
ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
MIERCUREA – CIUC

      

HOTĂRÂREA Nr.12/2020

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Miercurea Ciuc pe anul
2020 şi estimări pentru anii 2021-2023

Consiliul Local al Municipiului Miercurea Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31
ianuarie 2020;

Analizând:
 Referatul  de  aprobare  al  viceprimarului  Füleki  Zoltán-Ladislau cu  nr.  723/15.01.2020  și

Raportul de specialitate întocmit de Direcţia economică din cadrul aparatului de specialitate
al  primarului  municipiului  Miercurea  Ciuc  cu  nr.  725/15.01.2020  prin  care  se  propune
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Miercurea Ciuc pe anul 2020 şi
estimări pentru anii 2021-2023;

 Referatul  de  aprobare a  viceprimarului  Szőke  Domokos  înregistrat  cu  nr.  903/2020 și
Raportul  de  specialitate  al  Biroului  de  investiţii  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al
primarului  municipiului  Miercurea  Ciuc înregistrat  cu  nr.  904/2020  privind  propunerea
aprobării Listei obiectivelor de investiţii cu finanțare totală sau parțială de la bugetul local pe
anul 2020 și estimări pe anii 2021-2023

 Raportul de specialitate al Direcţiei Economice – Serviciul Impozite, Taxe şi Alte venituri din
cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea Ciuc, înregistrat cu nr.
749/2020 privind stabilirea volumului veniturilor municipiului Miercurea Ciuc pe anul 2020
avizat de Ordonatorul principal de credite;

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  art.  39  alin.  3  privind  finanţele  publice  locale,  cu  modificările  şi

completările ulterioare;
 Dispoziţia  nr.  1  din  15.01.2020  al  şefului  administraţiei  al  Administraţiei  judeţeană  a

finanţelor publice Harghita privind aprobarea repartizării pe unităţi administrativ – teritoriale
din judeţul Harghita a sumelor alocate din cote defalcate din  impozitul pe venit estimate de
63% pe anul 2020;

Luând în considerare:
 Nota de fundamentare a bugetului detaliat al Biroului de Aprovizionare, Deservire si pază din

cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului înregistrată  cu  nr.  277/2020,  avizat  de
Ordonatorul principal de credite;



 Nota  de  fundamentare  a  bugetului  detaliat  al  şefului  de  serviciu  al  Serviciului  Public
Comunitar  Local  Evidenţa  Populaţiei  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului,
înregistrată cu nr. 30678/11.11.2019, avizat de Ordonatorul principal de credite;

 Nota de fundamentare a bugetului detaliat al Compertimentului juridic din cadrul aparatului
de specialitate al primarului, înregistrată cu nr. 209/2020, avizat de Ordonatorul principal de
credite;

 Nota de fundamentare a bugetului detaliat al Compartimentului protecţie civilă  din cadrul
aparatului de specialitate al primarului, înregistrată cu nr. 283/2020, avizat de Ordonatorul
principal de credite;

 Raportul şi  Nota de fundamentare a bugetului detaliat al Serviciului cultural, de învățământ,
sport  și  tineret  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului,  înregistrată  cu  nr.
182/07.01.2020, avizat de Ordonatorul principal de credite

 Nota de fundamentare a bugetului detaliat al Serviciului public floricol, spatii verzi, terenuri
de sport și de joacă, baze sportive și cimitir din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
înregistrată cu nr. 140381/2019, avizat de Ordonatorul principal de credite;

 Nota de fundamentare a bugetului detaliat al Serviciului public floricol, spatii verzi, terenuri
de sport și de joacă, baze sportive și cimitir – Secția de întreținere și transport  din cadrul
aparatului  de  specialitate  al  primarului, înregistrată  cu  nr.  140382/2019,  avizat  de
Ordonatorul principal de credite;

 Nota  de  fundamentare  a  bugetului  detaliat  al  Centrului  Social  Creșă, înregistrată  cu  nr.
129501/2020, avizat de Ordonatorul principal de credite;

 Notele de fundamentare a bugetului detaliat al Direcției de asistență socială, înregistrate cu
nr.  125828,  125827,  125826 din  06  decembrie  2019,  avizat  de  Ordonatorul  principal  de
credite;

 Nota de fundamentare a bugetului detaliat al Biroului de evidență și administrare patrimoniu
din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrată cu nr. 26887/23.12.2019, avizat
de Ordonatorul principal de credite;

 Nota  de  fundamentare  a  bugetului  detaliat  al  Compartimentului  de  gospodărie,
managementul energetic, infrastructură și transport local din cadrul aparatului de specialitate
al primarului, înregistrată cu nr. 551/14.01.2020, avizat de Ordonatorul principal de credite;

 Nota  de  fundamentare  a  cheltuielilor  de  personal  al  Compartimentului  resurse  umane  și
salarizare  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului înregistrată  cu  nr.
399/10.01.2020, avizat de Ordonatorul principal de credite;

 Nota  de  fundamentare  a  bugetului  detaliat  al  al  Compatrimentului  Administraţia  pieţii,
înregistrată cu nr. 23820/27.11.2019, avizat de Ordonatorul principal de credite;

