
Dispozițiile primarului comunei Mugeni (nr. 1-211) emise în anul 2021  

 

Dispoziția nr. 1/05.01.2021 privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar pe anul 2020, a 

secțiunii de dezvoltare, din excedentul anilor precedenți al bugetului local al Comunei 

Mugeni 

Dispoziția nr. 2/06.01.2021 privind constituirea unui grup de lucru POAD 

Dispoziția nr. 3/08.01.2021 privind constituirea comisiei pentru predarea echipamentelor 

achiziționate în cadrul proiectului “Implementarea de sistem informatic destinate gestiunii 

registrului agricol și a soluțiilor software în județul Harghita” cod SMIS 48429 

Dispoziția nr. 4/22.01.2021 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al 

Comunei Mugeni din data de 28 ianuarie 2021 

Dispoziția nr. 5/25.01.2021 privind aprobarea periodicității instructajului de securitate și 

sănătate în muncă 

Dispoziția nr. 6/29.01.2021 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței 

cu lemne, cărbuni și combustibil petrolieri, familiilor și persoanelor singure care au depus 

cerere în perioada 21 decembrie 2020 – 20 ianuarie anul 2021 

Dispoziția nr. 7/29.01.2021 privind acordarea indemnizației lunare cuvenite persoanelor cu 

handicap grav gradul I 

Dispoziția nr. 8/29.01.2021 privind acordarea indemnizației lunare cuvenite persoanelor cu 

handicap grav gradul I 

Dispoziția nr. 9/29.01.2021 privind încetarea acordării indemnizației lunare cuvenite 

persoanelor cu handicap grav gradul I 

Dispoziția nr. 10/29.01.2021 privind stabilirea dreptului la alocația de susținerea familiei, 

ajutorul social și ajutorul încălzirea locuinței pentru familia reprezentată de Duka Tünde 

Dispoziția nr. 11/29.01.2021  privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea 

familiei pentru familia reprezentată de Máthé-Magdolna Erika 

Dispoziția nr. 12/29.01.2021 privind încetarea suspendării dreptului la ajutor social  

Dispoziția nr. 13/29.01.2021 privind stabilirea dreptului din oficiu la stimulentul educațional 

sub forma de tichete sociale pentru grădiniță, copiilor provenind din familii defavorizate, 

beneficiare al alocației pentru susținerea familiei, în vederea creșterii accesului la educație al 

acestora  

Dispoziția nr. 14/29.01.2021 privind modificarea valorii nominale lunare a stimulentului 

educațional sub forma de tichete sociale pentru grădiniță  



Dispoziția nr. 15/02.02.2021 cu privire la aprobarea Planului de pregătire în domeniul 

situațiilor de urgență la nivelul comunei Mugeni pe anul 2021 

Dispoziția nr. 16/02.02.2021 privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru 

persoanele cu handicap ggrav în urma modificării salariului de bază minim brut pe țară 

garantat în plată, începând din 13 ianuarie 2021 

Dispoziția nr. 17/02.02.2021 privind stabilirea salariului de bază începând din 13 ianuarie a 

doamnei/domnului Barabás Gyöngyike având funcția de asistent personal al persoanei cu 

handicap grav, gradiția 2 

Dispoziția nr. 18/02.02.2021 privind stabilirea salariului de bază începând din 13 ianuarie 

2021 a doamnei/domnului Szatmári Alexandru având funcția de asistent personal al 

persoanei cu handicap grav, gradiția 2  

Dispoziția nr. 19/02.02.2021 privind stabilirea salariului de bază începând din 13 ianuarie 

2021 a doamnei/domnului Kiss Tündike având funcția de asistent personal al persoanei cu 

handicap grav, gradiția 0  

Dispoziția nr. 20/02.02.2021 privind stabilirea salariului de bază începând din 13 ianuarie 

2021 a doamnei/domnului Szabó Julianna având funcția de asistent personal al persoanei cu 

handicap grav, gradiția 2  

Dispoziția nr. 21/02.02.2021 privind stabilirea salariului de bază începând din 13 ianuarie 

2021 a doamnei/domnului Györfi Csilla având funcția de asistent personal al persoanei cu 

handicap grav, gradiția 2  

Dispoziția nr. 22/02.02.2021 privind stabilirea salariului de bază începând din 13 ianuarie 

