
Dispozițiile primarului comunei Mugeni (nr. 1-160) emise în anul 2022 (ianuarie-

septembrie) 

Dispoziția nr. 1/04.01.2022 privind convocarea ședinței extraordinare (convocată de îndată) a 

Consiliului Local al Comunei Mugeni din data de 05.01.2022  

Dispoziția nr. 2/13.01.2022 privind convocarea ședinței extraordinare (convocată de îndată) a 

Consiliului Local al Comunei Mugeni din data de 14.01.2022  

Dispoziția nr. 3/18.01.2022 cu privire la aprobarea Planului de pregătire în domeniul 

situațiilor de urgență în anul 2022 la nivelul comunei Mugeni, județul Harghita 

Dispoziția nr. 4/20.01.2022 privind majorarea salariului de bază al doamnei Bustya 

Annamária, consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului 

registratură, relații cu publicul și monitorizarea procedurii administrative, Aparatul de 

specialitate al Primarului Comunei Mugeni, județul Harghita 

Dispoziția nr. 5/20.01.2022 privind majorarea salariului de bază al domnului Kádár Lajos, 

având funcția contractuală de execuție de muncitor calificat, grad IV, în cadrul 

Compartimentului gospodărire, întreținere, reparații, deservire, Aparatul de specialitate al 

Primarului Comunei Mugeni, județul Harghita 

Dispoziția nr. 6/20.01.2022 privind majorarea salariului de bază al doamnei Csáki Margit, 

având funcția contractuală de execuție de guard, în cadrul Compartimentului gospodărire, 

întreținere, reparații, deservire, Aparatul de specialitate al Primarului Comunei Mugeni, 

județul Harghita 

Dispoziția nr. 7/20.01.2022 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al 

Comunei Mugeni din data de 27.01.2022 

Dispoziția nr. 8/21.01.2022 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței 

cu lemne, cărbuni  și combustibili petrolieri și suplimentul pentru energie familiilor și 

persoanelor singure care au depus cerere în perioada 21 DECEMBRIE 2021 – 20 IANUARIE 

anul 2022 

Dispoziția nr. 9/27.01.2022 privind desemnarea persoanei responsabile de respectarea 

prevederilor Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și munițiilor, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, respectiv însărcinarea dlui Istok Róbert pentru 

preluarea și gestionarea armei de tranchilizare/eutanasiere pentru intervenții de combatere a 

atacurilor exemplarelor de urs brun la nivelul comunei Mugeni, județul Harghita  

Dispoziția nr. 10/28.01.2022 privind stabilirea dreptului la ajutorul social pentru familia 

reprezentată de dna Péter Ida 

Dispoziția nr. 11/28.01.2022 privind încetarea dreptului la ajutor social 

Dispoziția nr. 12/30.01.2022 privind instituirea serviciului de permanență la Primăria 

Comuna Mugeni 



Dispoziția nr. 13/30.01.2022 privind încetarea dreptului pentru suplimentul pentru energie, 

dna Györfi Ida 

Dispoziția nr. 14/03.02.2022 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al 

Comunei Mugeni din data de 11.02.2022 

Dispoziția nr. 15/03.02.2022 privind convocarea ședinței extraordinare (convocată de îndată) 

a Consiliului Local al Comunei Mugeni din data de 04.02.2022  

Dispoziția nr. 16/04.02.2022 privind încetarea dreptului la ajutor social 

Dispoziția nr. 17/11.02.2022 privind desemnarea împuterniciților Primarului comunei 

Mugeni pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor contravenționale pentru 

nerespectarea Normelor pentru activitățile edilitar-gospodărești și alte activități de asigurare a 

ordinii și curățeniei în comuna Mugeni, județul Harghita  

Dispoziția nr. 18/15.02.2022 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al 

