
1 03.ian privind aprobarea desfăşurării unei acţiuni în cadrul activităţii de relaţii internaţionale;

2 03.ian

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

3 03.ian

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

4 04.ian
cu privire la constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție
publică având ca obiect: „Achiziționarea de computere portabile”;

5 05.ian

cu privire la modificarea Dispoziției nr. 637/2022 privind încadrarea pe durată determinată,
cu timp parțial de 4 ore pe zi, în postul contractual de consilier, gradaţia 5 la Cabinetul
Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Harghita, al domnului Kassay Lajos- Péter;

6 05.ian
privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Județean Harghita;

7 05.ian
privind numirea domnului dr. Vitos Attila în funcția de director medical interimar al
Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc;

8 06.ian

privind modificarea raportului de serviciu prin mutare definitivă de la Compartimentul
resurse umane și perfecționare profesională din cadrul Direcției resurse umane și
comunicare, la Compartimentul implementare proiecte soft din fonduri UE, din cadrul
Direcției generale programe și proiecte, al doamnei Péter Izabella-Zsuzsanna;

9 06.ian
privind încetarea contractului individual de muncă, prin acordul părților, al domnului
Ambrus Levente;

10 06.ian

cu privire la rectificarea Dispoziției nr. 1448/2022 privind numirea Comisiei de examinare,
respectiv Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru examenele de promovare în grad
profesional imediat superior, din cadrul Direcției economice, la Compartimentul buget și
monitorizare instituții subordonate pentru funcția de consilier din grad profesional asistent
în grad profesional principal, la Compartimentul urmărire organizații și programe finanțate
pentru funcția de consilier din grad profesional principal în grad profesional superior,
pentru care proba scrisă va avea loc în data de 16 ianuarie 2023;

11 06.ian

cu privire la rectificarea Dispoziției nr. 1447/2022 privind numirea Comisiei de examinare,
respectiv Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru examenele de promovare în grad
profesional imediat superior, din cadrul Direcției generale patrimoniu, la Compartimentul
administrarea patrimoniului pentru două funcții de consilier din grad profesional principal
în grad profesional superior, respectiv pentru funcția de consilier din grad profesional
asistent în grad profesional principal, pentru care proba scrisă va avea loc în data de 16
ianuarie 2023;

12 06.ian

cu privire la modificarea Dispoziției nr. 1419/2022 privind încadrarea pe durată
determinată, cu timp parțial de 4 ore pe zi, în postul contractual de consilier, gradaţia 2 la
Cabinetul Preşedintelui Consiliului Judeţean Harghita, al doamnei Pongrácz Izabella;



13 06.ian

privind încadrarea pe durată determinată, cu timp parțial de 3 ore pe zi, în postul
contractual de consilier, gradaţia 3 la Cabinetul Preşedintelui Consiliului Judeţean Harghita,
a doamnei Csibi Ingrid-Krisztina;

14 09.ian
privind constatarea încetării de drept al Contractului individual de muncă nr. 480/2020, al
domnului András Lóránd;

15 09.ian
privind constatarea încetării de drept al Contractului individual de muncă nr. 508/2022, a
doamnei Csibi Márta;

16 10.ian

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

17 10.ian
privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Județean Harghita;

18 ANULAT

19 11.ian
privind mandatarea reprezentării în cadrul unei activităţi de relaţii internaţionale;

20 11.ian
privind aprobarea desfăşurării unei acţiuni în cadrul activităţii de relaţii internaţionale;

21 11.ian
privind mandatarea reprezentării în cadrul unei activităţi de relaţii internaţionale;

22 11.ian
privind aprobarea schimbării numelui, pe cale administrativă, privind pe Gráncsa Róbert,
domiciliată în com. Sântimbru, județul Harghita; 

23 11.ian
privind emiterea acordului în vederea eliberării Cărții de identitate pentru minorul Sip
Janos, născut în localitatea Odorheiu Secuiesc, județul Harghita;

24 11.ian
privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu a doamnei Csibi Ingrid-
Krisztina;

25 12.ian

privind numirea Grupului de lucru al Consiliului Județean Harghita pentru realizarea
Documentațiilor de atribuire și suport în derularea achizițiilor publice având ca scop
contractarea operatorilor de salubrizare pentru operarea CMID Remetea și pentru
colectarea și transportul deșeurilor de pe raza județului Harghita;

26 13.ian

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 Județean Harghita;

27 13.ian

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

28 18.ian

privind modificarea raportului de serviciu al domnului Bicăjanu Vasile prin detașare, pe o
perioadă de 6 luni, în funcția publică temporar vacantă de director executiv la Direcția
economică;

29 18.ian

pentru rectificarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2023 aprobat prin
Dispoziției Nr. 1529/2022 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţie publică pe anul
2023 al Consiliului Județean Harghita;



30 19.ian

privind repartizarea și încheierea unor contracte de închiriere aferente locuinţelor de
serviciu pentru medici situate în Miercurea-Ciuc, str. dr. Dénes László, județul Harghita,
locuințe aflate în proprietatea judeţului Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean
Harghita;

31 19.ian

cu privire la modificarea Dispoziției președintelui Consiliului Județean Harghita nr.
1520/2022, 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, post unic la Compartimentul
reglementări interne din cadrul Direcției resurse umane și comunicare, pentru care proba
scrisă va avea loc în data de 06 februarie 2023;

32 25.ian

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. 3” –
zona Gheorgheni, DJ126”, conform programelor aprobate pentru anul 2021;

33 25.ian
privind aprobarea schimbarii numelui, pe cale administartiva privind pe Tamas Tamas CRDS,
domiciliat in Ungaria;

34 25.ian
privind mandatarea reprezentării în cadrul unei activităţi de relaţii internaţionale;