2021 a doamnei/domnului Péter Ida având funcția de asistent personal al persoanei cu 

handicap grav, gradiția 2  

Dispoziția nr. 23/08.02.2021 privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local 

al Comunei Mugeni din data de 12 februarie 2021  

Dispoziția nr. 24/19.02.2021 privind revocarea Dispoziției nr. 1/2021 privind acoperirea 

definitivă a deficitului bugetar pe anul 2020, a secțiunii de dezvoltare, din excendentul anilor 

precedenți al bugetului local al comunei Mugeni  

Dispoziția nr. 25/19.02.2021 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al 

Comunei Mugeni din data de 25 februarie 2021 

Dispoziția nr. 26/26.02.2021 privind încadrarea doamnei Csapai Emma, în calitate de 

asistent personal al persoanei cu handicap grav grad I Csapai Jenő 

Dispoziția nr. 27/26.02.2021 privind modificarea numelui de familie a doameni Gábor Zita, 

beneficiar al alocației pentru susținerea familiei  

Dispoziția nr. 28/26.02.2021 privind încetarea acordării dreptului la alocația pentru 

susținerea familiei 



Dispoziția nr. 29/26.02.2021 privind acordarea indemnizației lunare cuvenite persoanelor cu 

handicap grav gradul I 

Dispoziția nr. 30/26.02.2021 privind modificarea intervenite în familia reprezentată de Bodi 

Katalin beneficiar de alocația pentru susținerea familiei precum și ajutorul social 

Dispoziția nr. 31/26.02.2021 privind încetarea acordării indemnizației lunare cuvenite 

persoanelor cu handicap grav gradul I 

Dispoziția nr. 32/26.02.2021 privind stabilirea dreptului la alocația de susținerea familiei 

pentru familia reprezentată de Pitó Enikő 

Dispoziția nr. 33/26.02.2021 privind încetarea dreptului la ajutor social 

Dispoziția nr. 34/02.03.2021 privind încetarea contractului de muncă a doamnei Szabó Ida 

din funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav grad I Szabó Géza 

Dispoziția nr. 35/03.03.2021 privind stabilirea dreptului din oficiu la stimulentul educațional 

sub forma de tichete sociale pentru grădiniță, copiilor provenind din  familii defavorizate, 

beneficiare al alocației pentru susținerea familiei, în vederea creșterii accesului la educație al 

acestora 

Dispoziția nr. 36/10.03.2021 privind constituirea comisiei de evaluare a performanțelor 

profesionale individuale ale secretarului general al counei Mugeni  

Dispoziția nr. 37/11.03.2021 privind numirea comisiei de concurs și comisiei de soluționare a 

contestațiilor, precum și stabilirea bibliografiei și tematicii pentru concursul din data de 

19.04.2021 organizat în vederea ocupării unor funcții publice de execuție vacante din cadrul 

Primăriei Comunei Mugeni 

Dispoziția nr. 38/19.03.2021 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al 

Comunei Mugeni din data de 25 martie 2021  

Dispoziția nr. 39/26.03.2021 privind numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare 

a contestațiilor, precum și stabilirea bibliografiei și tematicii pentru concursul din  data de 

19.04.2021 organizat în vederea ocupării unei funcții contractuale de execuție vacante din 

cadrul Primăriei comunei Mugeni  

Dispoziția nr. 40/26.03.2021 privind modificarea cuantumului alocației pentru susțienerea 

familiei 

Dispoziția nr. 41/26.03.2021 privind modificarea cuantumului alocației pentru susțienerea 

familiei 

Dispoziția nr. 42/26.03.2021 privind modificarea cuantumului alocației pentru susțienerea 

familiei 

Dispoziția nr. 43/26.03.2021 privind modificarea cuantumului alocației pentru susțienerea 

familiei 



Dispoziția nr. 44/26.03.2021 privind modificarea cuantumului alocației pentru susțienerea 

familiei 

Dispoziția nr. 45/31.03.2021 privind încadrarea doamnei Szélyes Emőke, în funcția de 

asistent personal al persoanei cu handicap grav grad I Szélyes Evelin-Emőke 

Dispoziția nr. 46/31.03.2021 privind acordarea indemnizației lunare cuvenite persoanelor cu 

handicap grav gradul I 

Dispoziția nr. 47/31.03.2021 privind suspendarea dreptului la ajutor social 

Dispoziția nr. 48/31.03.2021 privind stabilirea dreptului din oficiu la stimulentul educațional 

sub forma de tichete sociale pentru grădiniță, copiilor provenind din  familii defavorizate, 

beneficiare al alocației pentru susținerea familiei, în vederea creșterii accesului la educație al 

acestora 

Dispoziția nr. 49/31.03.2021 privind modificarea competenței familiei la primirea alocației 

pentru susținerea familiei 

Dispoziția nr. 50/09.04.2021 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al 