 Notă  de  fundamentare  a  bugetului  Muzeul  Secuiesc  al  Ciulului  înregistrată  cu  nr.
230/08.01.2020, avizat de Ordonatorul principal de credite

 Notă  de  fundamentare  a  bugetului  Teatrul  Municipal  Csíki  Játékszín înregistrată  cu  nr.
23499/22.11.2019, avizat de Ordonatorul principal de credite

 Notă  de  fundamentare  a  bugetului  Ansamblul  Naţional  Secuiesc înregistrată  cu  nr.
23548/25.11.2019, avizat de Ordonatorul principal de credite

 Notă  de  fundamentare  a  bugetului  Clubul  Municipal  „Városi  Sportklub  Csíkszereda”,
înregistrată cu nr. 266/09.01.2020, avizat de Ordonatorul principal de credite

 Notă de fundamentare a bugetului Editura „Csíkszereda”, înregistrată cu nr. 414/10.01.2020,
avizat de Ordonatorul principal de credite

Văzând rapoartele comisiilor pentru: 
-  administraţia  publică  locală,  juridică,  apărarea  ordinii  publice,  respectarea  drepturilor  şi

libertăţilor cetăţenilor;
-  studii,  prognoze economico-sociale,  buget,  finanţe,  agricultură,  administrarea domeniului

public şi privat;
-  de  organizare  şi  dezvoltare  urbanistică,  realizarea  lucrărilor  publice,  protecţia  mediului

înconjurător
- sănătate, protecţie socială, tineret, sport, agrement, turism şi culte



- servicii publice, comerţ şi relaţii cu cetăţenii
- activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură şi oraşe înfrăţite 

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), precum şi  art. 139 alin.(3) lit. a) şi art. 196  alin.
(1)  lit.a)  din  Ordonanţa  de  urgenţă  a  Guvernului  nr.  57/2019  privind  Codul  administrativ  cu
modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă bugetul local al municipiului Miercurea Ciuc pe anul 2020 în sumă totală de
303.929,91 mii lei la venituri și 384.042,59 mii lei la cheltuieli, conform anexei nr. 1, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Lista obiectivelor  de investiţii cu finanţare totală sau parţială de la bugetul
local pe anul 2020, pe obiective de investiţii în suma totală de 305.978,59 mii lei conform anexei
nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă Structura programului de investiţii publice locale în conformitate cu art. 46
alin (2) din Legea 273/2006 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2020, cu finanţare finanţare totală sau
parţială de la bugetul local din excedentul anilor precedenţi, conform anexei nr. 4, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5  Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii  pe anii 2019-2022, cu finanţare totală sau
parţială de la bugetul local, conform anexei nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6  Se aprobă Bugetul centralizat al  instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral
sau parţial  din venituri  proprii pe anul 2020 pe capitole,  subcapitole,  articole şi alineate conform
anexei nr. 6.
 Art. 7 Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate
integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020, conform anexei nr. 7 care fac parte integrantă
din prezenta hotărâre.

Art. 8 Se aprobă Bugetul nerambursabil  pe anul 2020 pe capitole,  subcapitole,  articole  şi
alineate, conform anexei nr.8, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9 Se aprobă Bugetul general al unităţii administrativ teritoriale pe anul 2020, conform
anexei nr. 9, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.  10  Se aprobă  numărul maxim de posturi  de la  nivelul  municipiului  Miercurea Ciuc,
conform anexei nr.10 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.  11  Se aprobă  programele  sportive  ale  municipiului  Miercurea  Ciuc  în  anul  2019 şi
defalcarea pe destinaţii a cheltuielilor, conform anexei nr.11 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art. 12  Se aprobă Lista programelor culturale ale municipiului Miercurea Ciuc pentru anul
2019 şi defalcarea pe destinaţii a cheltuielilor,  conform anexei nr.12 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art.  13 Se  aprobă  utilizarea  excedentului  din  anii  precedenți  ca  sursă  de  finanțare  a
cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în vederea realizării lucrărilor de investiții și pentru acoperirea
temporară  a  golurilor  de  casă  provenite  din  decalajele  între  veniturile  și  cheltuielile  secțiunii  de
funcționare în valoare de 80.112,68 mii lei din buget local și 5.087,36 mii lei din bugetul venituri
proprii și subvenții.

Art.14 Prezenta hotărâre se  comunică:
a) Instituţiei Prefectului - Judeţulul Harghita;

            b) Primaraului municipiului Miercurea-Ciuc;
c) Viceprimarilor municipiului Miercurea-Ciuc;
d) Biroului de investiţii;
e) Direcţiei economice- Compartimentul financiar contabil şi control financiar de gestiune;



f) Serviciului de impozite şi taxe;
g) Conducătorilor instituţiilor finanţate din bugetul local;
Va fi adusă la cunoştinţa locuitorilor prin afişare la sediul Primăriei Municipale Miercurea-
Ciuc. 

                    Preşedintele şedinţei
              ÁBRAHÁM ELŐD-LAJOS

Contrasemnează pentru legalitate –
             Secretar general
         WOHLFART RUDOLF