35 25.ian
privind includerea unei autoutilitare și a unui autoturism în parcul auto al Consiliului
Județean Harghita;

36 25.ian
privind numirea Comisiei de inventariere centrale precum şi a Comisiilor de inventariere a
patrimoniului Judeţului Harghita pe anul 2022;

37 26.ian

cu privire la constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție
publică având ca obiect: Servicii de informare și publicitate în cadrul 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”;

38 26.ian

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 2022, al doamnei
Magyari Mónika;

39 26.ian

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 Dunărea, în luna decembrie 2022, a doamnei Kardalus Enikő;

40 26.ian

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 Dunărea, în luna decembrie 2022, a doamnei Béres Tünde;

41 26.ian

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfăşurată în
cadrul proiectului Creșterea Siguranței Pacienților în Spitalul Județean de Urgență
Miercurea-Ciuc, din cadrul programului Operațional Insfrastructură Mare 2014-2020, Axa
prioritară 9”, în luna decembrie 2022, a domnului Kovács Zsolt Péter;

42 26.ian

privind aplicarea la salariul de bază lunar 20% majorare pentru activitatea desfăşurată în
cadrul proiectului Creșterea Siguranței Pacienților în Spitalul Județean de Urgență
Miercurea-Ciuc, din cadrul programului Operațional Insfrastructură Mare 2014-2020, Axa
prioritară 9”, în luna decembrie 2022, a domnului Csurka Ludovic;



43 26.ian

privind aplicarea la salariul de bază lunar 40% 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 Dunărea, în luna decembrie 2022, al domnului Márk Ervin;

44 26.ian

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfăşurată în
cadrul proiectului Creșterea Siguranței Pacienților în Spitalul Județean de Urgență
Miercurea-Ciuc, din cadrul programului Operațional Insfrastructură Mare 2014-2020, Axa
prioritară 9, în luna decembrie 2022, a doamnei Bodi Ildikó;

45 26.ian

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 2022, al domnului Dragu
Márk Ádám;

46 26.ian

privind aplicarea la salariul de bază lunar 20% majorare pentru activitatea desfăşurată în
cadrul proiectului Creșterea Siguranței Pacienților în Spitalul Județean de Urgență
Miercurea-Ciuc, din cadrul programului Operațional Insfrastructură Mare 2014-2020, Axa
prioritară 9, în luna decembrie 2022, a doamnei Barcsay Annamária;

47 26.ian

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfăşurată în
cadrul proiectului internațional Local Flavours – Authentic tourism based on local cultural
flavours, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna decembrie 2022, a doamnei Farkas
Enikő;

48 26.ian

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 luna decembrie 2022, a doamnei Gál Dorottya;

49 26.ian

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 2022, al doamnei Csíki Anna;

50 26.ian

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfăşurată în
cadrul proiectului Creșterea Siguranței Pacienților în Spitalul Județean de Urgență
Miercurea-Ciuc, din cadrul programului Operațional Insfrastructură Mare 2014-2020, Axa
prioritară 9”, în luna decembrie 2022, a domnului Balázs Zoltán;

51 26.ian

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 decembrie 2022, a doamnei Munteanu
Éva;

52 26.ian

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 Dunărea, în luna decembrie 2022, al domnului Gál Márk;

53 26.ian

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfăşurată în
cadrul proiectului Creșterea Siguranței Pacienților în Spitalul Județean de Urgență
Miercurea-Ciuc, din cadrul programului Operațional Insfrastructură Mare 2014-2020, Axa
prioritară 9, în luna decembrie 2022, a doamnei Nistor Maria Angela;



54 26.ian

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 2022, a doamnei Kinda Jolán;

55 26.ian

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 Dunărea, în luna decembrie 2022, al domnului Ványolós Elemér;

56 26.ian

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 2022, al doamnei Zonda Éva;

57 26.ian

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 decembrie 2022, a doamnei Duka Zita;

58 26.ian

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfăşurată în
cadrul proiectului Creșterea Siguranței Pacienților în Spitalul Județean de Urgență
Miercurea-Ciuc, din cadrul programului Operațional Insfrastructură Mare 2014-2020, Axa
prioritară 9, în luna decembrie 2022, a doamnei Balázs Beáta;

59 26.ian

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 2022, al doamnei Lukács Éva;

60 26.ian

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 2022, a doamnei Bíró Kinga;

61 26.ian

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 2022, al domnului Bodó Alpár;

62 26.ian

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 decembrie 2022, a doamnei Izsák Székely
Judith;

63 26.ian

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 decembrie 2022, a domnului Farkas
Tamás István;

64 26.ian

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 2022, al domnului Mihály Csaba;

65 26.ian

privind aplicarea la salariul de bază lunar 20% 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 2022, a doamnei Farkas Enikő;



66 27.ian

privind aplicarea la salariul de bază lunar 30% 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 2022, a doamnei
Demeter Kamilla;

67 27.ian

privind aplicarea la salariul de bază lunar 20% 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 Dunărea, în luna decembrie 2022, a doamnei Gál Dorottya;

68 27.ian

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 luna decembrie 2022, al doamnei Kajtár Zsuzsánna;

69 27.ian

privind aplicarea la salariul de bază lunar 20% majorare pentru activitatea desfăşurată în
cadrul proiectului international 2022-RO-CAP-ACT în cadrul programului „Sprijin pentru
măsurile de informare referitoare la politica agricolă comună” (IMCAP) , în luna decembrie
2022, al domnului Erős Levente Zoltán;

70 27.ian

privind aplicarea la salariul de bază lunar 20% majorare pentru activitatea desfăşurată în
cadrul proiectului internațional 2022-RO-CAP-ACT în cadrul programului „Sprijin pentru
măsurile de informare referitoare la politica agricolă comună” (IMCAP) , în luna decembrie
2022, a doamnei Farkas Erika;

