
ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
MIERCUREA – CIUC

      

HOTĂRÂREA Nr.24/2020

privind aprobarea programelor culturale și de recreere organizate în luna februarie 2020

Consiliul  Local  al  Municipiului  Miercurea  Ciuc,  întrunit  în  şedinţa  ordinară  din  data  de
31.01.2020;

Analizând 
Referatul de aprobare cu nr. 1001/15.01.2020;

   Raportul de specialitate nr. 1003/15.01.2020 întocmit de Serviciul cultural,  de învățământ,
sport și tineret din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea Ciuc, prin
care se propune adoptarea hotărârii privind aprobarea programelor culturale din luna februarie 2020; 

   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;

Având în vedere:
 - Oferta culturală nr. 22244/11.11.2019 al Fundației Thalia, privind realizarea în colaborare cu

Municipiul  Miercurea Ciuc a spectacolului  omagial  Slágerebbje – 10 ani în data de 14 februarie
2020; 

   - Hotărârea nr. 365/2019 privind aprobarea programelor culturale ale Municipiului Miercurea 
Ciuc în anul 2020; 

  - Hotărârea Consiliului Local nr.12/2020 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli 
pentru anul 2020 al Municipiului Miercurea Ciuc;

În baza prevederilor:
- art.1, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările

şi completările ulterioare, precum şi art. 4, alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 80 din 30
august 2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi
instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate
pentru activităţi nonprofit de interes general cu modificările şi completările ulterioare;

- Legii nr. 199/2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2008 pentru modificarea si
completarea  Ordonanţei  Guvernului  nr.  51/1998  privind  îmbunătăţirea  sistemului  de  finanţare  a
programelor si proiectelor culturale;

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;

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1. Se aprobă organizarea programelor culturale și de recreere din luna februarie 2020,
conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă prezentei hotărâri. 



Art.  2. Se  aprobă  Bugetul  programelor  culturale,  conform  Anexei  nr.  2 care  face  parte
integrantă prezentei hotărâri. 

Art.  3. Prezenta  hotărâre  va  fi  adusă  la  îndeplinire  de  către  viceprimarul  Füleki  Zoltán
Ladislau;  Serviciul  cultural,  de  învățământ,  sport  și  tineret;  şi  Direcţia  economică  din  cadrul
aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea Ciuc.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică:
a) Instituţiei Prefectului Judeţul 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) Partenerilor/coorganizatorilor evenimentelor; 

                    Preşedintele şedinţei
              ÁBRAHÁM ELŐD-LAJOS

Contrasemnează pentru legalitate –
             Secretar general
         WOHLFART RUDOLF



Anexa nr. 1. la Hotărârea Consiliului Local nr. 24 din 31.01.2020

PROGRAMELE CULTURALE ȘI DE RECREERE ORGANIZATE ÎN LUNA 
FEBRUARIE 2020

1. Concertul simfonic: Dichterliebe – A Költő szerelme
Buget alocat: 0 lei 
Perioada de implementare: 6 februarie 2020

2. Concertul Slágerebbje –  spectacol omagial  
Buget alocat: 18.000,00 lei 
Perioada de implementare: 14 februarie 2020

3. Înmormântarea Fărșangului - cheltuieli de transport 
Buget alocat: 1500,00 lei 
Perioada de implementare:  februarie 2020

                    Preşedintele şedinţei
              ÁBRAHÁM ELŐD-LAJOS

Contrasemnează pentru legalitate –
             Secretar general
         WOHLFART RUDOLF



Anexa nr. 2. la Hotărârea Consiliului Local nr. 24 din 31.01.2020

 
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI 

al programelor culturale și de recreere organizate în luna februarie 2020 

DENUMIRE PROGRAM Valoare
1. Concertul simfonic: Dichterliebe – A Költő szerelme 0 
2. Concertul Slágerebbje –  spectacol omagial 18.000,00
3. Înmormântarea Fărșangului – cheltuieli de transport 1500,00
TOTAL: 19.500,00

SURSA DE FINANTARE – cap. 67.02.50 19.500,00
1. Concertul simfonic: Dichterliebe – A Költő szerelme 0
2. Concertul Slágerebbje – spectacol omagial  18.000,00
3. Înmormântarea Fărșangului - cheltuieli de transport 1500,00

                    Preşedintele şedinţei
              ÁBRAHÁM ELŐD-LAJOS

Contrasemnează pentru legalitate –
             Secretar general
         WOHLFART RUDOLF