Comunei Mugeni din data de 21.02.2022 

Dispoziția nr. 19/23.02.2022 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței 

cu lemne, cărbuni și combastibili petrolieri și suplimentul pentru energie familiilor și 

persoanelor singure care au depus cerere în perioada 21 IANUARIE 2022 – 20 FEBRUARIE 

anul 2022 

Dispoziția nr. 19/23.02.2022 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 IANUARIE – 20 FEBRUARIE anul 2022 

Dispoziția nr. 21/28.02.2022 privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local al 

Comunei Mugeni din data de 23.02.2022  

Dispoziția nr. 22/28.02.2022 privind încadrarea doamnei Csomor Zsuzsanna, în funcția de 

asistent personal al persoanei cu handicap grav I Bartalis Béla 

Dispoziția nr. 23/28.02.2022 privind stabilirea dreptului la alocația pentru susțienerea familia 

reprezentată de Duka Ildikó 

Dispoziția nr. 24/28.02.2022 privind stabilirea dreptului la alocația pentru susțienerea familia 

reprezentată de Simó Melinda 

Dispoziția nr. 25/28.02.2022 privind încetarea acordării indemnizației lunare cuvenite 

persoanelor cu handicap grav gradul I, doamna Hegyi Elena 

Dispoziția nr. 26/28.02.2022 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea 

familiei 

Dispoziția nr. 27/28.02.2022 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea 

familiei 



Dispoziția nr. 28/28.02.2022 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea 

familiei 

Dispoziția nr. 29/28.02.2022 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea 

familiei 

Dispoziția nr. 30/28.02.2022 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea 

familiei 

Dispoziția nr. 31/28.02.2022 privind încetarea acordării dreptului la alocația pentru susținerea 

familiei 

Dispoziția nr. 32/28.02.2022 privind aprobarea acordării îngrijirii la domiciliu pentru dna 

Nagy Márta 

Dispoziția nr. 33/28.02.2022 privind aprobarea acordării îngrijirii la domiciliu pentru dna 

Vágási Hermina  

Dispoziția nr. 34/28.02.2022 privind aprobarea acordării îngrijirii la domiciliu pentru dl 

Dobai Varvara 

Dispoziția nr. 35/28.02.2022 privind aprobarea acordării îngrijirii la domiciliu pentru dna Gál 

Elizabeta  

Dispoziția nr. 36/28.02.2022 privind aprobarea acordării îngrijirii la domiciliu pentru dna 

Benke Magdolna 

Dispoziția nr. 37/28.02.2022 privind aprobarea acordării îngrijirii la domiciliu pentru dl 

László Sándor 

Dispoziția nr. 38/28.02.2022 privind aprobarea acordării îngrijirii la domiciliu pentru dna Pap 

Elisabeta 

Dispoziția nr. 39/28.02.2022 privind aprobarea acordării îngrijirii la domiciliu pentru dna 

Ilyés Gizella 

Dispoziția nr. 40/28.02.2022 privind aprobarea acordării îngrijirii la domiciliu pentru dna 

Ráduj Ildikó Iulia  

Dispoziția nr. 41/28.02.2022 privind aprobarea acordării îngrijirii la domiciliu pentru dl Pap 

Lajos 

Dispoziția nr. 42/28.02.2022 privind aprobarea acordării îngrijirii la domiciliu pentru dna 

Péter Julianna 

Dispoziția nr. 43/01.03.2022 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  



Dispoziția nr. 44/02.03.2022 privind modificarea cuantumului alocației pentru susțienerea 

familiei, beneficiu social, al cărui cuantum se raportează la ISR  

Dispoziția nr. 45/02.03.2022 privind modificarea cuantumului alocației pentru susțienerea 

familiei, beneficiu social, al cărui cuantum se raportează la ISR  

Dispoziția nr. 46/07.03.2022 privind constituirea comisiei de evaluare a performanțelor 

profesionale individuale ale secretarului general al comunei Mugeni pentru activitatea 

desfășurată în anul 2021 

Dispoziția nr. 47/08.03.2022 cu privire la stabilirea posturilor de lucru special amenajate, 

instalate în scopul realizării autorecenzării asistate a populației (RPL 2021) și stabilirea 

programului de funcționare în perioada 14 martie – 15 mai 2022 

Dispoziția nr. 48/11.03.2022 privind acceptarea ofertei de donație a unei autovehicul marca 