71 27.ian

privind aplicarea la salariul de bază lunar 20% majorare pentru activitatea desfăşurată în
cadrul proiectului internațional 2022-RO-CAP-ACT în cadrul programului „Sprijin pentru
măsurile de informare referitoare la politica agricolă comună” (IMCAP) , în luna decembrie
2022, a doamnei Kopacz Emőke;

72 27.ian
ANULAT

73 27.ian

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 2022, a doamnei Szász Katalin;

74 27.ian

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 2022, a doamnei Salamon Andrea;

75 27.ian
privind repartizarea pe trimestre a veniturilor si cheltuielolor in bugetul judetului Harghita
pe anul 2023;

76 27.ian

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 luna decembrie 2022, a doamnei Erőss Bea;

77 30.ian
privind convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Harghita;

78 31.ian
privind trecerea în gradaţia 1 corespunzător tranşei de vechime în muncă, şi stabilirea
venitului brut lunar al domnului Dragu Márk-Adám;

79 31.ian
privind trecerea în gradaţia 4 corespunzător tranşei de vechime în muncă, şi stabilirea
venitului brut lunar al domnului Both Róbert;

80 31.ian
privind trecerea în gradaţia 2 corespunzător tranşei de vechime în muncă, şi stabilirea
venitului brut lunar al doamnei Péter Izabella-Zsuzsanna;

81 31.ian

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;



82 31.ian
privind trecerea în gradaţia 2 corespunzător tranşei de vechime în muncă, şi stabilirea
venitului brut lunar al domnului Csiszár Levente;

83 31.ian
privind trecerea în gradaţia 5 corespunzător tranşei de vechime în muncă, şi stabilirea
venitului brut lunar al domnului Ianovits István-Zsolt;

84 31.ian
privind trecerea în gradaţia 4 corespunzător tranşei de vechime în muncă, şi stabilirea
venitului brut lunar al domnului Farkas Tamás-István;

85 31.ian
privind trecerea în gradaţia 1 corespunzător tranşei de vechime în muncă, şi stabilirea
venitului brut lunar al doamnei Deák Renáta;

86 31.ian

privind modificarea raportului de serviciu prin prelungirea mutării temporare 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;

87 31.ian

cu privire la modificarea Dispoziției nr. 1518/2022 privind încadrarea pe durată
determinată, cu timp parțial de 2 ore pe zi, în postul contractual de consilier, gradaţia 0 la
Cabinetul Preşedintelui Consiliului Judeţean Harghita, al domnului Ferenczi Tamás;

88 01.feb

privind numirea Comisiei de concurs, respectiv Comisiei de soluţionare a contestaţiilor
pentru concursul organizat în vederea ocupării postului contractual temporar vacant de
inspector de specialitate, grad profesional II, la Biroul de analiză și sinteză din cadrul
Direcției management și relații internaționale, pentru care proba scrisă va avea loc în data
de 16 februarie 2023;

89 01.feb

cu privire la modificarea Dispoziției președintelui Consiliului Județean Harghita nr.
1520/2022, 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, post unic la Compartimentul
reglementări interne din cadrul Direcției resurse umane și comunicare, pentru care proba
scrisă va avea loc în data de 06 februarie 2023;

90 01.feb

cu privire la constituirea Unității de implementare a proiectelor din apelurile POIM 2014-
2020, PNRR și PDD 2021-2027, precum și din alte programe de finanțare, în domeniul
managementului deșeurilor;

91 01.feb

privind modificarea raportului de serviciu prin prelungirea mutării temporare 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
din cadrul Direcției resurse umane și comunicare, al doamnei Bucur Tímea;

92 02.feb

cu privire la modificarea Dispoziției președintelui Consiliului Județean Harghita nr.
1523/2022, 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, post unic la Compartimentul de
colaborare interjudețeană și secretariat ATOP, în cadrul Serviciului administrație publică
locală din cadrul Direcției arhitect șef, pentru care proba scrisă va avea loc în data de 07
februarie 2023;

93 02.feb
privind aprobarea desfăşurării unei acţiuni în cadrul activităţii de relaţii internaţionale;

94 02.feb
privind constatarea încetării de drept al Contractului individual de muncă nr. 521/2022, al
domnului Bodó Lehel;

95 02.feb
privind emiterea acordului în vederea eliberării Cărtii de Identitate pentru minora Mathe
Bernadett , nascuta in municipiul Miercurea Ciuc;

96 03.feb
privind emiterea acordului în vederea eliberării pașaportului pentru minorul Farkas Zoltán, 
născut în localitatea Odorheiu Secuiesc, județul Harghita

97 03.feb

pentru modificarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2023 aprobat prin
Dispoziția Nr. 1529/2022 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţie publică pe anul
2023 al Consiliului Județean Harghita;



98 07.feb

privind încadrarea pe durată determinată, cu timp parțial de 4 ore pe zi, în postul
contractual de consilier, gradaţia 0 la Cabinetul Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean
Harghita, al doamnei Toáso Brigitta;

99 07.feb
privind mandatarea reprezentării în cadrul unei activităţi de relaţii internaţionale;

100 07.feb

privind modificarea raportului de serviciu prin mutare temporară de la Compartimentul
administrare drumuri județene, Serviciul Investiții Drumuri Județene din cadrul Direcției
generale tehnice la Compartimentul urmărire organizații și programe finanțate din cadrul
Direcției economice, al doamnei Berecz Katalin;

101 08.feb

privind stabilirea măsurilor organizatorice în vederea desemnării consilierului de etică
pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Harghita;

