
ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
MIERCUREA – CIUC

      

HOTĂRÂREA Nr.29/2020

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 362/2019 privind aprobarea „Programului
anual de colaborare cu fundaţii şi asociaţii care oferă programe şi servicii pensionarilor şi

vârstnicilor din Municipiul Miercurea-Ciuc”pe anul 2020

Consiliul Local Municipal Miercurea-Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie
2020;
            În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile
din  fonduri  publice  alocate  pentru  activităţi  nonprofit  de  interes  general,  cu  modificările  şi
completările ulterioare;
            Având 

Referatul de aprobare nr. 125054/2020 și Raportul de specialitate nr. 125053/2020 al Direcției
de asistenţă socială, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc; 

Pe baza rapoartelor comisiei pentru:
- studii şi prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, administrare a domeniului 

public şi privat;
-  administraţia  publică  locală,  juridică,  apărarea  ordinii  publice,  respectarea  drepturilor  şi

libertăţilor cetăţenilor;
- sănătate, protecţie socială, tineret, sport, agrement, turism şi culte;

            În baza prevederilor:
            -  Art. 1,  art.  2  şi  21.  alin.  (2),  lit.  b)  din  Legea  nr.  17/2000 privind  asistenţa  socială  a
persoanelor vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare;
            - Hotărârii nr. 541/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a sistemului de
asistenţă socială pentru persoanele vârstnice în perioada 2005-2008 ;
            - Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare;
            -  Art.  25  lit.  f)  a  Legii  nr.  273/2006  privind  finanţele  publice  locale,  cu  modificările  şi
completările ulterioare;
            -  Hotărârii  Consiliului  Local  nr.  362/2019  privind  aprobarea  „Programului  anual  de
colaborare cu fundaţii  şi  asociaţii  care oferă programe şi  servicii  pensionarilor şi  vârstnicilor  din
Municipiul Miercurea-Ciuc” pe anul 2020;
            -  Hotărârii  nr. 12/2020 privind aprobarea bugetului  de venituri  şi cheltuieli  al  Municipiul
Miercurea-Ciuc  pe anul 2020;
        - Hotărârii  nr.9/2020 privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale
administrate si finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului  Miercurea-Ciuc pentru anul
2020; 
            În temeiul art. 129 alin. (2). lit. d) şi alin. (7) lit. b), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. a) și art. 196
alin. (1) lit. a), art. 627 alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare; 



HOTĂRĂŞTE
 

Art. I. Se aprobă modificarea Art. 4, punctul 6 din anexa nr. 1, punctul 6 din anexa nr. 2.1 și
punctul 5 din anexa nr.  2.3 din cadrul Hotărârii Consiliului Local Municipal Miercurea-Ciuc cu nr.
362/2019 şi va avea următorul cuprins: 

· ”Art 4. Se aprobă bugetul „Programului anual de colaborare cu fundații și asociații care oferă
programe și servicii pensionarilor și vârstnicilor din municipiul Miercurea-Ciuc” pe anul 2020
cu suma  de  25.000,00 lei  prevăzută la capitolul 68.02.50.50 – Alte cheltuieli  în domeniul
asigurărilor şi asistenţei sociale, subcapitolul 59.11. – Asociaţii şi Fundaţii.”

·   punctul  6  din anexa nr.  1:  ”6.  Finanțarea proiectelor. În  limita  bugetului  de  venituri  și
cheltuieli al municipiului Miercurea-Ciuc aprobat pe anul 2020, respectiv în limita sumei de
25.000,00 lei, pentru finanțarea ”Programului anual de colaborare cu fundații și asociații care
oferă programe și servicii pensionarilor și vârstnicilor din municipiul Miercurea-Ciuc” pe anul
2020.”

·  punctul  6 din anexa nr.  2.1:  ”6.  Bugetul programului.  În limita  bugetului  de venituri  și
cheltuieli al municipiului Miercurea-Ciuc aprobat pe anul 2020, respectiv în limita sumei de
25.000,00 lei, pentru finanțarea ”Programului anual de colaborare cu fundații și asociații care
oferă programe și servicii pensionarilor și vârstnicilor din municipiul Miercurea-Ciuc” pe anul
2020. ”

·   punctul 5 din anexa nr. 2.3: ”5. Suma aprobată pe anul 2020: În limita bugetului de venituri
și cheltuieli al municipiului Miercurea-Ciuc aprobat pe anul 2020, respectiv în limita sumei de
25.000,00 lei.”                  

            Art.  II. Cu  aducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  însărcinează  viceprimarul
municipiului  Miercurea-Ciuc,  Füleki  Zoltán-Ladislau,  Direcția  economică şi  Direcția de  asistenţă
socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc.

Art. III. 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) Direcției de asistenţă socială.

   

                    Preşedintele şedinţei
              ÁBRAHÁM ELŐD-LAJOS

Contrasemnează pentru legalitate –
             Secretar general
         WOHLFART RUDOLF



               


	  - Hotărârii nr.9/2020 privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate si finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului  Miercurea-Ciuc pentru anul 2020;

