
ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
MIERCUREA – CIUC

      

HOTĂRÂREA Nr. 142/2020

privind modificarea Hotărârii nr. 12/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al
municipiului Miercurea Ciuc pe anul 2020 şi estimări pentru anii 2021-2023 cu modificările și

completările ulterioare

Consiliul  Local  al  Municipiului  Miercurea-Ciuc,  întrunit  în  şedinţa  ordinară  din  data  de
29.05.2020;

Consiliul Local al Municipiului Miercurea Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 mai
2020;
Analizând:

- Referatul de aprobare al viceprimarului Füleki Zoltán-Ladislau cu nr. 10447/26.05.2020 și - - 
- Raportul de specialitate întocmit de Direcţia economică din cadrul aparatului de specialitate al

primarului municipiului Miercurea Ciuc cu  nr. 10449/26.05.2020 prin care  se propune modificarea
Hotărârii nr. 12/2020 privind  aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Miercurea
Ciuc pe anul 2020 şi estimări pentru anii 2021-2023 cu modificările şi completările ulterioare;

- Referatul de aprobare al viceprimarului  Szőke Domokos cu nr. 10485/26.05.2020 și - -   
-Raportulul de specialitate întocmit de Biroul de investiţii din cadrul aparatului de specialitate

al primarului municipiului Miercurea Ciuc cu nr. 10486/2020 prin care se propune modificarea - Listei
obiectivelor de investiţii  cu finanțare totală sau parțială de la bugetul local pe anul 2020 și Listei
obiectivelor de investiții finanțată din venituri proprii și subvenții

- Decizia nr. 6 din 24.04.2020 al şefului administraţiei al Administraţiei judeţeană a finanţelor
publice  Harghita  privind  aprobarea  repartizării  pe  unităţi  administrativ  –  teritoriale  din  judeţul
Harghita a sumelor acolate din cote defalcate din impozitul pe venit de 65% pe anul 2020. 

-  Adresa  nr.  2020  din  24.04.2020  prin  care  au  fost  comunicată  influența  aprobată  pentru
unitatea noastă prin Dispoziția nr. 6/2020 a sumelor alocate din cote defalcate din impozitul pe venit de
65%, suma de -127 mii lei

-  Adresa Compartimentului  protecția  civilă  privind propunerea modificării  bugetului  pentru
asigurarea fondurilor necesare pentru starea de alertă provocată de virusul COVID-19 înregistrată cu
nr. 10499 din 26.05.2020, avizat de Ordonatorul principal de credite;

- Raportul Serviciului de gospodărie, managementul energetic, infrastructură și transport local
din cadrul aparatului de specialitate al  primarului, înregistrată cu nr. 139168/25.05.2020, avizat de
viceprimar Szőke Domokos;

- Adresa Colegiului Național Octavian Goga cu nr. 1422/22.05.2020 înregistrată la Municipiul
Miercurea-Ciuc cu nr. 10222/22.05.2020 aprobat de viceprimar Füleki Zoltán Ladislau;

- Adresa Grădiniței Csipike cu nr. 68/2020, înregistrată la Municipiul Miercurea-Ciuc cu nr.
10042/21.05.2020 aprobat de viceprimar Füleki Zoltán-Ladislau;

- Nota de fundamentare a Școlii gimnaziale „Nagy Imre”  cu nr. 376/26.05.2020 înregistrată la
Municipiul Miercurea-Ciuc cu nr. 10557/26.05.2020 aprobat de viceprimar Füleki Zoltán-Ladislau;

Având în vedere:
- Legea nr. 5/2020 –Legea bugetul de stat pe anul 2020;
- Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;



-Hotărârea consiliului local nr. 343/2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum
şi a taxelor speciale în municipiul Miercurea-Ciuc pe anul 2020;

-Legea 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea consiliului local nr. 12/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al
municipiului  Miercurea  Ciuc pe  anul  2020  şi  estimări  pentru  anii  2021-2023,  cu  modificările  și
completările ulterioare;

Ţinând cont de prevederile art. 39 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin.(3) lit. a) şi art. 196 alin.(1) lit.a)
precum şi art. 627 alineatul (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. I Se aprobă modificarea anexei nr. 1 - Bugetul local al municipiului Miercurea Ciuc din
Hotărârea nr. 12/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Miercurea
Ciuc pe anul 2020 şi estimări pentru anii 2021-2023, cu modificările și completările ulterioare conform
anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II Se aprobă modificarea anexei nr. 2 - Lista obiectivelor  de investiţii cu finanţare totală
sau parţială de la bugetul local pe anul 2020 din Hotărârea nr. 12/2020 privind aprobarea bugetului de
venituri şi cheltuieli al municipiului Miercurea Ciuc pe anul 2020 şi estimări pentru anii 2021-2023, cu
modificările și completările ulterioare, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art. III.Se aprobă modificarea  anexei  nr. 6 -  Bugetul centralizat  al   instituţiilor  publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial  din venituri  proprii pe anul 2020 pe capitole,  subcapitole,
articole şi alineate  din Hotărârea nr. 12/2020 privind  aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al
municipiului  Miercurea  Ciuc pe  anul  2020  şi  estimări  pentru  anii  2021-2023,  cu  modificările  și
completările ulterioare conform conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. IV  Se aprobă modificarea  anexei nr.  7 -  Lista obiectivelor  de investiţii  al  instituţiilor
publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020  din Hotărârea nr.
12/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Miercurea Ciuc pe anul
2020 şi estimări pentru anii 2021-2023, cu modificările și completările ulterioare conform anexei nr.
4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.V. Cu  aducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  însărcinează  viceprimarul
municipiului Füleki Zoltán Ladislau, prin Direcția economică.

Art. VI Prezenta hotărâre se  comunică:
a) Instituţiei Prefectului - Judeţul Harghita;
b) Primarului municipiului;
c)Viceprimarilor municipiului Miercurea-Ciuc;
d) Direcţiei economice;
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