102 08.feb
privind mandatarea reprezentării în cadrul unei activităţi de relaţii internaţionale;

103 09.feb

privind abrogarea Dispoziției 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 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”cu modificările și completările ulterioare<

104 09.feb
privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Județean Harghita<

105 10.feb

privind numirea Comisiei de examinare, respectiv Comisiei de soluţionare a contestaţiilor
pentru examenul de promovare în grad profesional imediat superior a personalului
contractual debutant, la Serviciul administrativ gospodăresc din cadrul Direcţiei generale
patrimoniu, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, care va
avea loc în data de 13 februarie 2023;

106 10.feb

privind numirea Comisiei de concurs, respectiv Comisiei de soluţionare a contestaţiilor
pentru concursul organizat în vederea ocupării postului contractual de conducere temporar
vacantă de Manager proiect în cadrul Proiectului „EDUBOT - Developing Key Competencies
Through Blended- Learning Methodology Based on AI Supported Chatbot Technology”
(„Dezvoltarea competențelor cheie prin metodologie de învățare mixtă bazată pe
tehnologia Chatbot susținută de inteligență artificială”) pentru care proba scrisă va avea loc
în data de 27 februarie 2023;

107 10.feb

privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea atribuțiilor și
responsabilităților/răspunderilor responsabilului de contract și/sau ale responsabilului de
program în cadrul Consiliului Județean Harghita;

108 10.feb

privind reluarea activităţii după încetarea suspendării raportului de serviciu, pentru
concediu de creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, în funcția publică de execuție de
consilier, clasa I, grad profesional asistent, gradația 2, la Compartimentul resurse umane și
perfecționare profesională din cadrul Direcției resurse umane și comunicare,
al doamnei Milik Julianna;

109 10.feb
privind încetarea contractului individual de muncă, prin acordul părților, al domnului Gál
Márk;



110 10.feb

privind abrogarea Dispoziției nr. 385/2022 ”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
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 Farkas Dávid născut la data de 09.12.2017 în localitatea Odorheiu Secuiesc, județul
Harghita”cu modificările și completările ulterioare;

111 13.feb

privind modificarea Dispoziției nr. 216/2022 a preşedintelui Consiliului Judeţean Harghita,
privind constituirea Unităţii de implementare a proiectului internațional EDU2030 Youth in
Transition, din cadrul Programului Erasmus+, cu modificările și completările ulterioare;

112 13.feb

privind numirea în funcţia publică de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional
asistent, gradația 3 la Compartimentul reglementări interne din cadrul Direcției resurse
umane și comunicare, a doamnei Csibi Ingrid Krisztina<

113 14.feb

cu privire la numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică
având ca obiect: „Servicii de informare și publicitate în cadrul proiectului ” Electrificarea
gospodăriilor izolate din județul Harghita”, în cadrul Apel pentru Propuneri – Call 6.1(b):
Electrificare gospodării - Granturi Norvegiene;

114 14.feb

privind stabilirea condițiilor de participare la concursurile pentru ocuparea funcțiilor de
asistent medical șef la secțiile de Medicină Internă, Cardiologie, Oncologie medicală,
Dermatovenerologie, Pediatrie, Chirurgie generală, Ortopedie - Traumatologie,
Oftalmologie, Psihiatrie, Laborator Radiologie și Imagistică Medicală, Laborator Analize
Medicale, Neurologie, Neonatologie, Anestezie și Terapie Intensivă, ORL, Pneumologie,
Centrul de Sănătate Vlăhița - Compartiment Îngrijiri Paliative, Centrul de Sterilizare, Serviciul
de Anatomie Patologică, Serviciul de Medicină Legală, asistent medical coordonator la
Farmacia de circuit închis a spitalului, coordonator nutriționist și dietetician la
Compartiment Nutriție și dietetică/Bloc - Alimentar organizate din cadrul Spitalului
Județean de Urgență;

115 14.feb

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

116 15.feb
privind mandatarea reprezentării în cadrul unei activităţi de relaţii internaţionale;

117 15.feb
privind mandatarea reprezentării în cadrul unei activităţi de relaţii internaţionale;

118 15.feb

privind aprobarea constituirii Comisiei de 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 2023;

119 15.feb

privind numirea Comisiei pentru recepția finală a lucrării „Refacere DJ132, comuna Lueta
(35+970-0,5 km) și Merești (33+400-33+500), deteriorat în urma inundațiilor”, conform
programelor aprobate pentru anul 2021;

120 16.feb

cu privire la constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție
publică având ca obiect: Execuția lucrărilor cuprinse în Dispoziția de șantier nr. 1, 2 și
4,aferente obiectivului de investiții privind continuarea lucrărilor „Reamenajarea și
extinderea Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc”;

121 16.feb

cu privire la constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție
publică având ca obiect: „Schimbare de destinație din grădiniță în incubator de afaceri,
reabilitare clădire pentru incubator de afaceri în orașul Bălan Cod SMIS 152031 – Proiectare
faza PT + DTAC + Execuție lucrări”;



122 16.feb

privind numirea Comisiei pentru recepția finală a lucrării „Lucrări pentru aducerea
drumurilor, podurilor la starea tehnică inițială în urma unor evenimente accidentale
(inundații, cutremure, alunecări, etc.) pe DJ132 - Vlăhița”, conform programelor aprobate
pentru anul 2021;

123 16.feb

cu privire la constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție
publică având ca obiect: „Reabilitarea unor imobile pentru înființare incubator de afaceri în
orașul Cristuru Secuiesc Cod SMIS 152030 – Proiectare faza PT + DTAC + Execuție lucrări;

124 16.feb
privind constatarea încetării de drept al Contractului individual de muncă nr. 522/2023, al
doamnei Csibi Ingrid-Krisztina;

