziţiei nr. 138/2022 „ privind încredinţarea d-lui
Elekes Zoltán director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Harghita, ca prin d-na asistent social Stoica Cosmina Daciana din
cadrul Serviciului de adopţie şi postadopţii, să efectueze demersurile şi să
îndeplinească actele pregătitoare necesare exercitării drepturilor şi
25.aug 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 Ötves Botond
născut la data de 28.01.2019, în localitatea Odorheiu Secuiesc, județul
Harghita”;

839

privind abrogarea Dispoziției nr. 566/2022 ”privind încredinţarea d-lui Elekes
Zoltán director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Harghita, ca prin dna asistent social Péter Veronika din cadrul
Serviciului de adopţie şi postadopţii, să efectueze demersurile şi să
îndeplinească actele pregătitoare necesare exercitării drepturilor şi
25.aug
obligaţiilor părinteşti de către Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita în
domeniul adopției și prin dl. Crăciun Gheorghe manager de caz se asigură
coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială
desfăşurate în interesul superior al copilului privind minorul Ötvös Dominik
născut în localitatea Miercurea Ciuc, județul Harghita”;

837

840

privind abrogarea Dispoziției nr. 577/2022 ”privind încredinţarea d-lui Elekes
Zoltán director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Harghita, ca prin dna asistent social Péter Veronika din cadrul
Serviciului de adopţie şi postadopţii, să efectueze demersurile şi să
îndeplinească actele pregătitoare necesare exercitării drepturilor şi
25.aug obligaţiilor părinteşti de către Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita în
domeniul adopției și prin d-na Silló Ilona manager de caz se asigură
coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială
desfăşurate în interesul superior al copilului privind minora Demeter Eliza
născută în localitatea Odorheiu Secuiesc, județul
Harghita”;

841

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
25.aug 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 minora Gábor Jolán
născută în localitatea Odorheiu Secuiesc, județul Harghita;

842

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
26.aug 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 Demeter Larissza
născută în localitatea Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita;

843

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
26.aug 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 Péter Krisztián
născut în localitatea Kecskemét, Republica Ungară;

844

845

privind constituirea Unităţii de implementare al proiectului internațional
26.aug 2022-RO-CAP-ACT în cadrul programului „Sprijin pentru măsurile de
informare referitoare la politica agricolă comună” (IMCAP);
privind încadrarea pe durată determinată, cu timp parțial de 4 ore pe zi, în
26.aug postul contractual de consilier, gradaţia 0 la Cabinetul Preşedintelui
Consiliului Judeţean Harghita, al doamnei Ancu Ágnes-Evelyn;

847

privind numirea în funcţia publică de execuţie vacantă de consilier, clasa I,
29.aug grad profesional principal, gradația 4 la Biroul corp control, a doamnei
Szakács-Deák Katalin;
privind validarea rezultatelor examinării organizat pentru ocuparea funcției
29.aug de medic șef secție neonatologie la Secția de Neonatologie, organizat în
cadrul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc;

848

privind aprobarea Metodologiei de finanţare a cheltuielilor ce pot fi
efectuate în cadrul programelor proprii ale Consiliului Judeţean Harghita,
29.aug privind acordarea de finanţări nerambursabile pe baza prevederilor Legii nr.
350/2005, ale Legii nr. 69/2000, respectiv privind acordarea de finanţări
nerambursabile pe baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 51/1998;

846

849

29.aug privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Județean Harghita;

850

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
30.aug 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 Stan Daniel
născut în localitatea Odorheiu Secuiesc, județul Harghita;

851

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
30.aug 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 Stan Amanda
născută în localitatea Odorheiu Secuiesc, județul Harghita;

852

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
30.aug 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 Tamás Dénes
născut în localitatea Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita;
30.aug

853

854

855

856
857

858

privind suspendarea raportului de serviciu pentru concediu de creșterea
copilului în vârstă de până la 2 ani, al domnului Zsigmond Szilárd;

privind încetarea raportului de serviciu prin acordul părților, al doamnei
Lupeș-Barjovanu Silvia-Rodica, având funcția publică de execuție de auditor,
30.aug clasa I, grad profesional superior, gradația 5, la Compartimentul de audit
public intern din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Harghita;
privind numirea în funcţia publică de execuţie vacantă de consilier, clasa I,
grad profesional debutant, gradaţia 0, la Compartimentul comunicare și
30.aug
gestionare dispoziții și editarea monitoarelor oficiale din cadrul Direcției
juridice și administrație publică, a doamnei Bota Gabriella;
pentru modificarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2022
30.aug aprobat prin Dispoziția Nr. 1409/2021 privind aprobarea Strategiei anuale de
achiziţie publică pe anul 2022 al Consiliului Județean Harghita;
31.aug

privind mandatarea reprezentării în cadrul unei activităţi de relaţii
internaţionale;