Comunei Mugeni din data de 16.04.2021 

Dispoziția nr. 51/21.04.2021 privind numirea comisiei de concurs și comisiei de soluționare a 

contestațiilor, precum și stabilirea bibliografiei și tematicii pentru concursului din data de 

26.05.2021 organizat în vederea ocupării unor funcții publice de execuție vacante din cadrul 

Primăriei Comunei Mugeni  

Dispoziția nr. 52/26.04.2021 privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local 

al Comunei Mugeni din data de 30 aprilie 2021 

Dispoziția nr. 53/30.04.2021 privind încetarea conctractului de muncă a doamnei Veres 

Klára din funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav grad I Tofalvi Margit-

Julianna 

Dispoziția nr. 54/30.04.2021 privind acordarea indemnizației lunare cuvenite persoanelor cu 

handicap grav gradul I 

Dispoziția nr. 55/30.04.2021 privind stabilirea dreptului la ajutorul social pentru familia 

reprezentată de Bodi Mátyás 

Dispoziția nr. 56/30.04.2021 privind încetarea acordării dreptului la alocația pentru 

susținerea familiei 

Dispoziția nr. 57/30.04.2021 privind suspendarea dreptului la ajutor social 

Dispoziția nr. 58/30.04.2021 privind suspendarea dreptului la ajutor social 

Dispoziția nr. 59/30.04.2021 privind suspendarea dreptului la ajutor social 



Dispoziția nr. 60/30.04.2021 privind numirea D-ul Csomor Alexandru în funcția contractuală 

de execuție vacantă de muncitor calificat în Compartimentul găspodărire, întreținere, 

reparații, deservire din cadrul Aparatul de specialitate al Primarului Comunei Mugeni 

Dispoziția nr. 61/30.04.2021 privind numirea doamnei Kacsó Éva în urma promăvării 

concursului/examenului de recrutare din data de 19.04.2021, în funcția publică de execuție de 

referent de specialitate clasa II grad superior la Compartimentul Registru Agricol și 

Cadastru din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Mugeni 

Dispoziția nr. 62/30.04.2021 privind suspendarea dreptului la ajutor social 

Dispoziția nr. 63/13.05.2021 privind numirea Comisiei de evaluare a cererilor cu privire la 

încheierea prin atribuire directă a suprafețelor de pajiști disponibile la nivelul anului 2021, 

proprietate privată a Comunei Mugeni 

Dispoziția nr. 64/18.05.2021 privind constituirea Comisiei speciale pentru întocmirea și 

actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului public și privat al comunei 

Mugeni 

Dispoziția nr. 65/20.05.2021 privind convocarea ședinței ordinarea a Consiliului Local al 

Comunei Mugeni din data de 27.05.2021 

Dispoziția nr. 66/27.05.2021 privind instituirea serviciului de permanență la Primăria 

Comunei Mugeni 

Dispoziția nr. 67/28.05.2021 privind constiturea Comisiei de evaluare și selecționare a 

proiectelor, în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă acordată din 

bugetul local al Comunei Mugeni, pentru activități non-profit de interes local, pe anul 2021 

Dispoziția nr. 68/31.05.2021 privind încetarea acordării indemnizației lunare cuvenite 

persoanelor cu handicap grav gradul I 

Dispoziția nr. 69/31.05.2021 privind încadrarea doamnei Dobai Gizella, în funcția de 

asistent personal al persoanei cu handicap grav I Ilyés András 

Dispoziția nr. 70/31.05.2021 privind încetarea dreptului la ajutor social 

Dispoziția nr. 71/31.05.2021 privind încetarea acordării dreptului la alocația pentru 

susținerea familiei 

Dispoziția nr. 72/31.05.2021 privind încetarea dreptului la ajutor social 

Dispoziția nr. 73/31.05.2021 privind încetarea acordării dreptului la alocația pentru 

susținerea familiei 

Dispoziția nr. 74/31.05.2021 privind suspendarea dreptului la ajutor social 

Dispoziția nr. 75/31.05.2021 privind încetarea acordării dreptului la alocația pentru 

susținerea familiei 



Dispoziția nr. 76/31.05.2021 privind încetarea dreptului la ajutor social 

Dispoziția nr. 77/31.05.2021 privind încetarea acordării dreptului la alocația pentru 

susținerea familiei 

Dispoziția nr. 78/31.05.2021 privind încetarea acordării dreptului la alocația pentru 

susținerea familiei 

Dispoziția nr. 79/31.05.2021 privind încetarea dreptului la ajutor social 

Dispoziția nr. 80/31.05.2021 privind încetarea dreptului la ajutor social 

Dispoziția nr. 81/31.05.2021 privind încetarea acordării dreptului la alocația pentru 

susținerea familiei 

Dispoziția nr. 82/31.05.2021 privind încetarea suspendării dreptului la ajutor social 

