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HOTĂRÂREA Nr.46/2020

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 361/2019 privind aprobarea „Programului
anual de colaborare cu structurile asociative ale persoanelor cu handicap din Municipiul

Miercurea-Ciuc”  și a  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  28
februarie 2020;
            Având:

Referatul de aprobare nr. 125213/2020 și Raportul de specialitate nr. 125212/2020 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.  5  din  Legea  nr.  350/2005  privind  regimul  finanţărilor  nerambursabile  din  fonduri

publice  alocate  pentru  activităţi  nonprofit  de  interes  general,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare;
            - Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
            - Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare;
           - Hotărârii Consiliului Local nr. 361/2019 privind aprobarea „Programului anual de colaborare
cu structurile asociative ale persoanelor cu handicap din Municipiul Miercurea-Ciuc” pe anul 2020,
cu modificările și 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, cu modificările și completările ulterioare;
           - Hotărârii Consiliului Local Municipal 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;
           - Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al
Municipiul Miercurea-Ciuc  pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023;
            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. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
            



HOTĂRĂŞTE
 

Art. I.  Se aprobă modificarea Art. 5 a Hotărârii Consiliului Local Municipal Miercurea-Ciuc
cu nr. 361/2019 şi va avea următorul cuprins: 

·         ”Art 5. Comisia de evaluare/selecţie a proiectelor, se va numi prin Dispoziția primarului.”   
Art. II.  Se aprobă modificarea Art.  5 a Hotărârii  Consiliului Local Municipal Miercurea-
Ciuc cu nr. 362/2019 şi va avea următorul cuprins: 

·         ”Art 5. Comisia de evaluare/selecţie a proiectelor, se va numi prin Dispoziția primarului.”   
    Art.  III.  Cu  aducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  însărcinează  Viceprimarul
municipiului  Miercurea-Ciuc,  Füleki  Zoltán-Ladislau,  şi  Direcția de  asistenţă  socială  din  cadrul
aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc.

Art. IV. Prezenta hotărâre se comunică:
a. Instituţiei Prefectului - Judeţul Harghita;
b. Primarului municipiului Ráduly Róbert Kálmán;
c. Viceprimarului municipiului Miercurea-Ciuc, Füleki Zoltán-Ladislau;
d. Direcției de asistenţă socială.
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