ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR .

/ 2022

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al
judeţului Harghita pe anul 2022 și estimările pe anii 2023 - 2025
Consiliul Judeţean Harghita;
Având în vedere Referatul de aprobare nr.
/2022 al preşedintelui Consiliului Judeţean
Harghita, Borboly Csaba, întocmit la propunerea Direcţiei economice privind aprobarea
bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2022 și estimările pe anii
2023 - 2025, Raportul de specialitate nr.
/2022 ale Direcţiei juridice și administraţie
locală, Adresele Administrației Județene a Finanțelor Publice Harghita nr. 73582/2022 și
nr. 73594 precum şi Procesul verbal de afişare nr. 69567/2021 al Direcţiei economice;
Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei economice și investiții și al Comisiei
juridice și administrația publică;
În baza dispoziţiilor Legii nr. 317/2021, privind bugetul de stat pe anul 2022 şi ale Legii
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare
ale Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,
ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscalbugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene,
ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 163/2001, privind reglementarea unor
măsuri financiare, ale Deciziei nr. 1/2022 a Șefului Administrației Județene a Finanțelor
Publice Harghita;
Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 124/2021 privind
aprobarea Strategiei Culturale a Județului Harghita pe perioada 2021-2030, ale Hotărârii
Consiliului Județean Harghita nr. 123/2021 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare
Rurală a Județului Harghita pe perioada 2021-2030, ale Hotărârii Consiliului Județean
Harghita nr. 125/2021 privind aprobarea Strategiei Integrate de turism a județului
Harghita pentru perioada 2020-2027, ale Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr.
526/2021 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Economică a județului Harghita
pentru perioada 2021-2030, ale Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 290/2010
privind Strategia de sport a județului Harghita, ale Hotărârii Consiliului Județean
Harghita nr. 525/2021 privind aprobarea aplicării în anul 2022 a ”Strategiei de Sport a
județului Harghita” aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 290/2010,
ale Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 358/2018 privind aprobarea Strategiei
județene de dezvoltare a serviciilor sociale a județului Harghita 2019-2023-2028, ale
Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 24/2015 privind aprobarea „Strategiei de
protecție a monumentelor istorice din județul Harghita”, ale Hotărârii Consiliului

Județean Harghita nr. 180/2020 privind aprobarea Strategiei județene privind
dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciilor de salubrizare și de
gestionare a deșeurilor la nivelul județului Harghita 2019-2030;
În temeiul prevederilor art. 173 alin. 1 lit. ”b”, coroborat cu alin. 3 lit. ”a” al aceluiaşi
articol 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 general al judeţului Harghita pe anul 2022 și estimările pe anii
2023 - 2025, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Se aprobă bugetul local al judeţului Harghita pe anul 2022 și estimările pe anii
2023 - 2025, conform Anexelor nr. 2, 2a și 2b, care fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.3 Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial
din venituri proprii pe anul 2022 și estimările pe anii 2023 - 2025, conform Anexelor nr.
3, 3a și 3b, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4 Se aprobă bugetul împrumuturilor interne pe anul 2022 și estimările pe anii 2023 2025, conform Anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5 Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2022 și estimările pe
anii 2023 - 2025, conform Anexei nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6 Se aprobă Lista programelor de investiţii publice ale Consiliului Judeţean Harghita,
pe anul 2022, conform Anexelor nr. 6 şi 6a, care fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.7 Se aprobă Lista programelor şi proiectelor care vor fi derulate de către Consiliul
Judeţean Harghita în anul 2022, conform Anexei nr. 7, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.8 Se aprobă lista obiectivelor finanţate din excedentul anilor precedenți pe anul
2022 conform Anexei nr. 8, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.9 Se aprobă numărul de personal, permanenţi şi temporari, precum şi fondul
salariilor de bază, pe anul 2022 conform Anexei nr. 9, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.10 Se aprobă acţiunile multianuale, conform Anexei nr. 10, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.11 Se aprobă detalierea titlului 58 - Proiecte cu finanțare din fonduri externe
nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, după natura cheltuielilor,
conform Anexei nr. 11, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.12 Se aprobă utilizarea excedentului anilor precedenţi rezultat la încheierea
exerciţiului bugetar al anului 2021 în sumă totală de 16.697.165,48 lei, din care:
a) suma de 600.680,42 lei ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de
funcționare a bugetului local reprezentând sume neutilizate din Fondul de
intervenţie la dispoziţia Guvernului, potrivit art.3 din OUG nr. 90/2017;
b) suma de 15.960.379,80 lei ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de
dezvoltare a bugetului local reprezentând sume neutilizate din Fondul de
intervenţie la dispoziţia Guvernului potrivit art.3 din OUG nr. 90/2017;
c) suma de 136.105,26 lei pentru acoperirea temporară a golurilor de casă pe anul
2022.
Art.13 Se încredinţează preşedintele Consiliului Judeţean Harghita în calitatea sa de
ordonator principal de credite, să aprobe prin dispoziţie defalcarea pe trimestre a
sumelor anuale.
Art.14 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează preşedintele
Consiliului Judeţean Harghita, prin serviciile publice ale Consiliului Judeţean Harghita, în
principal Direcţia economică, împreună cu Administrația Județeană a Finanțelor Publice
Harghita.
Art.15 Hotărârea se comunică de către Compartimentul Cancelaria Consiliului Judeţean
Harghita: preşedintelui Borboly Csaba, vicepreşedinţilor Biró Barna Botond şi Barti
Tihamér, administratorului public, secretarului general al judeţului Harghita
Administrației Județene a Finanțelor Publice Harghita, Direcţiei juridice și administraţie
locală, Direcției generale management și relații internaționale, Biroului audit public
intern şi corp de control, Direcţiei economice, Arhitectului şef, Direcției generale
programe și proiecte, Direcţiei generale tehnice, Direcţiei generale patrimoniu,
Serviciului achiziții publice, Agenției de Dezvoltare Județeană Harghita, Serviciului Public
Salvamont și Salvaspeo al Consiliului Judeţean Harghita, Centrului Școlar pentru
Educație Incluzivă Ocland, Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Bilbor, Școlii
Profesionale Speciale „Szent Anna” Miercurea Ciuc, Centrului Judeţean de Resurse şi
Asistenţă Educaţională Harghita, Bibliotecii Judeţene „Kájoni János”, Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, Direcţiei Judeţene de Evidenţa
Persoanelor al Judeţului Harghita, Serviciului Public de Pază al Obiectivelor de Interes
Judeţean al Consiliului Judeţean Harghita, Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea
Ciuc, Spitalului de Psihiatrie Tulgheş, Școlii Populare de Artă şi Meserii Vámszer Géza,
Editurii Harghita, Editurii Hargita Népe, Centrului Cultural Judeţean Harghita, Centrului
Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita, Centrului
Cultural şi de Arte Lăzarea, precum şi Instituţiei Prefectului judeţului Harghita.

Art.16 (1) Hotărârea va fi afişată la afişierul Consiliului Judeţean Harghita, se va publica
în presă, conform legii, prin grija Compartimentului Cancelaria Consiliului Judeţean
Harghita.
(2) De asemenea hotărârea va fi publicată în Monitorul Oficial Local al judeţului
Harghita.

Miercurea Ciuc,

februarie 2022
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