Dispoziția nr. 83/31.05.2021 privind încetarea acordării indemnizației lunare cuvenite 

persoanelor cu handicap grav gradul I 

Dispoziția nr. 84/31.05.2021 cu privire la constituirea Comisiei de evaluare și adjudecare a 

ofertelor în vederea atribuirii contractelor de achiziții publică, prin achiziție directă, având 

ca obiect bunuri, servicii și lucrări 

Dispoziția nr. 85/04.06.2021 cu privire la constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor 

pentru închirierea/concesionarea prin licitație publică a bunurilor proprietate 

publică/privată a comunei Mugeni 

Dispoziția nr. 86/09.06.2021 privind  modificarea competenței echipei mobilie pentru 

intervenția de urgență în cazurile de violență domestică, și instrumentarea cazurilor de 

violența domestică la nivelul Comunei Mugeni 

Dispoziția nr. 87/09.06.2021 privind numirea doamnei Bustya Annamária în funcția publică 

de execuție de consilier, clasa I grad profesional debutant, Compartimentul registratură, 

relații cu publicul și monitorizarea procedurilor administrative, din cadrul Aparatul de 

specialitate al Primarului Comunei Mugeni, județul Harghita  

 Dispoziția nr. 88/10.06.2021 privind numirea îndrumătorului de stagiu și aprobarea 

programului de desfășurare al perioadei de stagiu pentru funcționarului public Bustya 

Annamária, consilier, grad profesional debutant la Compartimentul registratură, relații cu 

publicului și monitorizarea procedurilor administrative, din cadrul Aparatului de specialitate 

al Primarului Comunei Mugeni 

Dispoziția nr. 89/10.06.2021 privind actualizarea competenței Comisiei pentru probleme de 

apărare a Comunei Mugeni 

Dispoziția nr. 90/10.06.2021 privind numirea responsabilului cu evidența militară și 

mobilizare la locul de muncă 



Dispoziția nr. 91/14.06.2021 privind actualizarea comisiei de selecționare a documentelor de 

arhivă la nivelul U.A.T. comuna Mugeni, județul Harghita 

Dispoziția nr. 92/16.06.2021 privind aprobarea rectificării actului de căsătorie privind pe 

numiții Mihályi Francisk și Szász Julianna 

Dispoziția nr. 93/16.06.2021 privind aprobarea rectificării actelor de stare civilă a numiților 

Hodgyai Alexandru și Csomor Berta  

Dispoziția nr. 94/17.06.2021 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al 

Comunei Mugeni din data de 24.06.2022 

Dispoziția nr. 95/23.06.2021 cu privire la desemnarea funcționarului public împuternicit să 

ducă la îndeplinire obligațiie privind comunicarea citațiilor și altor acte de procedură, în 

condițiile Condului de procedură civilă  

Dispoziția nr. 96/26.06.2021 privind instituirea serviciului de permanență la Primăria 

Comuna Mugeni  

Dispoziția nr. 97/30.06.2021 privind încadrarea doamnei Bálin Veronika, în funcția de 

asistent personal al persoanei cu handicap grav grad I, Bálint Irma 

Dispoziția nr. 98/30.06.2021 privind suspendarea dreptului la ajutor social 

Dispoziția nr. 99/30.06.2021 privind suspendarea dreptului la ajutor social 

Dispoziția nr. 100/30.06.2021 privind suspendarea dreptului la ajutor social 

Dispoziția nr. 101/30.06.2021 privind suspendarea dreptului la ajutor social 

Dispoziția nr. 102/30.06.2021 privind suspendarea dreptului la ajutor social 

Dispoziția nr. 103/30.06.2021 privind suspendarea dreptului la ajutor social 

Dispoziția nr. 104/30.06.2021 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea 

familiei  

Dispoziția nr. 105/30.06.2021 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea 

familiei  

Dispoziția nr. 106/30.06.2021 privind instituirea serviciului de permanență la Primăria 

Comuna Mugeni 

Dispoziția nr. 107/01.07.2021 privind instituirea serviciului de permanență la Primăria 

Comuna Mugeni 

Dispoziția nr. 108/02.07.2021 privind instituirea serviciului de permanență la Primăria 

