
ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
MIERCUREA – CIUC

      

HOTĂRÂREA Nr.50/2020

  privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a anexelor de fundamentare a acestuia

al S.C. ECO-CSÍK S.R.L. Miercurea Ciuc pe anul 2020 

Consiliul Local al Municipiului Miercurea Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28
februarie 2020;
            Analizând :

Referatul de aprobare al d-lui viceprimar Szőke Domokos cu nr.3141/13.02.2020;
            Raportul  de  specialitate  întocmit  de  Serviciul  de  Gospodărire,  Management  Energetic,
Infrastructură și Transport Local cu nr. 3143/13.02.2020, prin care se propune aprobarea hotărârii cu
privire la aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a anexelor de fundamentare a acestuia
al S.C. ECO-CSÍK S.R.L. Miercurea Ciuc pe anul 2020
            Pe baza rapoartelor comisiei: 

-   studii,  prognoze  economico-sociale,  buget,  finanţe,  investiţii,  agricultură,  administrarea
domeniului public şi privat;

- servicii publice şi comerţ şi relaţii cu cetăţenii
-  administraţia  publică  locală,  juridică,  apărarea  ordinii  publice,  respectarea  drepturilor  şi

libertăţilor cetăţenilor;
            În baza prevederilor:
            -  Ordinului Ministerului  Finanţelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului  şi
structurii bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum şi a
anexelor de fundamentare a acestuia;

-  art.5  din  Ordonanţa  de  urgenţă  a  guvernului  nr.72/2008  privind  măsuri  economico  –
financiare  la  nivelul  unor  operatori  economici,  aprobată  cu  modificări  şi  completări  prin  Legea
nr.203/2009 cu modificările şi completările ulterioare;

-  Ordonanţei de  urgenţă  a  Guvernului  nr.  94/2011  privind  organizarea  şi  funcţionarea
inspecţiei economico financiare, aprobată prin modificări şi completări prin Legea nr.107/2012 cu
modificări ulterioare;

- Legii nr. 5/2020 –Legea bugetului de stat pe anul 2020;
- Hotărârii Consiliului Local Municipal nr.353/2018 privind  delegarea directă în gestiune  a

activităţii de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe
timp de polei sau îngheţ  și al activității de măturat, spălat, st ropire şi întreţinerea căilor publice în
Municipiul Miercurea Ciuc și a localității componente Harghita Băi;

- Contractului de delegare în administrare directă a gestiunii serviciilor publice de salubrizare
din Ciucul de Jos, nr. 1/15.06.2009;

- Hotărârii Consiliului Local Municipal 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

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



H O T Ă R Ă Ş T E
 

Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C.  ECO-CSÍK SRL Miercurea Ciuc
conform anexei nr. 1, precum şi anexele de fundamentare a acestuia pentru anul 2020 după cum
urmează:

a) Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi
cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora; 

b) Anexa nr. 3. - Gradul de realizare a veniturilor totale;
c) Anexa nr. 4. - Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare;
d) Anexa nr. 5. - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante;

care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
            Art. 2. Rectificarea nivelului indicatorilor  economico – financiari  prevăzuţi  în anexele de
fundamentare se efectuează cu aprobarea Adunării  Generale al  societăţii  şi  dacă acesta  consideră
Bugetul se înaintează pentru rectificare în mod corespunzător către autoritatea publică locală.
            
            Art. 3.  Primarul Municipiului Miercurea Ciuc va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor
prezentei hotărâri prin aparatul de specialitate al primarului Miercurea – Ciuc şi  S.C.  ECO-CSÍK
SRL. Miercurea Ciuc.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică:
            a) Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita;
            b) Primarului municipiului Miercurea Ciuc, dl. Ráduly Róbert Kálmán;
            c) Viceprimarului municipiului Miercurea Ciuc, dl. Szőke Domokos
            d) Direcţiei economice;

e) Serviciului de Gospodărire, Management  Energetic, Infrastructură și Transport Local
            f) S.C. ECO-CSÍK SRL

                    Preşedintele şedinţei
              ÁBRAHÁM ELŐD-LAJOS

Contrasemnează pentru legalitate –
             Secretar general
         WOHLFART RUDOLF



            Inițiat de                                                                                         Director economic  

          Viceprimar                                                                                          Gyenge Áron

       Szőke Domokos                                                                                   

 

 

 

 

 

                        Elaborat/redactat                                                Vizat juridic

                             șef serviciu
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