
ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
MIERCUREA – CIUC

HOTĂRÂREA Nr.81/2020

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  ședința ordinară  din  data  de
31.03.2020.
Analizând:
    -  Referatul  de  aprobare  al  viceprimarului  Füleki  Zoltán-Ladislau cu  nr.  6520/20.03.2020 și
Raportul  de  specialitate  întocmit  de  Direcţia  economică  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al
primarului municipiului Miercurea Ciuc cu  nr.  6522/20.03.2020 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;
   -  Adresa  Consiliului  Județean  Harghita  cu  nr.  6172/19.03.2020  înregistrată  la  Municipiul
Miercurea-Ciuc cu nr. 6535/20.03.2020 prin care se comunică suma repartizată prin HCJ Harghita din
fondul la dispoziția Consiliului Județean, construit din cota de 6% din impozitul pe venit
       - Nota de fundamentare a Direcției de asistență social privind propunerea suplimentării bugetului
pentru  asigurarea  fondurilor  necesare  pentru  starea  de  urgență  provocată  de  virusul  COVID-19
înregistrată cu nr. 125321 din 18.03.2020;
     - Raportul administratorului pieții agroalimentare privind diminuarea valorii listei de investiții la
obiectivul de investiție Piața agroalimentară nouă, înregistrată cu nr. 6686/24.03.2020
     - Planul de măsuri pentru acoperirea riscurilor în vederea prevenirii răspânderii COVID – 19, nr.
6946/2020,  aprobat  de  Președintele  Comitetului  Local  pentru  Situații  de  Urgență  și  avizat  de
Președintele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Harghita
     - Referatul Compartimentului protecţie civilă din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
înregistrată cu nr. 6730/25.03.2020, avizat de Ordonatorul principal de credite;
      - Nota de fundamentare a Spitalului Județean de urgență cu nr. 4042/30.03.2020 înregistrată la
Municipiul Miercurea Ciuc cu nr. 6980/31.03.2020 privind justificarea și oportunitatea achiziționării
de aparate de ventilație non-invaziv și invaziv, aprobată de managerul spitalului Dr. Konrád Judith 
     -  Referatul Serviciului cultural,  de învățământ,  sport  și tineret,  privind diminuarea bugetului
cultural pentru anul 2020.
Având în vedere:
     - Ordonanța de urgentă nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum unele măsuri
aferente instituirii carantinei;
    -  Ordonanța de urgentă nr.  29 din 18 martie  2020 privind unele măsuri  economice și  fiscal
bugetare, Art. IX, alin. (2) care prevede: „...  prin derogare de la prevederile art. 49. alin. (7) din
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, se



autorizează ordonatorii principali  de credite să efectueze virări de credite bugetare şi credite de
angajament  neutilizate,  după  caz,  astfel  încât  să  asigure  fondurile  necesare  pentru  aplicarea
măsurilor  de  combatere şi  prevenire  a  răspândirii  infectării  cu  coronavirusul  COVID-19,  cu
încadrarea în prevederile bugetare anuale aprobate.”
       - Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă;
       - 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;
    -  Dispoziția  nr.178 din 25.02.2020 privind aprobarea repartizării  pe trimestre  a  bugetului  de
venituri şi cheltuieli al municipiului Miercurea Ciuc pe anul 2020;
    -  Dispoziția  nr.  258 din 25.03.2020  privind modificarea  bugetului  de venituri  şi  cheltuieli  al
municipiului Miercurea Ciuc  pe anul 2020 prin virări  de credite  pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în cursul exerciţiului bugetar
     - Ordinul nr. 487/ 23. 03.2020 pentru aprobarea protocolului de tratament al infecţiei cu virusul
SARS-Cov-2
      -  Hotărârea  nr.  6  din  30  martie  2020  a  Comitetului  Local  pentru  Situații  de  Urgență  al
Municipiului Miercurea-Ciuc

Ţinând cont de prevederile art. 5 alin. (3) 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;

H O T Ă R Ă Ş T E

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. 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.  2,  care  face  parte  integrantă  din  prezenta
hotărâre. Excedentului din anii precedenți a bugetului veniturilor proprii și subvenții utilizată pentru
acoperirea  temporară  a  golurilor  de  casă  provenite  din  decalajele  între  veniturile  și  cheltuielile
secțiunii de funcționare va fi majorată cu suma de 500 mii lei și va fi în suma de 1433,49 mii lei, prin
diminuarea acestei sume pentru finanțarea cheltuielilor de dezvoltare, care va fi în suma de 3674,32
mii lei. 

Art. III.  Se aprobă modificarea  anexei nr. 7 -  Lista obiectivelor de investiţii al instituţiilor
publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii 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.
3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. IV. 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
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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.  4,  care  face  parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.V. Cu  aducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  însărcinează  viceprimarul
municipiului Füleki Zoltán Ladislau, prin Direcția economică.

Art.VI. Prezenta hotărâre se  comunică:
a) Instituţiei Prefectului - Judeţul Harghita;
b) Primarului municipiului Miercurea-Ciuc, Ráduly Róbert Kálmán;
c) Viceprimarilor municipiului Miercurea-Ciuc;
d) Direcției economice
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