Comuna Mugeni 



Dispoziția nr. 109/02.07.2021 privind instituirea serviciului de permanență la Primăria 

Comuna Mugeni 

Dispoziția nr. 110/05.07.2021 privind desemnarea agentului de inundații la nivelul comunei 

Mugeni, județul Harghita  

Dispoziția nr. 111/08.07.2021 privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local 

al Comunei Mugeni din data de 13.07.2021 

Dispoziția nr. 112/12.07.2021 privind constituirea Comisiei de evaluare a unor mijloace fixe 

din patrimoniul comunei Mugeni, respectiv a două autospeciale marca Mercedes, având 

numărul de înmatriculare HR 36 SMU și HR 38 SMU, care prezintă un grad avansat de 

degradare, în vederea valorificării sau, după caz, casării acestora 

Dispoziția nr. 113/12.07.2021 privind desemnarea funcționarului de securitate și atribuțiile 

acestuia pentru implementarea măsurilor de protecție a informațiilor clasidicate secrete de 

serviciu, la nivelul Primăriei Comunei Mugeni 

Dispoziția nr. 114/12.07.2021 privind desemnarea persoanelor pentru care se acordă drept 

de acces la informații clasificate secrete de serviciu la nivelul Primăriei Comunei Mugeni 

Dispozția nr. 115/19.07.2021 privind instituirea serviciului de permananță la Primăria 

Comuna Mugeni 

Dispoziția nr. 116/21.07.2021 privind instituirea serviciului de permanență la Primăria 

Comuna Mugeni  

Dispoziția nr. 117/21.07.20221 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al 

Comunei Mugeni din data de 27.07.2021 

Dispoziția nr. 118/22.07.2021 privind modificarea și completarea Dispozției primarului nr. 

89/2021 privind actualizarea componenței Comisiei pentru probleme de apărare a Comunei 

Mugeni 

Dispoziția nr. 119/22.07.2021 privind modificarea și completarea Dispoziției primarului nr. 

91/2021 privind actualizarea comisiei de selecționare a documentelor de arhivă la nivelul 

U.A.T. comuna Mugeni, județul Harghita 

Dispoziția nr. 120/22.07.2021 privind încetarea acordării dreptului la alocația pentru 

susținerea familiei  

Dispoziția nr. 121/22.07.2021 privind modificarea și completarea Dispoziției primarului nr. 

90/2021 privind numirea responsabilului cu evidența militară și mobilizare la locul de muncă 

Dispoziția nr. 122/28.07.2021 privind instituirea serviciului de permanență la Primăria 

Comuna Mugeni  

Dispoziția nr. 123/30.07.2021 privind încetarea suspendării dreptului la ajutor social  

Dispoziția nr. 124/30.07.2021 privind încetarea suspendării dreptului la ajutor social  



Dispoziția nr. 125/30.07.2021 privind încetarea suspendării dreptului la ajutor social  

Dispoziția nr. 126/30.07.2021 privind încetarea suspendării dreptului la ajutor social  

Dispoziția nr. 127/30.07.2021 privind încetarea dreptului la ajutor social  

Dispoziția nr. 128/30.07.2021 privind încetarea suspendării dreptului la ajutor social  

Dispoziția nr. 129/30.07.2021 privind încetarea suspendării dreptului la ajutor social  

Dispoziția nr. 130/30.07.2021 privind aprobarea deplasării temporare în străinătate a unei 

delegații a Comunei Mugeni 

Dispoziția nr. 131/05.08.2021 priivind instituirea serviciului de permanență la Primăria 

Comuna Mugeni 

Dispoziția nr. 132/16.08.2021 privind completarea atribuțiilor din fișa postului doamnei 

Kacsó Éva, având funcția publică de execuție de referent de specialitate în cadrul 

Compartimentului registru agricol și cadastru din Aparatul de specialitate al Primarului 

comunei Mugeni, județul Harghita 

Dispoziția nr. 133/16.08.2021 privind actualizarea fișei postului doamnei Kovács Rozália, 

secretar general al comunei Mugeni, județul Harghita 

Dispoziția nr. 134/17.08.2021 privind instituirea serviciului de permanență la Primăria 

Comunei Mugeni 

Dispoziția nr. 135/17.08.2021 privind constituirea Comisiei de disciplină la nivelul Primăriei 

Comunei Mugeni 

Dispoziția nr. 136/17.08.2021 privind constituirea Comisiei paritare la nivelul Primăriei 

Comunei Mugeni 

Dispoziția nr. 137/18.08.2021 privind actualizarea fișei postului doameni Borboly Mária-