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

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

127 20.feb
privind numirea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale
secretarului General al Județului Harghita pentru anul 2022;

128 21.feb

privind numirea Comisiei pentru recepția finală a lucrării „Refacere DJ 132A, km 0+000-
5+000, deteriorat în urma inundațiilor”, conform programelor aprobate pentru anul 2021;

129 21.feb

privind modificarea Dispoziției președintelui Consiliului Județean Harghita nr. 106/2023
privind numirea Comisiei de concurs, respectiv Comisiei de soluţionare a contestaţiilor
pentru concursul organizat în vederea ocupării postului contractual de conducere temporar
vacantă de Manager proiect în cadrul Proiectului „EDUBOT - Developing Key Competencies
Through Blended-Learning Methodology Based on AI Supported Chatbot Technology”
(„Dezvoltarea competențelor cheie prin metodologie de învățare mixtă bazată pe
tehnologia Chatbot susținută de inteligență artificială”) pentru care proba scrisă va avea loc
în data de 27 februarie 2023;

130 21.feb

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 consilier, gradaţia 2 la Cabinetul
Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Harghita, al domnului Kertész László;

131 21.feb

privind modificarea Dispoziției președintelui Consiliului Județean Harghita nr. 88/2023
privind numirea Comisiei de concurs, respectiv Comisiei de soluţionare a contestaţiilor
pentru concursul organizat în vederea ocupării postului contractual temporar vacant de
inspector de specialitate, grad profesional II, la Biroul de Analiză și sinteză din cadrul
Direcției management și relații internaționale, pentru care proba scrisă va avea loc în data
de 16 februarie 2023;

132 21.feb

pentru modificarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2023 aprobat prin
Dispoziția Nr. 1529/2022 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţie publică pe anul
2023 al Consiliului Județean Harghita;

133 21.feb

privind reluarea activităţii după încetarea modificării raportului de serviciu, prin mutare
temporară, al doamnei Bucur Timea, în funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional
debutant, gradația 0, la Compartimentul Cancelaria Consiliului Județean Harghita din cadrul
Direcției juridice și administrație publică;

134 21.feb

privind încadrarea pe durată nedeterminată în postul contractual de inspector de
specialitate, grad profesional debutant, gradația 0 la Compartimentul minoritate rromă din
cadrul Direcției generale programe și proiecte, a doamnei Bucur Tímea;

135 21.feb

privind încadrarea pe durată nedeterminată în postul contractual de inspector de
specialitate, grad profesional debutant, gradația 0 la Compartimentul minoritate rromă din
cadrul Direcției generale programe și proiecte, a doamnei Bucur Tímea;

136 21.feb

privind numirea reprezentantului Consiliului Județean Harghita în Comisia tehnico-
economică de avizare a proiectelor edilitare, în colaborare cu specialiștii operatorului de
servicii SC Harviz SA și Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „HARGITA VIZ”, la care
Judeţul Harghita este membru asociat;



137 21.feb

privind reluarea activităţii după încetarea suspendării raportului de serviciu, pentru
concediu de creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, în funcția publică de execuție de
consilier, clasa I, grad profesional principal, gradația 4, la Compartimentul relații cu mass
media din cadrul Direcției resurse umane și comunicare, al doamnei Forró Gabriela;

138 21.feb

privind reluarea activităţii după încetarea modificării raportului de serviciu, prin mutare
temporară, al doamnei Berecz Katalin, în funcția publică de execuție de consilier, clasa I,
gradul profesional superior, gradaţia 5, la Compartimentul administrare drumuri județene,
Serviciul investiții drumuri județene din cadrul Direcției generale tehnice;

139 21.feb

privind încadrarea pe durată determinată, cu timp parțial de 3 ore pe zi, în postul
contractual de consilier, gradaţia 1 la Cabinetul Preşedintelui Consiliului Judeţean Harghita,
a doamnei Csegzi Noémi;

140 22.feb
privind aprobarea schimbarii numelui, purtat dupa casatorie, pe cale administrativa, privind
pe Kristof Eniko, domiciliai in Danesti , jud . Harghita;

141 22.feb

privind aprobarea schimbarii numelui purtat dupa casatorie pe cale administrativa, privind
Baricz Hajnal , domiciliat in mun. Miercurea Ciuc , Jud. Harghita;

142 22.feb
privind aprobarea schimbarii prenumelui pe cale administrativa privind pe Marton Istvan ,
domiciliat in Danesti, jud. Harghita;

143 22.feb
privind promovarea în grad profesional imediat superior şi stabilirea salariului lunar, al
domnului Márk Ervin;

144 22.feb
privind promovarea în grad profesional imediat superior şi stabilirea salariului lunar, al
domnului Márk Ervin;

145 22.feb

privind constituirea Comisiei de evaluare şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru
evaluarea activităţii doamnei dr. Konrád Judith, managerul Spitalului Județean de Urgență
Miercurea Ciuc, precum și aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a
evaluării activităţii;

146 24.feb

cu privire la constituirea Comisiei de evaluare și negociere a ofertelor pentru atribuirea
contractului de achiziție publică având ca obiect: Servicii de Contractare finanțare
rambursabilă internă;

147 24.feb

pentru modificarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2023 aprobat prin
Dispoziția Nr. 1529/2022 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţie publică pe anul
2023 al Consiliului Județean Harghita;

148 24.feb

cu privire la modificarea Dispoziției nr. 1518/2022 privind încadrarea pe durată
determinată, cu timp parțial de 2 ore pe zi, în postul contractual de consilier, gradaţia 0 la
Cabinetul Preşedintelui Consiliului Judeţean Harghita, al domnului Ferenczi Tamás;