Volkswagen, tip 7HC combi, conform Contractului de donație și Procesului Verbal de predare 

– preluare care se va încheia între Comuna Bózsva (Ungaria) și Comuna Mugeni (România) 

Dispoziția nr. 49/14.03.2022 privind aprobarea Programului de dezvoltare al sistemului de 

control intern managerial la nivelul Primăriei Comunei Mugeni, pentru anul 2022 

Dispoziția nr. 50/24.03.2022 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliuli Local al 

Comunei Mugeni din data de 31.03.2022 

Dispoziția nr. 51/31.03.2022 privind încetarea contractului de muncă a doameni László 

Marika din funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav grad I László Aranka 

Dispoziția nr. 52/31.03.2022 privind încadrarea domnului László Attila în funcția de asistent 

personal al persoanei cu handicap grav I László Aranka 

Dispoziția nr. 53/31.03.2022 privind încetarea acordării dreptului la alocația pentru susținerea 

familiei 

Dispoziția nr. 54/31.03.2022 privind suspendarea dreptului la ajutor social 

Dispoziția nr. 55/31.03.2022 privind încetarea dreptului pentru suplimentul pentru energie, 

doamnei Mitra Katalin 

Dispoziția nr. 56/31.03.2022 încetarea dreptului pentru suplimentul pentru energie, domnului 

Angoli József 

Dispoziția nr. 57/01.04.2022 privind constituirea 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 2022  

Dispoziția nr. 58/12.04.2022 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 cadasrale  



Dispoziția nr. 59/12.04.2022 privind desemnarea persoanei responsabile cu întocmirea și 

transmiterea planului anual de perfecționare profesională a funcționarilor publici din cadrul 

Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Mugeni, județul Harghita  

Dispoziția nr. 60/21.04.2022 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliuli Local al 

Comunei Mugeni din data de 28.04.2022 

Dispoziția nr. 61/21.04.2022 privind convocarea ședinței extraordinare (convocată de îndată) 

a Consiliuli Local al Comunei Mugeni din data de 22.04.2022 

Dispoziția nr. 62/27.04.2022 privind delegarea exercitării cu caraacter temporar a atribuțiilor 

funcției publice de conducere de secretar general al comunei Mugeni, către doamna Borboly 

Mária-Ibolya, consilier din cadrul compartimentului de asistență socială  

Dispoziția nr. 63/28.04.2022 cu privire la constituirea Comisiei de recepție finală pentru 

obiectivele de investiții: “Asfaltarea drumului comunal DC 15 (Lutița-Mujna) din comuna 

Mugeni, județul Harghita”, “Asfaltarea străzii Tófalva sat Tăietura, comuna Mugeni, pe o 

lungime de 200 m”, “Reabilitarea drum comunal DC 226 din Comuna Mugeni, sat Dobeni, 

județul Harghita”, “Repararea paguberlor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice în 

comuna Mugeni (DC 15 între satele Lutița și Mujna, și DC 18 satul Tăietura)” 

Dispoziția nr. 64/29.04.2022 privind încetarea acordării indemnizației lunare cuvenite 

persoanelor cu handicap grav gradul I 

Dispoziția nr. 65/29.04.2022 privind suspendarea dreptului la ajutor social 

Dispoziția nr. 66/29.04.2022 privind desemnarea persoanei responsabile cu urmărirea 

derulării Contractului de achiziție publică de servicii de întocmire a planurilor parcelare, în 

vederea înscrierii din oficiu a imobilelor cuprinse în aceste planuri, în sistemul integrat de 

cadastru și carte funciară, încheiat între Comuna Mugeni, în calitate de achizitor, și SC L&F 

SURVEY SRL., în calitate de executor, având nr. de înregistrare 2650/54/29.04.2022 