Ibolya, consilier superior în cadrul Compartimentului de asistență socială, Aparatul de 

Specialitate al Primarului Comunei Mugeni 

Dispoziția nr. 138/19.08.2021 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al 

Comunei Mugeni din data de 26.08.2021  

Dispoziția nr. 139/25.08.2021 privind instituirea serviciului de permanență la Primăria 

Comuna Mugeni  

Dispoziția nr. 140/27.08.2021 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea 

familiei 

Dispoziția nr. 141/27.08.2021 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea 

familiei 



Dispoziția nr. 142/27.08.2021 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea 

familiei 

Dispoziția nr. 143/30.08.2021 privind concovarea ședinței (festive) a Consiliului Local al 

Comunei Mugeni din data de 04.09.2021 

Dispoziția nr. 144/31.08.2021 privind încetarea acordării indemnizației luncare cuvenite 

persoanelor cu handicap grav gradul I 

Dispoziția nr. 145/31.08.2021 privind încadrarea doamnei Istok-Péter Erzsébet, în funcția de 

asistent personal al persoanei cu handicap grav grad I Istok Domokos 

Dispoziția nr. 146/31.08.2021 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea 

familiei 

Dispoziția nr. 147/31.08.2021 privind încetarea suspendării dreptului la ajutor social 

Dispoziția nr. 148/31.08.2021 privind încetarea suspendării dreptului la ajutor social 

Dispoziția nr. 149/31.08.2021 privind stabilirea dreptului la alocația de susțienerea familiei și 

ajutorul social pentru familia reprezentată de Bodi Hajnal-Vanda 

Dispoziția nr. 150/31.08.2021 privind stabilirea dreptului la alocația de susținerea familiei și 

ajutorul social pentru familia reprezentată de Gábor Teréz  

Dispoziția nr. 151/01.09.2021 privind actualizarea fișei postului doamnei Hegyi Melinda, șef 

birou al Biroului contabilitate, impozite, taxe locale și achiziții publice, Aparatul de 

Specialitate al Primarului Comunei Mugeni  

Dispoziția nr. 152/01.09.2021 privind actualizarea fișei postului doamnei Hegyi Erika, 

consilier principal în cadrul Biroului contabilitate, impozite, taxe locale și achiziții publice, 

Aparatul de Specialitate al Primarului Comunei Mugeni 

Dispoziția nr. 153/01.09.2021 privind actualizarea fișei postului doamnei Buzogány Erika 

Ágnes, referent superior în cadrul Biroului contabilitate, impozite, taxe locale și achiziții 

publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Mugeni  

Dispoziția nr. 154/01.09.2021 privind actualizarea fișei postului doamnei Hegyi Enikő 

Julianna, referent superior în cadrul Biroului contabilitate, impozite, taxe locale și achiziții 

publice, Aparatul de Specialitate al Primarului Comunei Mugeni  

Dispoziția nr. 155/02.09.2021 privind aprobarea deplasării temporare în străinătate a unei 

delegații a Comunei Mugeni  

Dispoziția nr. 156/02.09.2021 privind aprobarea deplasării temporare în străinătate a unei 

delegații a Comunei Mugeni  

Dispoziția nr. 157/06.09.2021 privind convocarea ședinței extraordinare (convocată de 

îndată) a Consiliului Local al Comunei Mugeni din data de 07.09.2021 



Dispoziția nr. 158/22.09.2021 privind convocarea ședinței extraordinare (convocată de 

îndată) a Consiliului Local al Comunei Mugeni din data de 23.09.2021 

Dispoziția nr. 159/22.09.2021 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al 

Comunei Mugeni din data de 29.09.2021 

Dispoziția nr. 160/30.09.2021 privind desemnarea persoanei responsabile cu urmărirea 

derulării Contractului de finanțare în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte 

Funciară a Lucrărilor de Înregistrare Sistematică inițiate de unități administrativ-teritoriale 

pentru sectoare cadastrale (Finanțare VII)  

Dispoziția nr. 161/30.09.2021 privind modificarea cuantumului alocației pentru susțienerea 

familiei 

Dispoziția nr. 162/30.09.2021 privind încetarea acordării dreptului la alocația pentru 

susțienerea familiei  

Dispoziția nr. 163/05.10.2021 privind completarea atribuțiilor din fișa postului a doamnei 

Borboly Mária-Ibolya, consilier superior în cadrul Compartimentului de asistență socială, 

