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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
MIERCUREA – CIUC

      

HOTĂRÂREA Nr. 101/2020

privind modificarea Hotărârii nr. 19/31.01.2020 privind aprobarea programului pentru
cofinanţarea activităţilor Clubului Sportiv „Sport Club Miercurea Ciuc” pentru anul

2020 

Consiliul  Local  al  Municipiului  Miercurea-Ciuc,  întrunit  în  şedinţa  ordinară  din  data  de
24.04.2020;

Analizând Referatul de aprobare  cu nr. 6128/2020;
Raportul de specialitate cu  nr.6130/2020 privind aprobarea  modificării Hotărârii nr. 19/31.01.2020
privind  aprobarea  programului  pentru  cofinanţarea  activităţilor  Clubului  Sportiv  „Sport  Club
Miercurea Ciuc” pentru anul 2020 .
Referitor  la  cererea  de  finanţare  nr.  6126/2020  a Clubului  Sportiv  „Sport  Club  Miercurea-
Ciuc”privind programul anual de finanțare a activităților de sport pentru anul 2020.
Având în vedere:
-  Hotărârea  nr.  19/31.01.2020  privind  aprobarea  programului  pentru  cofinanţarea  activităţilor
Clubului Sportiv „Sport Club Miercurea Ciuc” pentru anul 2020 
-  Certificatul de identitate sportivă a Sport Club Miercurea Ciuc cu nr. HR/A1/00020/2001;
- Avizul Consiliului Concurenței 1546/2018;
Pe baza rapoartelor comisiei: 

- pentru: studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, investiţii, agricultură, administrarea
domeniului public şi privat;

- pentru sănătate, protecţie socială, tineret, sport, agrement, turism şi culte; 
- pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi

libertăţilor cetăţenilor;
În baza prevederilor:

     - Hotărârii  nr. 86/2018 privind aprobarea procedurii de ajutor de minimis pentru perioada  2018-
2020 respectiv  acordării  subvenţiei  pentru  cofinanţarea  activităţilor  Clubului  Sportiv  „Sport  Club
Miercurea Ciuc” pentru anul 2018 
      - Hotărâri nr. 34/14.02.2018 aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli  pe anii 2018-2021 al
Municipiului  Miercurea-Ciuc, respectiv modificarea şi completarea Hotărârii nr.4 din 2018
     - Art. 71. alineatul (2) litera a) și a Art. 18^1, alin (2)lit(a) din Legea nr. 69/2000 privind educaţia
fizică şi sportul, cu modificările şi completările ulterioare;
      - Art. 67, alin.(1), litera b) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
    - Hotărârea Consiliului Local nr.12./2020  privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli
pentru anul 2020 cu modificările şi completările ulterioare;
     În temeiul art. 129. alin. (7), lit. f); art. 139 alin. (3); art. 196 alin. (1) lit. a), art. 627 alin (1) din
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;



H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.  I. Se aprobă modificarea  Anexei  1  al Hotărârii  nr.  19/31.01.2020 privind  aprobarea
programului pentru cofinanţarea activităţilor Clubului Sportiv „Sport Club Miercurea Ciuc” pentru
anul 2020 conform Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. II. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
viceprimarul  Füleki Zoltán Ladislau şi Serviciul cultural, de învățământ, sport și tineret, din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc.

Art. III. Prezenta hotărâre se comunică:
a.) - Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita;
b.) - Primarului municipiului Miercurea Ciuc, Ráduly Róbert Kálmán;
c.) - Viceprimarului municipiului Miercurea-Ciuc, Füleki Zoltán Ladislau;
d.) - Clubului Sportiv „Sport Club Miercurea-Ciuc”;
e.) - Directorului economic, serviciului financiar–contabil;
f.) - Serviciul cultural, de învățământ, sport și tineret;
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