Dispoziția nr. 67/29.04.2022 privind suspendarea dreptului la ajutor social 

Dispoziția nr. 68/29.04.2022 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea 

familiei 

Dispoziția nr. 69/03.05.2022 privind numirea unui curator special provizoriu pentru minorii 

Pitó Hanna, Pitó Ágnes și Pitó Ábel în vederea încheierii unor acte juridice  

Dispoziția nr. 70/03.05.2022 privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local al 

Comunei Mugeni din data de 09.05.2022 

Dispoziția nr. 71/03.05.2022 privind desemnarea persoanei responsabile cu urmărirea 

derulării Contractului de achiziție publică de servicii de întocmire a planurilor parcelare, în 

vederea înscrierii din oficiu a imobilelor cuprinse în aceste planuri, în sistemul integrat de 

cadastru și carte funciară, încheiat între Comuna Mugeni, în calitate de achizitor, și DÉNES 

L. ATTILA I.I., în calitate de executor, având nr. de înregistrare 2737/15/03.05.2022 

 



Dispoziția nr. 72/06.05.2022 cu privire la constituirea Comisiei de evaluare și adjudecare a 

ofertelor, în vederea atriburii contractului de achiziție publică, prin procedura simplificată a 

contractului de furnizare: “Sistem de supraveghere” 

Dispoziția nr. 73/12.05.2022 privind convocarea ședinței extraordinare (convocată de îndată) 

a Consiliului Local al Comunei Mugeni din data de 13.05.2022 

Dispoziția nr. 74/16.05.2022 privind numirea Comisiei de evaluare a cererilor cu privire la 

închirierea prin atribuire directă a suprafețelor de pajiști disponibile la nivelul anului 2022, 

proprietatea privată a Comunei Mugeni  

Dispoziția nr. 75/17.05.2022 privind încetarea contractului de muncă a domnului Kiss 

Domokos din funcția de asistent perosnal al persoanei cu handicap grav grad I Kiss Anna 

Dispoziția nr. 76/19.05.2022 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al 

Comunei Mugeni din data de 26.05.2022 

Dispoziția nr. 77/31.05.2022 privind încetarea acordării dreptului la ajutor social 

Dispoziția nr. 78/31.05.2022 privind încetarea acordării dreptului la alocația pentru susținerea 

familiei 

Dispoziția nr. 79/31.05.2022 privind încetarea acordării dreptului la alocația pentru susținerea 

familiei 

Dispoziția nr. 80/31.05.2022 privind încetarea acordării dreptului la alocația pentru susținerea 

familiei 

Dispoziția nr. 81/31.05.2022 privind suspendarea dreptului la ajutor social 

Dispoziția nr. 82/31.05.2022 privind suspendarea dreptului la ajutor social 

Dispoziția nr. 83/31.05.2022 privind suspendarea dreptului la ajutor social 

Dispoziția nr. 84/31.05.2022 privind acordarea indemnizației lunare cuvenite persoanelor cu 

handicap grav gradul I  

Dispoziția nr. 85/31.05.2022 privind încetarea acordării indemnizației lunare cuvenite 

persoanelor cu handicap grav gradul I 

Dispoziția nr. 86/31.05.2022 privind încetarea suspendării contractului individual de muncă a 

domanei Román Katalin și reluarea activității în funcția de asistent personal al persoanei cu 

handicap grav grad I Román Tamara 

Dispoziția nr. 87/14.06.2022 privind aprobarea planului de integritate pentru Strategia 

Națională Anticorupție (S.N.A) 2021-2025 și desemnarea coordonatorului implementării 

planului de integritate și a persoanei de contact cu implementarea S.N.A. 2021-2025, la 

nivelul Primăriei Comunei Mugeni, județul Harghita  



Dispoziția nr. 88/20.06.2022 privind majorarea cu 15% a indemnizației lunare a domnului 

Ülkei Zoltán, având funcția de Primar al Comunei Mugeni, județul Harghita 

Dispoziția nr. 89/23.06.2022 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al 