149 27.feb

privind constituirea Grupului de lucru pentru derularea activităților Consiliului Judeţean
Harghita privind temele și programele aferente relației de înfrățire cu județul Hajdú-Bihar
din Ungaria;

150 27.feb

privind constituirea Grupului de lucru pentru derularea activităților Consiliului Judeţean
Harghita privind temele și programele aferente relației de înfrățire cu județul Pest din
Ungaria;

151 27.feb

privind constituirea Grupului de lucru pentru derularea activităților Consiliului Judeţean
Harghita privind temele și programele aferente relației de înfrățire cu județul Somogy din
Ungaria;

152 27.feb

privind modificarea Dispoziţiei nr. 536/2019 privind constituirea Grupului de lucru pentru
derularea activităţilor Consiliului Judeţean Harghita privind temele aferente relațiilor dintre
județele înfrățite și sarcinile membrilor acestuia cu județul Tolna din Ungaria;

153 27.feb

privind constituirea Grupului de lucru pentru derularea activităților Consiliului Judeţean
Harghita privind temele și programele aferente relației de înfrățire cu județul Heves din
Ungaria;



154 27.feb
privind trecerea în gradaţia 4 corespunzător tranşei de vechime în muncă, şi stabilirea
venitului brut lunar a doamnei Béres Tünde;

155 27.feb

pentru modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Judeţean Harghita nr. 719/2018
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru
ocuparea funcţiei de manager persoană fizică al Spitalului de Psihiatrie Tulgheș din reţeaua
proprie a Consiliului Judeţean Harghita;

156 27.feb
privind mandatarea reprezentării în cadrul unei activităţi de relaţii internaţionale;

157 27.feb

privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Dobos Erika, numită în funcţia publică
de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 3 la Biroul de analiză și
sinteză din cadrul Direcției management și relații internaționale;

158 27.feb
privind convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Harghita;

159 28.feb

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 ianuarie 2023, a doamnei Balázs Réka;

160 28.feb

privind rectificarea Dispoziției nr. 135/2023 privind încadrarea pe durată nedeterminată în
postul contractual de inspector de specialitate, grad profesional debutant, gradația 0 la
Compartimentul minoritate rromă din cadrul Direcției generale programe și proiecte, a
doamnei Bucur Tímea;

161 28.feb

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 ianuarie 2023, a doamnei Berecz Katalin;

162 28.feb

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 ianuarie 2023, a domnului Farkas Tamás
István;

163 28.feb

privind modificarea contractului individual de muncă prin mutare definitivă de la
Compartimentul minoritate rromă din cadrul Direcției generale programe și proiecte la
Compartimentul identitate vizuală din cadrul Direcției resurse umane și comunicare al
doamnei Bucur Timea;

164 28.feb

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 ianuarie 2023, a doamnei Groza Noémi;

165 28.feb
cu privire la constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție
publică având ca obiect: „SERVICII DE IMPLEMENTARE SISTEM IT”;

166 28.feb

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 ianuarie 2023, a doamnei Izsák Székely
Judith;

167 28.feb

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 ianuarie 2023, a domnului Márk Ervin;



168 28.feb

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 ianuarie 2023, a doamnei Munteanu Éva;

169 28.feb

privind numirea în funcţia publică de execuție vacantă consilier, clasa I, grad profesional
principal, gradația 5, la Compartimentul urmărire oportunități de finanțare din cadrul
Direcției generale programe și proiecte, al domnului Biró Zoltán;

170 28.feb

privind modificarea raportului de serviciu prin mutare definitivă de la Compartimentul
urmărire oportunități de finanțare din cadrul Direcției generale programe și proiecte la
Compartimentul investiții proprii, Serviciul investiții edilitare și administrare drumuri
județene din cadrul Direcției generale tehnice, al domnului Biró Zoltán;

171 28.feb

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 ianuarie 2023, a domnului Szőcs István;

172 28.feb

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 ianuarie 2023, a domnului Ványolós
Elemér;

173 28.feb

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 luna ianuarie 2023, a doamnei Gál Dorottya;

174 28.feb

privind numirea definitivă în funcția publică de execuție de consilier juridic, clasa I, grad
profesional asistent, gradația 0, la Compartimentul petiții și informații publice, Serviciul
administrație publică locală din cadrul Direcției arhitect șef, a doamnei Balázs Réka;

175 28.feb
privind promovarea în grad profesional imediat superior şi stabilirea salariului lunar, a
doamnei Barabasi-Péter Clarissa;

176 28.feb
privind promovarea în grad profesional imediat superior şi stabilirea salariului lunar, a
doamnei Benkes Éva

177 28.feb
privind promovarea în grad profesional imediat superior şi stabilirea salariului lunar, al
doamnei Ambrus Gyöngy Imola;

178 28.feb
privind promovarea în grad profesional imediat superior şi stabilirea salariului lunar, al
doamnei Bodó Emőke;

179 28.feb

privind aplicarea la salariul de bază lunar 20% majorare pentru activitatea desfăşurată în
cadrul proiectului Creșterea Siguranței Pacienților în Spitalul Județean de Urgență
Miercurea-Ciuc, din cadrul programului Operațional Insfrastructură Mare 2014-2020, Axa
prioritară 9, în luna ianuarie 2023, a domnului Csurka Ludovic;

180 28.feb
privind promovarea în grad profesional imediat superior şi stabilirea salariului lunar, al
doamnei Petres Éva;

181 28.feb

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfăşurată în
cadrul proiectului Creșterea Siguranței Pacienților în Spitalul Județean de Urgență
Miercurea-Ciuc, din cadrul programului Operațional Insfrastructură Mare 2014-2020, Axa
prioritară 9”, în luna ianuarie 2023, a domnului Kovács Zsolt Péter;