Aparatull de Specialitate al Primarului Comunei Mugeni, județul Harghita 

Dispoziția nr. 164/06.10.2021 privind convocarea ședinței extraordinare (convocată de 

îndată) a Consiliului Local al Comunei Mugeni din data de 06.10.2021 

Dispoziția nr. 165//06.10.2021 cu privire la constituirea Comisiei pentru recepția la 

terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiție: “Construire Grădiniță nouă la Școala 

Gimnazială Mugeni” 

Dispoziția nr. 166/13.10.2021 privind încetarea contractului de muncă a doamnei Péter Ida 

din funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav grad I Péter Lőrincz 

Dispoziția nr. 167/21.10.2021 privind convocare ședinței ordinare a Consiliului Local al 

Comunei Mugeni din data de 28.10.2021 

Dispoziția nr. 168/28.10.2021 privind actualizarea Comisiei de Monitorizare în vederea 

monitorizării, cordonării și îndrumării metodologice a implementării și dezvoltării sistemului 

de control intern managerial la nivelul Comunei Mugeni  

Dispoziția nr. 169/29.10.2021 privind modificarea cuantumului alocației pentru susțienerea 

familiei  

Dispoziția nr. 170/29.10.2021 privind stabilirea dreptului la alocația de susținerea familiei 

pentru familia reprezentată de Pintyi János  

Dispoziția nr. 171/29.10.2021 privind încetarea acordării dreptului la alocația pentru 

susțienerea familiei  

Dispoziția nr. 172/29.10.2021 privind încetarea acordării dreptului la alocația pentru 

susținerea familiei 



Dispoziția nr. 173/03.11.2021 privind convocarea ședinței extraordinare (convocată de 

îndată) a Consiliului Local al Comunei Mugeni din data de 04.11.2021 

Dispoziția nr. 174/16.11.2021 cu privire la constituirea Comisiei de inventariere a 

patrimoniului comunei Mugeni, a comisiei de casare și recepție a materialelor pentru anul 

2021 

Dispoziția nr. 175/18.11.2021 privind convocare ședinței ordinare a Consiliului Local al 

Comunei Mugeni din data de 25.11.2021 

Dispoziția nr. 176/22.11.2021cu privire la actualizarea Comisiei de evaluare și adjudecare a 

ofertelor în vederea atribuirii contractelor de achiziție publică, prin achiziție directă, având 

ca obiect bunuri, servicii și lucrări  

Dispoziția nr. 177/26.11.2021 privind aprobarea acordării îngrijirii la domiciliu pentru dl. 

Tóásó Sándor 

Dispoziția nr. 178/26.11.2021 privind acordarea indemnizației lunare cuvenite persoanelor 

cu handicap grav, pe perioada cât asistentul personal al acestora se află în concediu de 

odihnă pentru anul 2021  

Dispoziția nr. 179/26.11.2021 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea 

locuinței cu gaze naturale și suplimentul pentru energie familiilor și persoanelor singure care 

au depus cerere în perioada OCTOMBRIE 2021- 20 NOIEMBRIE anul 2021 

Dispoziția nr. 180/26.11.2021 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea 

locuinței cu lemne, cărbuni și combustibilii petrolieri și suplimentul pentru energie familiilor 

și persoanelor singure care au depus cerere în perioada OCTOMBRIE 2021 – 20 

NOIEMBRIE 2021  

Dispoziția nr. 181/26.11.2021 privind stabilirea dreptului la alocația pentru susțienerea 

familiei pentru familia reprezentată de Gábor Lidia  

Dispoziția nr. 182/26.11.2021 privind stabilirea dreptului la ajutor social și ajutorul pentru 

încălzirea locuinței pentru persoane singura, numită Váradi Erzsébet  

Dispoziția nr. 183/26.11.2021 privind acordarea indemnizației lunare cuvenite persoanelor 

cu handicap grav gradul I 

Dispoziția nr. 184/26.11.2021 privind acordarea indemnizației lunare cuvenite persoanelor 

cu handicap grav gradul I 

Dispoziția nr. 185/02.12.2021  cu privire la neacordarea dreptului la ajutorul pentru 

încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri, familiilor și persoanelor singure care 

au depus cerere în perioada OCTOMBRIE – 20 NOIEBRIE anul 2021  

Dispoziția nr. 186/02.12.2021 cu privire la neacordarea dreptului la ajutorul pentru 

încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri, familiilor și persoanelor singure care 

au depus cerere în perioada OCTOMBRIE – 20 NOIEBRIE anul 2021 



Dispoziția nr. 187/02.12.2021 cu privire la neacordarea dreptului la ajutorul pentru 