Comunei Mugeni din data de 30.06.2022 

Dispoziția nr. 90/30.06.2022 privind încetarea suspendării dreptului la ajutor social 

Dispoziția nr. 91/30.06.2022 privind încetarea suspendării dreptului la ajutor social 

Dispoziția nr. 92/30.06.2022 privind suspendarea dreptului la ajutor social 

Dispoziția nr. 93/30.06.2022 privind suspendarea dreptului la ajutor social 

Dispoziția nr. 94/30.06.2022 privind suspendarea dreptului la ajutor social 

Dispoziția nr. 95/30.06.2022 privind încetarea dreptului la ajutor social 

Dispoziția nr. 96/30.06.2022 privind încetarea acordării indemnizației lunare de însoțitor 

cuvenite persoanelor cu handicap grav gradul I 

Dispoziția nr. 97/30.06.2022 privind încetarea acordării indemnizației lunare de însoțitor 

cuvenite persoanelor cu handicap grav gradul I 

Dispoziția nr. 98/30.06.2022 privind stabilirea dreptului la alocația pentru susțienere familiei 

pentru familia reprezentată de Lőrincz Lenke  

Dispoziția nr. 99/30.06.2022 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea 

familiei  

Dispoziția nr. 100/30.06.2022 privind acceptarea ofertei de donație formalată de Fundația 

Comunitară din Odorheiu Secuiesc – Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány, în favoarea 

Comunei Mugeni, constând într-o sumă de bani, în vederea efectuării lucrărilor de canalizare 

în satele Beta, Tăietura și Dobeni, comuna Mugeni, județul Harghita  

Dispoziția nr. 101/30.06.2022 privind constituirea comisiei de stabilire a consumului mediu 

de combustibil pentru autoutilitara aflată în patrimoniul Comunei Mugeni, județul Harghita  

Dispoziția nr. 102/01.07.2022 privind numirea domnișoarei Bustya Annamária ca funcționar 

public de execuție definitiv, consilier, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul 

Compartimentului registratură, relații cu publicul și monitorizarea procedurilor administrative  

Dispoziția nr. 103/02.07.2022 privind instituirea serviciului de permanență la Primăria 

Comuna Mugeni 

Dispoziția nr. 104/02.07.2022 privind instituirea serviciului de permanență la Primăria 

Comuna Mugeni 

Dispoziția nr. 105/05.07.2022 privind actualizarea componenței comisiei pentru efectuarea 

anchetelor sociale necesare pentru soluționarea cererilor pentru acordarea alocației pentru 

susținerea familiei, ajutorului social, încălzirea locuinței, ajutorului de urgență, stimularea 



achiziționării unui calculator pentru elevi sau acordarea unui sprijin financiar lunar în cadrul 

Programului național de protecție socială “Bani de liceu”, persoane cu handicap și asistenți 

personali sau solicitate de instanțele de judecată, protecția copilului, poliție, comisii de 

expertiză medicală, alte prestații sociale și alte instituții  

Dispoziția nr. 106/06.07.2022 privind instituirea serviciului de permanență la Primăria 

Comuna Mugeni 

Dispoziția nr. 107/13.07.2022 privind aprobarea deplasării temporare în străinătate a unui 

delegații a Comunei Mugeni  

Dispoziția nr. 108/21.07.2022 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al 

Comunei Mugeni din data de 28.07.2022 

Dispoziția nr. 109/24.07.2022 privind instituirea serviciului de permanență la Primăria 

Comuna Mugeni 

Dispoziția nr. 110/29.07.2022 privind încetarea acordării indemnizației lunare de însoțitor 

cuvenite persoanelor cu handicap grav gradul I  

Dispoziția nr. 111/29.07.2022 privind încetarea acordării dereptului la alocația pentru 

susținerea familiei 

Dispoziția nr. 112/29.07.2022 privind modificarea cuantumului alocației pentru susțienerea 

familiei  

Dispoziția nr. 113/29.07.2022 privind modificarea cuantumului alocației pentru susțienerea 

familiei  

Dispoziția nr. 114/29.07.2022 privind modificarea cuantumului alocației pentru susțienerea 

familiei  

Dispoziția nr. 115/29.07.2022 privind încetarea suspendării dreptului la ajutor social 

