
ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
MIERCUREA – CIUC

      

HOTĂRÂREA Nr. 153/2020

privind modificarea Hotărârii nr. 100/2020 privind sistarea programelor culturale, sportive
finanţate și organizate de către municipiul Miercurea Ciuc, până la data de 31 august 2020

Consiliul Local al Municipiului Miercurea-Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26
iunie 2020;

Analizând  Referatul  de  aprobare cu  nr.11455/10.06.2020  al  viceprimarului  Füleki  Zoltán
Ladislau

Raportul de specialitate 11457/10.06.2020, întocmit de Serviciul cultural, de învăţământ, sport
şi tineret din cadrul  aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc, prin care
propune  adoptarea  hotărârii  privind  modificarea  Hotărârii  100/2020  privind sistarea  programelor
culturale, sportive finanţate de către Municipiul Miercurea Ciuc, până la data de 31 august 2020;

Pe baza rapoartelor comisiei:
            - 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;

- activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură şi oraşe înfrăţite
- sănătate, protecţie socială, tineret, sport, agrement, turism şi culte 

În baza prevederilor:
-  Dispoziției  nr. 231/10.03.2020 privind  implementarea  unor  măsuri  pentru  combatere  a

noului Coronavirus cu modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârii nr. 1 din 12.03.2020 a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiul

Miercurea-Ciuc
       - Decretului prezidenţial nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul 
României

- Ordonanţei millitară nr. 4/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID -19
- Hotărârii Consiliului Local nr. 365/2019 privind privind aprobarea programelor culturale ale

Municipiului Miercurea Ciuc în anul 2020; 
-Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2020 privind privind aprobarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli al municipiului Miercurea Ciuc pe anul 2020 cu modificările şi completările ulterioare
- Hotărârii Consiliului Local  nr. 22/2020 privind privind modificarea și completarea Anexei

nr. 1. al Hotărârii nr. 368/2019; 
- Hotărârii Consiliului Local  nr. 21/31.01.2020 privind modificarea și completarea Anexei nr.

1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 366/2019; 
- Hotărârii Consiliului Local  nr. 23/31.01.2020 privind modificarea și completarea Anexei nr.

1 al Hotărârii nr. 367/2019;
-  Hotărârii  Consiliului  Local   100/2020  privind sistarea  programelor  culturale,  sportive

finanţate de către Municipiul Miercurea Ciuc, până la data de 31 august 2020;
- Legea nr. 24/2000  art. 59 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor

normative

http://www.szereda.ro/uploaded/tiny/files/dispo_nr_231.pdf
http://www.szereda.ro/uploaded/tiny/files/dispo_nr_231.pdf
http://www.szereda.ro/uploaded/tiny/files/1_hatarozat_comitetul_local.pdf
http://www.szereda.ro/uploaded/tiny/files/1_hatarozat_comitetul_local.pdf
http://www.szereda.ro/uploaded/tiny/files/1_hatarozat_comitetul_local.pdf
http://www.szereda.ro/uploaded/tiny/files/1_hatarozat_comitetul_local.pdf


- Lege nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19

-  Ordin  nr.  583/842/2020pentru  aprobarea  Regulamentului privind  condițiile  necesar  a  fi
respectate în vederea reluării antrenamentelor sportive în cantonamente, precum și a Regulamentului
privind  condițiile  necesar  a  fi  respectate  în  vederea  reluării  antrenamentelor  în  cazul  sporturilor
individuale care se practică în aer liber

-  Ordin  nr.  601/971/2020pentru  aprobarea  regulamentelor privind  condițiile  necesar  a  fi
respectate în vederea reluării competițiilor sportive organizate în aer liber sau în bazine acoperite ori
aflate în aer liber, precum și a activităților de pregătire sportivă în spații închise, în bazine acoperite
sau aflate în aer liber de către sportivii profesioniști, sportivii de performanță și/sau legitimați

În temeiul art. 129. alin. (1), alin (2) lit. e., alin. (9) lit. c, art. 139 alin. (1), (3) lit.) f., art. 196
alin. (1) lit. a), art. 627 alin (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și
completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE: 

Art.   I. Se aprobă modificarea datei de 31 august 2020 în data de 30 iunie 2020 în cuprinsul
articolelor  Art 1.,  Art.  2.,  Art.3.  al  Hotărârii  nr.  100/2020 privind sistarea  programelor  culturale,
sportive finanţate și organizate de către Municipiul Miercurea Ciuc, până la data de 31 august 2020,
care vor avea următorul cuprins:

a) “ Art.1 Anularea tuturor evenimentelor și programelor culturale,  sportive și de tineret
organizate  de  către  Municipiul  Miercurea  Ciuc  și  de  către  instituțiile  culturale  și  sportive
subordonate Consiliului Local Municipal, care ar avea loc până la data de 30 iunie 2020.”

(2) Fac excepție de la alineatul precedent:
a)  competițiile  sportive  cu  caracter  național  sau  internațional  înscrise  în  calendarul

competițional  al  federațiilor  sportive  naționale  sau  internaționale,  după  caz,  cu  respectarea
restricțiilor impuse de forurile respective; 

b) evenimentele culturale majore care erau programate pentru perioada 8 martie – 31 august
2020 și care sunt reprogramate pe baza hotărârii  Consiliului Local Municipal  în ultima parte a
anului calendaristic, dar nu mai devreme de 15 septembrie 2020. 

b)” Art. 2 Până la data de 30 iunie 2020 se interzic toate manifestările culturale, sportive și
de tineret desfășurate cu public, indiferent de forma de finanțare în imobilele clădiri cu destinație
culturală și sportivă aflate în proprietatea Municipiului Miercurea Ciuc, și anume: 

- Casa de Cultură Municipală – B-ul Timișoarei nr. 6;
- Casa de Cultură a Sindicatelor – P-ța Libertății nr. 16 
- Arena Erőss Zsolt – Str. Stadion nr. 3 
- Piscina Csíki Csobbanó – Str. Patinoarului nr. 9
- Cinematograful Csíki Mozi – Piața Majláth Gusztáv Károly nr. 2
- Muzeul Secuiesc al Ciucului – Piața Cetății nr. 2
- toate sălile de sport și casele de cultură de pe raza administrativ-teritorială a municipiului

Miercurea Ciuc. „
c)  “ Art.3  Se  sistează  până la  data  de  30 iunie 2020  finanțarea  programelor  culturale,

sportive și de tineret de la bugetul local pe baza Legii nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor
nerambursabile  din  fonduri  publice  alocate  pentru  activităţi  nonprofit  de  interes  general  cu
modificările şi completările ulterioare, cu excepția celor prevăzute la art. 1., alin. (2), litera a).”

Art.  II.   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.

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/226216
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/225938
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/225937


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) Serviciul cultural, de învățământ, sport și tineret; 

   f) Partenerilor/coorganizatorilor evenimentelor;
g) Instituțiilor culturale și sportive subordonate  Consiliului Local Municipal. 

                    Preşedintele şedinţei
              FÜLÖP ÁRPÁD ZOLTÁN

Contrasemnează pentru legalitate –
             Secretar general
         WOHLFART RUDOLF
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