182 28.feb

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfăşurată în
cadrul proiectului Creșterea Siguranței Pacienților în Spitalul Județean de Urgență
Miercurea-Ciuc, din cadrul programului Operațional Insfrastructură Mare 2014-2020, Axa
prioritară 9, în luna ianuarie 2023, a doamnei Balázs Beáta;

183 28.feb

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfăşurată în
cadrul proiectului Creșterea Siguranței Pacienților în Spitalul Județean de Urgență
Miercurea-Ciuc, din cadrul programului Operațional Insfrastructură Mare 2014-2020, Axa
prioritară 9”, în luna ianuarie 2023, a domnului Balázs Zoltán;

184 28.feb

privind aplicarea la salariul de bază lunar 20% majorare pentru activitatea desfăşurată în
cadrul proiectului Creșterea Siguranței Pacienților în Spitalul Județean de Urgență
Miercurea-Ciuc, din cadrul programului Operațional Insfrastructură Mare 2014-2020, Axa
prioritară 9, în luna ianuarie 2023, a doamnei Barcsay Annamária;

185 28.feb

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 ianuarie 2023, al doamnei Lukács Éva;

186 28.feb

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfăşurată în
cadrul proiectului Creșterea Siguranței Pacienților în Spitalul Județean de Urgență
Miercurea-Ciuc, din cadrul programului Operațional Insfrastructură Mare 2014-2020, Axa
prioritară 9, în luna ianuarie 2023, a doamnei Bodi Ildikó;

187 28.feb

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 ianuarie 2023, al doamnei Zonda Éva;

188 28.feb

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfăşurată în
cadrul proiectului Creșterea Siguranței Pacienților în Spitalul Județean de Urgență
Miercurea-Ciuc, din cadrul programului Operațional Insfrastructură Mare 2014-2020, Axa
prioritară 9, în luna ianuarie 2023, a doamnei Nistor Maria Angela;

189 28.feb

privind aplicarea la salariul de bază lunar 20% majorare pentru activitatea desfăşurată în
cadrul proiectului international 2022-RO-CAP-ACT în cadrul programului „Sprijin pentru
măsurile de informare referitoare la politica agricolă comună” (IMCAP) , în luna ianuarie
2023, al domnului Erős Levente Zoltán;

190 28.feb

privind aplicarea la salariul de bază lunar 30% majorare pentru activitatea desfăşurată în
cadrul proiectului international Local Flavours – Authentic tourism based on local cultural
flavours, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna ianuarie 2023, a doamnei Demeter
Kamilla;

191 28.feb

privind aplicarea la salariul de bază lunar 20% majorare pentru activitatea desfăşurată în
cadrul proiectului internațional 2022-RO-CAP-ACT în cadrul programului „Sprijin pentru
măsurile de informare referitoare la politica agricolă comună” (IMCAP) , în luna ianuarie
2023, a doamnei Farkas Erika;

192 28.feb

privind aplicarea la salariul de bază lunar 20% majorare pentru activitatea desfăşurată în
cadrul proiectului international Local Flavours – Authentic tourism based on local cultural
flavours, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna ianuarie 2023, a doamnei Zonda
Erika;

193 28.feb

privind aplicarea la salariul de bază lunar 20% majorare pentru activitatea desfăşurată în
cadrul proiectului internațional 2022-RO-CAP-ACT în cadrul programului „Sprijin pentru
măsurile de informare referitoare la politica agricolă comună” (IMCAP) , în luna ianuarie
2023, a doamnei Kopacz Emőke;



194 28.feb

privind aplicarea la salariul de bază lunar 20% majorare pentru activitatea desfăşurată în
cadrul proiectului international Local Flavours – Authentic tourism based on local cultural
flavours, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna ianuarie 2023, al domnului Birta
Antal;

195 28.feb

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 luna ianuarie 2023, a doamnei Erőss Bea;

196 28.feb

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 ianuarie 2023, al domnului Bodó Alpár;

197 28.feb

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 ianuarie 2023, al domnului Dragu
Márk Ádám;

198 28.feb

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 ianuarie 2023, al doamnei Magyari
Mónika;

199 28.feb

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 luna ianuarie 2023, al doamnei Kajtár Zsuzsánna;

200 28.feb

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfăşurată în
cadrul Proiectului internațional Local Flavours – Authentic tourism based on local cultural
flavours, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna ianuarie 2023, a doamnei Bíró Kinga;

201 28.feb

privind aplicarea la salariul de bază lunar 10% majorare pentru activitatea desfăşurată în
cadrul proiectului internațional Local Flavours – Authentic tourism based on local cultural
flavours, în cadrul Programului Interreg Europe, în luna ianuarie 2023, a doamnei Farkas
Enikő;

202 28.feb

privind modificarea raportului de serviciu prin mutare definitivă de la Compartimentul
identitate vizuală la Compartimentul organizare evenimente și implementare programe din
cadrul Direcției resurse umane și comunicare, al doamnei Todor-Ciuche Andrea;

203 28.feb

privind numirea în funcţia publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional
asistent, gradația 0, la Compartimentul de colaborare interjudețeană și secretariat ATOP din
cadrul Serviciului administrație publică locală, Direcția arhitect șef, a doamnei Husariu
Luana;

204 01.mar
privind modificarea Dispoziției nr. 156/2023 privind mandatarea eprezentării în cadrul unei
activităţi de relaţii internaţionale;

205 01.mar

privind numirea Comisiei de examinare, respectiv Comisiei de soluţionare a contestaţiilor
pentru examenul de promovare în grad profesional imediat superior a personalului
contractual debutant, la Compartimentul cancelaria Consiliului Județean Harghita din cadrul
Direcției juridice și administrație publică, care va avea loc în data de 07 martie 2023;