Dispoziția nr. 116/29.07.2022 privind încetarea suspendării dreptului la ajutor social 

Dispoziția nr. 117/29.07.2022 privind încetarea suspendării dreptului la ajutor social 

Dispoziția nr. 118/30.07.2022 privind încetarea suspendării dreptului la ajutor social 

Dispoziția nr. 119/30.07.2022 privind instituirea serviciului de permanență la Primăria 

Comuna Mugeni 

Dispoziția nr. 120/02.08.2022 privind constituirea Comisiei de acceptanță a serviciilor 

realizate în cadrul contractului de înregistrare sistematică a imobilelor pe sectoarele cadastrale 

nr. 39 și 42 de la nivelul UAT Comuna Mugeni  

Dispoziția nr. 121/02.08.2022 privind instituirea serviciului de permanență la Primăria 

Comuna Mugeni 

Dispoziția nr. 122/10.08.2022 privind aprobarea deplasării temporare în străinătate a unui 

delegații a Comunei Mugeni  

Dispoziția nr. 123/10.08.2022 privind încetarea contractului individual de muncă a doameni 

Jobb Ildikó Anna, din funcția contractuală de execuție șef SVSU, grad profesional II, din 



cadrul Compartimentului Situații de Urgență, protecție Civilă, Securitate și Sănătate în Muncă 

Aparatul de specialitate al Primarului comunei Mugeni, județul Harghita  

Dispoziția nr. 124/12.08.2022 privind delegarea atribuțiilor de inspector protecția civilă, la 

nivelul Comunei Mugeni, către doamna Kovács Rozália, secretar general al comunei Mugeni 

Dispoziția nr. 125/12.08.2022 privind delegarea exercitării cu caracter temporar a atribuțiilor 

de șef SVSU, către domnul Istok Róbert, viceprimar al comunei Mugeni 

 Dispoziția nr. 126/12.08.2022 cu privire la constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor 

pentru achiziția serviciului public de salubrizare din comuna Mugeni prin procedura de 

negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare 

Dispoziția nr. 127/12.08.2022 privind numirea comisiei de examen și a comisiei de 

soluționare a contestațiilor pentru examnul de promovare în grad profesional imediat superior 

celui deținut, organizat de Primăria Comunei Mugeni, județul Harghita  

Dispoziția nr. 128/12.08.2022 privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local 

al Comunei Mugeni din 18.08.2022 

Dispoziția nr. 129/12.08.2022 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al 

Comunei Mugeni din 25.08.2022 

Dispoziția nr. 130/18.08.2022 privind încetarea contractului de muncă a doamnei Kiss 

Tündike din funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav grad I Bence Adalbert  

Dispoziția nr. 131/18.08.2022 cu privire la actualizarea componenței Comisiei de recepție a 

bunurilor, serviciilor și lucrărilor achiziționate de comuna Mugeni, județul Harghita  

Dispoziția nr. 132/21.08.2022 privind instituirea serviciului de permanență la Comuna 

Mugeni 

Dispoziția nr. 133/22.08.2022 privind constituirea unei comisii pentru verificarea lucrărilor și 

activităților proiectelor executate cu finanțare nerambursabilă acordate din bugetul local al 

Comunei Mugeni pentru activități non-profit de interes local pe anul 2022 

Dispoziția nr. 134/23.08.2022 cu privire la actualizarea componenței 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. 135/23.08.2022 privind actualizarea componenței Comisiei pentru urmărirea 

disciplinei în construcții la nivelul comunei Mugeni, județul Harghita  

Dispoziția nr. 136/29.08.2022 cu privire la constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor 

pentru achiziția serviciului public de salubrizare din comuna Mugeni, pe perioadă determinată 

de 4 (patru) ani, prin procedură simplificată  

Dispoziția nr. 137/30.08.2022 privind instituirea serviciului de permanență la Comuna 