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
31.aug 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 Demeter Berci
născut în localitatea Gheorgheni, județul Harghita;

859

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
31.aug 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 minora Tamás
Margaréta-Noémi născută în localitatea Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita;

31.aug
860
31.aug
861

01.sept
862

01.sept
863
864
865

866

867

02.sept

02.sept privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Județean Harghita;
privind delegarea către directorul executiv, domnul Bicăjanu Vasile, a
02.sept dreptului de semnătură și calitatea de ordonator principal de credite pentru
desfășurarea anumitor activități din cadrul Direcției economice;
pentru modificarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2022
05.sept aprobat prin Dispoziția Nr. 1409/2021 privind aprobarea Strategiei anuale de
achiziţie publică pe anul 2022al Consiliului Județean Harghita;
05.sept

868

05.sept
869
870

05.sept

05.sept
871
05.sept
872

privind numirea în funcţia publică de execuţie vacantă de referent, clasa III,
grad profesional principal, gradația 3 la Compartimentul administrarea
patrimoniului din cadrul Direcției generale patrimoniu, a doamnei Mezei
Mónika;
privind numirea în funcţia publică de execuție vacantă de consilier, clasa I,
grad profesional superior, gradația 5, la Compartimentul relații cu culte
religioase din cadrul Direcției generale programe și proiecte, a doamnei
Szebeni Melinda;
privind modificarea raportului de serviciu prin mutare temporară de la
Compartimentul comunicare și gestionare dispoziții și editarea monitoarelor
oficiale din cadrul Direcției juridice și administrație publică la
Compartimentul registratură și managementul performanței (TASK) din
cadrul Direcției management și relații internaționale, al doamnei Bota
Gabriella;
privind modificarea raportului de serviciu prin mutare definitivă de la
Compartimentul relații cu culte religioase din cadrul Direcției generale
programe și proiecte la Compartimentul organizare evenimente și
implementare programe din cadrul Direcției resurse umane și comunicare, al
doamnei Szebeni Melinda;
privind mandatarea reprezentării în cadrul unei activităţi de relaţii
internaţionale;

privind numirea domnului Ec. László Botond în funcția de director financiarcontabil interimar al Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc;
privind reluarea activităţii după încetarea modificării raportului de serviciu,
prin mutare temporară, al doamnei Toriay Szende, în funcția de execuție de
consilier, clasa I, grad profesional principal, gradația 2, pe perioadă
determinată, la Compartimentul management din cadrul Direcției
management și relații internaționale;
privind numirea doamnei Ec. Csibi Veronica în funcția de manager interimar
al Spitalului de Psihiatrie Tulgheș;
privind încetarea raportului de serviciu prin acordul părților, al doamnei
Toriay Szende, având funcția de execuție de consilier, clasa I, grad
profesional principal, gradația 2, pe perioadă determinată, la
Compartimentul management din cadrul Direcției management și relații
internaționale;
privind numirea domnului Szőcs István, director executiv la Direcția resurse
umane și comunicare, în Consiliul Consultativ de pe lângă Agenția Județeană
pentru Ocuparea Forței de Muncă Harghita în calitate de membru
reprezentant al Consiliului Județean Harghita;

873

874

privind prelungirea suspendării raportului de serviciu pentru concediu de
07.sept creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, al doamnei Péter Izabella
Zsuzsanna;
cu privire la numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de
achiziţie publică având ca obiect: Refacere lucrări și infrastructură apărare
07.sept
pe DJ 127B km 0+000-2+500, inclusiv reparații 1 pod și reparații a 8 podețe
afectate de inundațiile din perioada 7 iunie – 4 iulie 2016 - Etapa I”;
07.sept