206 01.mar

privind încadrarea pe durată determinată, cu timp parțial de 2 ore pe zi, în postul
contractual de consilier, gradaţia 5 la Cabinetul Preşedintelui Consiliului Judeţean Harghita,
a doamnei Bodi Ildikó;

207 02.mar
privind prelungirea contractului de management al doamnei Dr. Konrád Judith, manager al
Spitalului Județean de Urgență Miercurea-Ciuc;



208 03.mar
privind mandatarea reprezentării în cadrul unei activităţi de relaţii internaţionale;

209 03.mar

privind modificarea raportului de serviciu prin mutare definitivă de la Compartimentul de
colaborare interjudețeană și secretariat ATOP al Serviciului administrație publică locală, din
cadrul Direcției arhitect șef la Compartimentul management informatic, din cadrul Direcției
resurse umane și comunicare, al doamnei Husariu Luana;

210 06.mar
privind constatarea încetării de drept al Contractului individual de muncă nr. 517/2022, al
domnului Kercsó Árpád;

211 06.mar

cu privire la rectificarea Dispoziției nr. 106/2023 privind numirea Comisiei de concurs,
respectiv Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul organizat în vederea
ocupării postului contractual de conducere temporar vacantă de Manager proiect în cadrul
Proiectului „EDUBOT - Developing Key Competencies Through Blended-Learning
Methodology Based on AI Supported Chatbot Technology” („Dezvoltarea competențelor
cheie prin metodologie de învățare mixtă bazată pe tehnologia Chatbot susținută de
inteligență artificială”) pentru care proba scrisă va avea loc în data de 27 februarie 2023, cu
modificările și completările ulterioare;

212 06.mar
privind convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Harghita;

213 07.mar
privind modificarea Dispoziției nr. 208/2023 privind mandatarea reprezentării în cadrul unei
activități de relații internaționale;

214 08.mar
privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu a doamnei Bodi Ildikó;

215 08.mar

privind delegarea către directorul executiv adjunct, doamna Kiss Timea Gabriella, dreptul de
semnătură și calitatea de ordonator principal de credite pentru desfășurarea anumitor
activități din cadrul Direcţiei management și relații internaționale;

216 08.mar

privind constituirea Grupului de lucru pentru derularea activităților Consiliului Judeţean
Harghita privind temele și programele aferente relației de înfrățire cu județul Békés din
Ungaria;

217 08.mar

privind abrogarea Dispoziției nr. 972/2021 ”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 György Ildikó manager de caz se asigură coordonarea activităţilor de
asistenţă socială şi protecţie specială desfăşurate în interesul superior al copilului privind
minora Kali Bernadett născută la data de 08.08.2019 în localitatea Kecskemét, Republica
Ungară”cu modificările și completările ulterioare?

218 08.mar

cu privire la constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție
publică având ca obiect: „Servicii de promovare si comunicare în cadrul proiectului 2022-RO-
CAP-ACT în cadrul programului „Sprijin pentru măsurile de informare referitoare la politica
agricolă comună” (IMCAP)”;

219 08.mar

pentru modificarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2023 aprobat prin
Dispoziția Nr. 1529/2022 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţie publică pe anul
2023 al Consiliului Județean Harghita;

220 09.mar
privind mandatarea reprezentării în cadrul unei activităţi de relaţii internaţionale;



221 09.mar

privind modificarea Dispoziţiei nr. 569/2022 „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 adopție și postadopții, să
efectueze demersurile şi să îndeplinească actele pregătitoare necesare exercitării
drepturilor şi obligaţiilor părinteşti de către preşedintele Consiliului Judeţean Harghita în
domeniul adopției și prin d-na György Ilona manager de caz se asigură coordonarea
activităților de asistență socială și protecție specială desfășurate în interesul superior al
copilului Vas Norbert născut la data de 21.07.2020, în Odorheiu Secuiesc, județul Harghita ”;

222 09.mar
privind aprobarea desfăşurării unei acţiuni în cadrul activităţii de relaţii internaţionale;

223 10.mar
privind aprobarea schimbarii numelui si prenumelui pe cale administrativă privind pe
minorul Avadanei Vlad Rafael Constantin domiciliat in MIercurea Ciuc;

224 10.mar

privind numirea Comisiei de concurs, respectiv Comisiei de soluţionare a contestaţiilor
pentru concursul organizat în vederea ocupării postului 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 18 aprilie 2023;

225 10.mar

privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Albert Mónika numită în funcţia
publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 5 la
Compartimentul depunere proiecte din cadrul Direcției generale programe și proiecte;

226 13.mar
privind numirea doamnei Ec. Csibi Veronica pe perioadă determinată în funcția de manager
al Spitalului de Psihiatrie Tulgheș;

227 15.mar

privind emiterea acordului pentru învoirea minorei Farkas-Gyuri Valentina, născută la data
de 28.05.2017 în Odorheiu Secuiesc, judeţul Harghita, în perioada 17.03.2023-24.03.2023 la
familia adoptatoare Szécsi Mózes și Szécsi Veronika;

228 15.mar

privind încadrarea pe durată determinată, cu timp parțial de 4 ore pe zi, în postul
contractual de execuție de Manager proiect în cadrul Proiectului „EDUBOT - Developing Key
Competencies Through Blended-Learning Methodology Based on AI Supported Chatbot
Technology” („Dezvoltarea competențelor cheie prin metodologie de învățare mixtă bazată
pe tehnologia Chatbot susținută de inteligență artificială”, a doamnei Szőcs Anita;

229 15.mar

pentru modificarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2023 aprobat prin
Dispoziția Nr. 1529/2022 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţie publică pe anul
2023 al Consiliului Județean Harghita;