Mugeni  

Dispoziția nr. 138/31.08.2022 privind încetarea acordării indemnizației lunare de însoțitor 

cuvenite persoanelor cu handicap grav gradul I 

Dispoziția nr. 139/31.08.2022 privind încetarea dreptului la ajutor social  



Dispoziția nr. 140/31.08.2022 privind încetarea acordării dreptului la alocația pentru 

susținerea familiei  

Dispoziția nr. 141/31.08.2022 privind instituirea serviciului de permanență la Comuna 

Mugeni  

Dispoziția nr. 142/01.09.2022 privind instituirea serviciului de permanență la Comuna 

Mugeni  

Dispoziția nr. 143/01.09.2022 privind instituirea serviciului de permanență la Comuna 

Mugeni  

Dispoziția nr. 144/02.09.2022 privind acordarea gradației corespunzător tranșei de vechime în 

muncă doamnei Hegyi Enikő-Julianna 

Dispoziția nr. 145/02.09.2022 privind acordarea gradației corespunzător tranșei de vechime în 

muncă doamnei Kádár Enikő  

Dispoziția nr. 146/02.09.2022 privind acordarea gradației corespunzător tranșei de vechime în 

muncă doamnei Buzogány Erika-Ágnes 

Dispoziția nr. 147/02.09.2022 privind acordarea gradației corespunzător tranșei de vechime în 

muncă doamnei Pál Apollónia  

Dispoziția nr. 148/02.09.2022 privind acordarea gradației corespunzător tranșei de vechime în 

muncă domnului Kádár János  

Dispoziția nr. 149/07.09.2022 privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local 

al Comunei Mugeni din data de 13.09.2022 

Dispoziția nr. 150/15.09.2022 privind constituirea Comisiei pentru realizarea procedurii de 

declarare a stării de insolvabilitate a persoanelor fizice sau persoanelor juridice, conform 

prevederilor art. 265 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 

modificările și completările ulterioare 

Dispoziția nr. 151/15.09.2022 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al 

Comunei Mugeni din data de 22.09.2022 

Dispoziția nr. 152/23.09.2022 privind revocarea Dispoziției nr. 134/2022 cu privire la 

actualizarea componenței 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. 153/23.09.2022 privind completarea Dispoziției nr. 136/2022 cu privire la 

constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru achiziția serviciului public de salubrizare 

din comuna Mugeni, pe perioada determinată de 4 (patru) ani, prin procedura simplificată 

Dispoziția nr. 154/23.09.2022 cu privire la constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor 

pentru atribuire a ofertelor pentru atribuirea contractelor de achiziție publică de complexitate 

redusă 

Dispoziția nr. 155/23.09.2022 cu privire la constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor 

pentru achiziția serviciului public de salubrizare din comuna Mugeni, pe perioada determinată 

de 4 (patru) ani, prin procedură – licitație deschisă 



Dispoziția nr. 156/28.09.2022 privind convocarea ședinței extraordinare (convocată de 

îndată) a Consiliului Local al Comunei Mugeni din data de 29.09.2022 

Dispoziția nr. 157/30.09.2022 privind numirea doamnei Hegyi Erika în funcția publică de 

execuție de consilier, grad profesional superior, în cadrul Biroului contabilitate impozite, taxe 

locale și achiziții publice, din Aparatul de specialitate al Primarului Comunei Mugeni, prin 

transformarea postului, ca urmare a promovării în grad profesional imediat superior celui 

deținut 

Dispoziția nr. 158/30.09.2022 privind încetarea dreptului la ajutor social  

Dispoziția nr. 159/30.09.2022 privind încetarea acordării dreptului la alocația pentru 

susținerea familiei  

Dispoziția nr. 160/30.09.2022 privind stabilirea dreptului la alocația de susținerea familiei 

pentru familia reprezentată de Pintyi János  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