875
876

07.sept

07.sept
877

07.sept

878

879

pentru modificarea Dispoziţiei preşedintelui Consiliului Judeţean Harghita nr.
1542/2010 privind repartizarea autovehiculelor în vederea utilizării lor de
către aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, cu
modificările și completările ulterioare
privind scoaterea a două autoutilitare și includerea a trei autoutilitare în
parcul auto al Consiliului Județean Harghita;
privind reluarea activităţii după încetarea suspendării raportului de serviciu,
pentru concediu de creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, al doamnei
Dajka Tünde, în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad
profesional superior la Compartimentul planificare urbanistică zonală din
cadrul Direcției arhitect șef;
cu privire la modificarea Dispoziției nr. 270/2022 privind constituirea
Unității de Implementare a Proiectului „Creșterea siguranței pacienților în
Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc prin investiții în sisteme de
detectare, semnalizare, alarmare incendii și a depășirii concentrației maxime
admise de oxigen în atmosferă, extinderea infrastructurii electrice interioare,
precum și a infrastructurii de fluide medicale” cod SMIS 154269, din cadrul
Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9
”Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID19” Obiectivul Specific 9.1 ”Creșterea capacității de gestionare a crizei
sanitare COVID-19;

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
07.sept 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 minora Mihály AdrianaArabella născută în localitatea Odorheiu Secuiesc, județul Harghita

880

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
07.sept drepturilor şi obligaţiilor părinteşti de către Preşedintele Consiliului Judeţean
Harghita în domeniul adopției și prin d-na Sántha Gyöngyvér manager de caz
se asigură coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială
desfăşurate în interesul superior al copilului privind minora Süketes Evelin
născută în localitatea Odorheiu Secuiesc, județul Harghita;

881

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
08.sept 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 Ficzus Zsanett
născută în localitatea Gheorgheni, județul Harghita;
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889
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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
08.sept 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 Kalányos Ákos
născut în mun. Miercurea Ciuc, județul Harghita;
privind încetarea raportului de serviciu prin acordul părților, a doamnei
Juhász Ildikó-Mária, având funcția publică de execuție de consilier, clasa I,
08.sept
grad profesional principal, gradația 3, la Compartimentul contabilitate și
încasare creanțe din cadrul Direcției economice;
privind numirea în funcţia publică de execuție vacantă de consilier achiziții,
clasa I, grad profesional superior, gradația 3, la Compartimentul unitatea
08.sept
centralizată de achiziții, în cadrul Serviciului achiziții publice, doamnei Juhász
Ildikó-Mária;
cu privire la modificarea Dispoziției nr. 371/2022 privind încadrarea pe
durată determinată, cu timp parțial de 4 ore pe zi, în postul contractual de
09.sept
consilier, gradaţia 2 la Cabinetul Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean
Harghita, al domnului Kertész László;
09.sept privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Județean Harghita;
privind aprobarea schimbării numelui, purtat în căsătorie, pe cale
12.sept administrativă, privind pe numita Balazs Judit, domiciliată în mun. Odorheiu
Secuiesc, județul Harghita;
privind repartizarea unei locuinţe de serviciu aflată în proprietatea judeţului
12.sept
Harghita şi în administarea Consiliului Judeţean Harghita;
cu privire la numirea îndrumătorului pentru perioada programului de
12.sept internship pentru internul Császár Tímea la Compartimentul contabilitate și
încasare creanțe din cadrul Direcţiei economice;
cu privire la numirea îndrumătorului pentru perioada programului de
12.sept internship pentru internul Kiss Bernadett, Compartimentul relații cu mass
media și publicații proprii din cadrul Direcției resurse umane și comunicare;
cu privire la numirea îndrumătorului pentru perioada programului de
internship pentru internul Tankó Attila la Serviciul Drumuri Județene,
12.sept
Compartimentul investiții drumuri județene din cadrul Direcţiei generale
tehnice;
cu privire la numirea îndrumătorului pentru perioada programului de
12.sept internship pentru internul Vitus Andor la Compartimentul administrarea
patrimoniului din cadrul Direcţiei generale patrimoniu;
privind reluarea activităţii după încetarea modificării raportului de serviciu,
prin mutare temporară, al doamnei Demeter Kamilla, în funcția publică de
12.sept consilier, clasa I, grad profesional asistent, gradația 0, la Compartimentul
resurse umane și perfecționare profesională din cadrul Direcției resurse
umane și comunicare<
privind încetarea raportului de serviciu prin acordul părților, al doamnei
Demeter Kamilla, având funcția de execuție de consilier, clasa I, grad
12.sept profesional asistent, gradația 0, pe perioadă determinată, la
Compartimentul resurse umane și perfecționare profesională din cadrul
Direcției resurse umane și comunicare<
privind numirea în funcţia publică de execuție vacantă consilier, clasa I, grad
12.sept profesional asistent, gradația 0, la Compartimentul transport în comun și
control din cadrul Direcției generale tehnice, a doamnei Demeter Kamilla<

