
ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
MIERCUREA – CIUC

      

HOTĂRÂREA Nr. 169/2020

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 26
iunie 2020;

Analizând:
 Referatul de aprobare al viceprimarului Füleki Zoltán-Ladislau cu nr. 12382/23.06.2020 și

Raportul de specialitate întocmit de Direcţia economică din cadrul aparatului de specialitate
al  primarului  municipiului  Miercurea Ciuc cu  nr.  12384/23.06.2020 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.  11394/10.06.2020  și
Raportulul de specialitate întocmit de Biroul de investiţii din cadrul aparatului de specialitate
al  primarului  municipiului  Miercurea  Ciuc  cu  nr.  11396/2020  prin  care  se  propune
modificarea Listei obiectivelor de investiţii cu finanțare totală sau parțială de la bugetul local
pe anul 2020

 Pe baza rapoartelor comisiei pentru:

            -  administraţia  publică locală,  juridică,  apărarea ordinii  publice,  respectarea drepturilor şi
libertăţilor cetăţenilor 

            - de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, administrarea domeniului 
public şi privat 

 Adresa Centrului Social Creșă privind propunerea modificării bugetului pentru achiziționarea
gereratoare  de  ozon  prin  virări  de  credite,  înregistrată  cu  nr.  129577/2020,  avizat  de
Ordonatorul principal de credite;

 Adresa Grădiniței Napocska cu nr.299/2020, aprobat de viceprimar Füleki Zoltán-Ladislau;
 Adresa  Grădiniței  Aranyalma,  înregistrată  la  Municipiul  Miercurea-Ciuc  cu  nr.

12524/24.06.2020, aprobat de viceprimar Füleki Zoltán-Ladislau;
 Raportul de specialitate a Compartimentului protecția civilă cu nr. 12556/24.06.2020 privind

suplimentarea  capitolului  42.80  –  Subventii  de  la  bugetul  de  stat  pentru  decontarea
cheltuielilor pentru carantina;

 Nota  de  fundamentare  a  Liceului  Tehnonlogic  Székely  Károly  cu  nr.  922/18.06.2020
înregistrată  la  Municipiul  Miercurea-Ciuc  cu nr.  12559/24.06.2020  aprobat  de viceprimar
Füleki Zoltán-Ladislau;

 Nota de fundamentare a  Școlii Gimnaziale Nagy Imre cu nr. 617/12.06.2020 înregistrată la
Municipiul Miercurea-Ciuc cu nr. 12520/24.06.2020,  aprobat de viceprimar Füleki Zoltán-
Ladislau;

 Adresa Grădiniței Micimacko cu nr. 695 și 696/2020, înregistrată la Municipiul Miercurea-
Ciuc cu nr.12523/24.06.2020 aprobat de viceprimar Füleki Zoltán-Ladislau;



 Referatul  Serviciului  cultural,  de  învățământ,  sport  și  tineret  din  cadrul  aparatului  de
specialitate  al  primarului, înregistrată  cu  nr.  12038/2020,  avizat  de  șef  serviciu  György
Piroska cu atribuții de ordonator principal de credite;

 Adresa  Muzeului  Secuiesc  al  Ciucului  nr.  C-40/11.06.2020,  înregistrată  la  Municipiul
Miercurea Ciuc cu nr. 12522/24.06.2020, aprobat de viceprimar Füleki Zoltán Ladislau

 Adresa CSM VSK Csíkszereda cu nr 490/2020, înregistrată la Municipiul Miercurea Ciuc cu
nr. 12557/24.06.2020

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 Miercurea-Ciuc, Ráduly Róbert Kálmán
c) Viceprimarilor municipiului Miercurea-Ciuc, Füleki Zoltán Ladislau și Szőke Domokos
d) Direcţiei economice;

                    Preşedintele şedinţei
              FÜLÖP ÁRPÁD ZOLTÁN

Contrasemnează pentru legalitate –
             Secretar general
         WOHLFART RUDOLF
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