încălzirea locuinței cu gaze naturale  

Dispoziția nr. 188/06.12.2021 privind aprobarea deplasării temporare în străinătate a unei 

delegații a Comunei Mugeni  

Dispoziția nr. 189/08.12.2021 privind convocarea ședinței extraordinare (convocată de 

îndată) a Consiliului Local al Comunei Mugeni din data de 09.12.2021 

Dispoziția nr. 190/21.12.2021 privind convocarea ședinței extraordinare (convocată de 

îndată) a Consiliului Local al Comunei Mugeni din data de 21.12.2021 

Dispoziția nr. 191/22.12.2021 privind convocare ședinței ordinare a Consiliului Local al 

Comunei Mugeni din data de 28.12.2021 

Dispoziția nr. 192/27.12.2021 privind constituirea comisiei de evaluare pentru valorificarea 

prin vânzare prin licitație publică deschiscă cu strigare a unor bunuri care nu mai sunt 

necesare – tractor și remorca -, aflate în stare de funcționare, aparținând Comunei Mugeni 

Dispoziția nr. 193/27.12.2021 privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru 

persoanele cu handicap grav în urma modificării salariului de bază minim brut pe țara 

garantat în plată, începând din 01 ianuarie 2022 

Dispoziția nr. 194/27.12.2021 privind stabilirea salariului de bază pentru persoanele 

angajate în funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, grad I, 

începând din 01 ianuarie 2022 

Dispoziția nr. 195/27.12.2021 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea 

locuinței cu lemne, cărbuni și combustibilii petrolieri și suplimentul pentru energie familiilor 

și persoanelor singure care au depus cerere în perioada 21 NOIEMBRIE 2021 – 20 

DECEMBRIE 2021  

Dispoziția nr. 196/27.12.2021 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea 

locuinței cu gaze naturale și suplimentul pentru energie familiilor și persoanelor singure care 

au depus cerere în perioada 21 NOIEMBRIE 2021 - 20 DECEMBRIE anul 2021 

Dispoziția nr. 197/27.12.2021 cu privire la neacordarea dreptului la ajutorul pentru 

încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri, familiilor și persoanelor singure care 

au depus cerere în perioada 21 NOIEMBRIE  – 20 DECEMBRIE anul 2021 

Dispoziția nr. 198/27.12.2021 privind stabilirea dreptului la alocația de susținerea familiei 

pentru familia reprezentată de Pitó Enikő 

Dispoziția nr. 199/27.12.2021 privind stabilirea dreptului la ajutorul social pentru persoana 

singura, numitului Angoli Károly 

Dispoziția nr. 200/27.12.2021 privind stabilirea dreptului la alocația pentru susțienerea 

familiei și ajutorul social pentru familia reprezentată de Gábor Mátyás 



Dispoziția nr. 201/27.12.2021 privind stabilirea dreptului la alocația pentru susțienerea 

familiei și ajutorul social pentru familia reprezentată de Gábor Aladár 

 

Dispoziția nr. 202/27.12.2021 privind stabilirea dreptului la alocația pentru susțienerea 

familiei și ajutorul social pentru familia reprezentată de Duka Tünde 

Dispoziția nr. 203/30.12.2021 privind aprobarea acordării îngrijirii la domiciliu pentru dl. 

Toásó Sándor  

Dispoziția nr. 204/30.12.2021 privind aprobarea acordării îngrijirii la domiciliu pentru dna. 

Dobai Emma  

Dispoziția nr. 205/30.12.2021 privind aprobarea acordării îngrijirii la domiciliu pentru dl. 

Somorai Sigismund  

Dispoziția nr. 206/30.12.2021 privind aprobarea acordării îngrijirii la domiciliu pentru dl. 

László Lajos 

Dispoziția nr. 207/30.12.2021 privind aprobarea acordării îngrijirii la domiciliu pentru dna. 

László Erzsébet 

Dispoziția nr. 208/30.12.2021 privind aprobarea acordării îngrijirii la domiciliu pentru dl. 

Kövecsi Martin 

Dispoziția nr. 209/30.12.2021 privind aprobarea acordării îngrijirii la domiciliu pentru dl. 

Gál Ludovic 

Dispoziția nr. 210/30.12.2021 privind aprobarea acordării îngrijirii la domiciliu pentru dna. 

Hurdukán Hajnalka 

Dispoziția nr. 211/30.12.2021 privind aprobarea acordării îngrijirii la domiciliu pentru dna. 

Farkas Ilona  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


