ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
MIERCUREA – CIUC

HOTĂRÂREA Nr. 315/2020
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 27
noiembrie 2020;
Analizând:
• Referatul de aprobare al viceprimarului Bors Béla cu nr. 154630/20.11.2020 și Raportul de
specialitate întocmit de Direcţia economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului
municipiului Miercurea Ciuc cu nr. 154632/20.11.2020 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 și modificarea Listei obiectivelor de investiţii cu finanțare totală sau parțială de la
bugetul local pe anul 2020;
• Referatul Direcției floricolă, spații verzi și baze sportive – Administrarea pieții înregistrată cu
nr. 154122/18.11.2020 aprobată de viceprimar Bors Béla;
• Raportul Serviciului Gospodărie, management energetic, Infraștructură și Transport local
înregistrată cu nr. 154637/20.11.2020 aprobată de viceprimar Bors Béla;
• Adresa Școlii Gimnaziale Liviu Rebreanu cu nr. 934/17.11.2020, înregistrată la municipiul
Miercurea Ciuc cu nr. 153915/17.11.2020, aprobată de viceprimar Sógor Enikő;
• Referatul Direcției floricolă, spații verzi și baze sportive înregistrată cu nr. 153345/13.11.2020
aprobată de Burista Csilla cu atribuții de ordonator principal de credite;
• Adresa Grădiniței Napocska cu nr. 629/2020 înregistrată la municipiul Miercurea Ciuc cu nr.
153168/11.11.2020, aprobată de viceprimar Sógor Enikő;
• Adresa Grădiniței Csipike cu nr. 790/2020 înregistrată la municipiul Miercurea Ciuc cu nr.
153170/11.11.2020, aprobată de viceprimar Sógor Enikő;
• Adresele – notele de fundamentare înregistrate la municipiul Miercuera-Ciuc cu nr.
153973/17.11.2020, 154883/23.11.2020; 154893/23.11.2020 și 154889/23.11.2020 de către
Grădinița "Kis Herceg". Sumele necesare vor fi finantațe din diminuările bugetului aprobat
pentru cheltuielile de funcționare.
• Adresa Școlii gimnaziale ”József Attila” cu nr. 2560/17.11.2020 și 2571/23.11.2020
înregistrată la municipiul Miercurea Ciuc cu nr. 153981/17.11.2020 și 155063/24.11.2020,
aprobat de viceprimar Sógor Enikő;
• Adresa Grădiniței „Aranyalma" cu nr. 1040/17.11.2020 și nr. 1053/20.11.2020 înregistrate la
municipiul Miercuera-Ciuc cu nr. 153985/17.11.2020 și 155065/24.11.2020, aprobat de
viceprimar Sógor Enikő;
• Adresa Grădiniței „Micimacko" cu nr. 1020/17.11.2020 și nr. 1035/23.11.2020 înregistrate la
municipiul Miercuera-Ciuc cu nr. 153986/17.11.2020 și 155090/24.11.2020, aprobat de
viceprimar Sógor Enikő;
• Adresa Școlii Gimnaziale Xantus János cu nr. 2106/17.11.2020 înregistrată la municipiul
Miercuera-Ciuc cu nr. 153989/17.11.2020, aprobat de viceprimar Sógor Enikő;
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Adresa Școlii Gimnaziale Nagy Imre cu nr. 1205/17.11.2020 și 1227/23.11.2020, înregistrate
la municipiul Miercuera-Ciuc cu nr. 153991/17.11.2020 și 155066/24.11.2020, aprobat de
viceprimar Sógor Enikő;
Adresa Colegiului Național ”Octavian Goga” cu nr 4440/16.11.2020, înregistrată la
municipiul Miercuera-Ciuc cu nr. 154055/18.11.2020, aprobat de viceprimar Sógor Enikő;
Adând în vedere faptul că sunt încasări din Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice,
Impozit si taxa pe teren de la persoane fizice și juridice, Impozit pe mijloacele de transport
detinute de persoane fizice și juridice, Venituri din dividend peste bugetul aprobat pentru anul
2020, și luând în calcul faptul că în cursul anului au fost diminuate fondul salariilor de baza
cu suma de 1255,02 mii lei, ca bugetul provizoriu pentru anul 2021, pana la aprobarea noului
buget să fie echilibrat fără să avem plări restante la bugetul la titlul 10, necesită modificări;
Datorită pandemiei SARS-COV-2, COVID-19, personalul medical al Stației Centrale
Miercurea Ciuc, care rezolvă solicitări la pacienți COVID-19, obosit și transpirat, are nevoie
de un spațiu încălzit pe perioada rece a anului, pentru dezechiparea din echipamentul de
protecție folosit. Pentru sprijinirea activității personalului medical propunem achiziționarea
unui container special, pentru Stația Centrală de Ambulanță din Miercurea Ciuc, pe baza
solicitării nr. 153565/13.11.2020 și a Notei Fundamentare nr.155102/24.11.2020. , la capitol,
titlu bugetar: 61.02.05 – 71.01.02 în suma de 40.000 lei.
Hotărârea nr. 29 din 23.11.2020 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență;
Adresa Liceului tehnologic Venczel József cu nr. 155472/25.11.2020, aprobat de viceprimar
Sógor Enikő;
Referatul Direcției de asistență social înregistrată cu nr. 155495/2020, aprobat de viceprimar
Sógor Enikő;
Adresa Ansamblului Național Secuiesc Harghita cu nr. 563/2020, înregistrată la municipiul
Miercurea Ciuc cu nr. 155585/26.11.2020, aprobat de viceprimar Sógor Enikő;
Adresa Consiliului Judetean Harghita cu nr. 28446/26.11.2020, înregistrată la Municipiul
Miercurea Ciuc cu nr. 155507/27.11.2020 privind repartizarea cotei de 6% din IVG, a sumei
de 125.000 lei si 29.390 lei pentru instalare si montarea atelierului la Liceul Tehnologic
Venczel Jozsef și pentru Achiziționarea corturilor de evenimente.
În conformitate cu:
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;
Ordonanța de urgenta 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020,
modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri bugetare

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 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, prin competarea denumirii obiectivului de invesție:
„Amenajarea piață (asfaltare și amplasare copertine) și schimbare împrejmuire cu gard metalic și
porți de acces” cu sintagma „căsuțe din lemn” și va avea următoarea denumire: „Amenajarea piață
(asfaltare, amplasare copertine + căsuțe din lemn) și schimbare împrejmuire cu gard metalic și porți
de acces”.
Art. V
Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează viceprimarul municipiului Bors Béla și
administratorul public Dósa Szilárd prin Direcția economică din cadrul aparatului de specialitatea a
primarului municipiului Miercurea Ciuc.
Art. VI Prezenta hotărâre se comunică:
a) Instituţiei Prefectului judeţului Harghita în vederea exercitării controlului cu privire la
legalitate;
b) Primarului municipiului, Korodi Attila;
c) Viceprimarului, Bors Béla;
d) Administratorului public, Dósa Szilárd;
e) Direcţiei economice;
f) Altor compartimente interesate;

Preşedintele şedinţei
ANDRÁS HUNOR-JENŐ

Contrasemnează pentru legalitate –
Secretar general
WOHLFART RUDOLF

Inițiat de
Viceprimar
Bors Béla

Vizat juridic

Administrator public
Dósa Szilárd

Elaborat/redactat
Director Executiv
Gyenge Áron

