
ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
MIERCUREA – CIUC

      

HOTĂRÂREA Nr.14/2020

privind aprobarea programului anual şi al Bugetului de venituri şi cheltuieli al Teatrului
Municipal „Csíki Játékszín”pentru anul 2020 

Consiliul Local al Municipiului Miercurea Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din 31.01.2020;
Analizând Expunerea de motive nr. 1025 din data de 17.01.2020 şi Raportul de specialitate nr.

1027 din data de 17.01.2020 întocmit de Serviciul cultural, de învățământ, sport și tineret din cadrul
aparatului de specialitate al primarului; 

Pe baza rapoartelor comisiei pentru: 
-  studii,  prognoze  economico-sociale,  buget,  finanţe,  investiţii,  agricultură,  administrarea

domeniului public şi privat;
-   activităţi ştiinţifice învăţământ, cultură şi oraşe înfrăţite; 
-  administraţia  publică  locală,  juridică,  apărarea  ordinii  publice,  respectarea  drepturilor  şi

libertăţilor cetăţenilor;
Ţinând cont de prevederile: 
- Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2020 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli

pe anul 2020; 
-  Hotărârii  Consiliului  Local  nr.  100/1998,  privind  înfiinţarea  Teatrului  Municipal  „Csíki

Játékszín” sub autoritatea Consiliului Local Municipal Miercurea Ciuc; 
Având în vedere: 
- Ordonanța de Urgenţă nr. 189/2008, actualizată,  privind managementul instituţiilor publice

de cultură; 
-  Legii  nr.  269/2009 pentru  aprobarea  Ordonanţei  de  urgenţă  a  Guvernului  nr.  189/2008,

privind  managementul  instituţiilor  de  spectacole  sau  concerte,  muzeelor  şi  colecţiilor  publice,
bibliotecilor şi al aşezămintelor culturale de drept public; 

-  Ordinul  nr.  2.799  din  10  decembrie  2015,  pentru  aprobarea  Regulamentului-cadru  de
organizare  şi  desfăşurare  a  concursului  de  proiecte  de  management,  a  Regulamentului-cadru  de
organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a
modelului-cadru  al  raportului  de  activitate,  precum  şi  a  modelului-cadru  al  contractului  de
management;

În temeiul art. 129. alin. (7), lit. d; art. 139 alin. (3); art. 196 alin. (1) lit. a) și 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. 1. Se aprobă Raportul de activitate al Teatrului Municipal „Csíki Játékszín”, pentru
anul 2019, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.  2. Se  aprobă  Programul  de  activităţi  al  Teatrului  Municipal  „Csíki  Játékszín”,
pentru anual 2020, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.



Art.  3. Se  aprobă Bugetul  de  venituri  şi  cheltuieli  al  Teatrului  Municipal  „Csíki
Játékszín”  pentru  anul  2020,  conform Anexei  nr.  3, care  face  parte  integrantă  din  prezenta
hotărâre.

Art.  4. Cu  aducerea  la  îndeplinire  a  prevederilor  prezentei  hotărâri  se  însărcinează
viceprimarul, Füleki Zoltán Ladislau şi Serviciului de programe și proiecte culturale, tineret, sport și
turism din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea Ciuc.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică: 
a) Instituţiei Prefectului judeţului Harghita;
b) Primarului municipiului Miercurea Ciuc, dl. Ráduly Róbert Kálmán;
c) Viceprimarului municipiului Miercurea Ciuc, dl. Füleki Zoltán Ladislau; 
d) Direcției economice;
e) Serviciul cultural, de învățământ, sport și tineret;  
f) Teatrului Municipal „Csíki Játékszín
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