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Către,
Ministerul Finanțelor
Domnului ministru Adrian CÂCIU
Stimate Domnule Ministru,

Prin prezenta Vă supunem atenției unele probleme privind finanțarea unor cheltuieli din
cadrul Consiliului Județean Harghita:
1. Finanțarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita
În fiecare an Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita se
confruntă cu o situație extrem de dificilă din punct de vedere financiar. Instituția asigură
servicii plasament și îngrijiri rezidențiale unui număr de 1356 de beneficiari (191 de
beneficiari în sistemul de protecție al adultului, 1167 beneficiari în sistemul de protecție
a copilului),alte servicii și beneficii pentru peste 13.000 de persoane cu dizabilități, și din
alte categorii defavorizate,fiind implicate în aceste activități peste 800 angajați.
Finanțarea serviciilor sociale din sistemul de protecţie a copilului și Finanțarea măsurilor
de protecție de tip centre de zi și centre rezidențiale pentru persoane adulte cu
handicap: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita instituție
subordonată a Consiliului Județean Harghita, are o necesitate de finanțare pentru anul
2022 de 82.778 mii lei care se compune din finanțarea sistemului de protecție a copilului

în sumă de 59.004 mii lei, și finanțarea centrelor publice pentru persoane adulte cu
handicap în sumă de 23.774 mii lei.
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Din graficul de mai sus se poate observa ca în afara contribuției Consiliului Județean
Harghita, partea de venituri al bugetului este acoperit doar 53% din sume defalcate din
unele venituri ale bugetului de stat față de necesarul comunicat de către Direcția
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita.
Propunem ca finanţarea serviciilor sociale din sistemul de protecţie a copilului,
respectiv finanţarea centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap să fie
alocate sume în proporție de 90% din cheltuielile totale de funcționare.
Suma suplimentară necesară este de 38.588 mii lei.

2. Finanțarea cheltuielilor pe drumurile județene
Suma totală necesară pentru reabilitarea precum şi reparaţiile curente şi întreţinere de
vară şi iarnă a drumurilor judeţene, asigurarea siguranței circulației, dezvoltarea rețelei
de drumuri județene este de 142.074 mii lei.
Judeţul Harghita dispune de o rețea de drumuri judeţene în lungime totală de 850,63
km, şi de o reţea de drumuri comunale de lungime totală de 816,5 km. Starea
drumurilor modernizate suferă în timp degradări datorate oboselii structurii rutiere şi de
asemenea degradări sub influenţa diverselor solicitări şi a factorilor climaterici în timpul
exploatării (datorate condiţiilor de relief şi de climă ale judeţului).

Suma prevăzută în
Legea bugetului de stat
2022
Necesar:

Sume defalcate din TVA pt. drumuri 2022
Reparaţiile curente şi întreţinere de vară şi iarnă a
drumurilor judeţene, asigurarea siguranței circulației
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14.304
16.000
18.700
107.374
142.074
- 127.770

Propunem ca alocarea pe județe a sumelor defalcate din TVA destinate finanţării
cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale să se facă astfel: 30% din sumă în
funcţie de lungimea drumurilor şi 70% din sumă invers proporţional cu capacitatea
financiară a judeţelor.
Suma suplimentară necesară este de 127.770 mii lei.

3. Finanțarea contribuțiilor pentru personalul neclerical
Pentru plata contribuțiilor pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din
județul Harghita este necesară suma de 11.920 mii lei.

În prezent sunt aprobate 354 de posturi și propunem majorarea cu 27 de posturi, având
în vedere solicitarea cultului romano-catolic. Menționăm că în momentul de față
Consiliul Județean Harghita finanțează din veniturile proprii 35 de posturi.
Propunem ca numărul maxim de posturi finanţate pentru personalul neclerical angajat
în unităţile de cult, pe anul 2022 să fie 381 posturi.
Suma necesară 3.667 mii lei.
Conform prevederilor Ordonanței Guvernului Nr. 82/2001, privind stabilirea unor forme
de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din
România, republicată, unităţile aparţinând cultelor religioase recunoscute din România,
primesc de la bugetul de stat un sprijin sub formă de contribuţii, care va asigura
completarea drepturilor salariale ale personalului neclerical.
Contribuţia lunară este la nivelul salariului minim brut pe economie şi poate fi indexată
prin hotărâre a Guvernului, în raport cu creşterea preţurilor de consum, precum și
sumele aferente, necesare pentru plata contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de
stat, la Fondul pentru plata ajutorului de şomaj şi la Fondul de asigurări sociale de
sănătate.
În fiecare an, prin legea bugetului de stat cuantumul acestor contribuții se plafonează la
nivelul stabilit în anul precedent, însă salariul minim brut pe economie a crescut
considerabil în fiecare an, astfel completarea până la nivelul salariului minim brut pe
economie a salariilor personalului, implică un efort financiar al unităților de cult.
Propunem ca la stabilirea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat
pentru această categorie de cheltuieli să luați în calcul nivelul cuantumului contribuției
la salarizarea personalului neclerical să fie salariul brut pe economie care se
preconizează a intra în vigoare la începutul fiecărei an.

4. Finanțarea cheltuielilor privind serviciul public comunitar județean de evidență a
persoanelor
În anii trecuți din sumele defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul judeţelor se finanța cel puțin o parte din cheltuielile legate de
serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor aflate în subordinea consiliilor
judeţene. În acest an aceste cheltuieli nu sunt incluse în Legea bugetului de stat.
Propunem modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2022 și includerea finanțării
serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor aflate în subordinea
consiliilor judeţene la sumele defalcate din TVA pentru cheltuielile descentralizate la
nivelul județului și includerea sumei de 1.960 mii lei pentru Județul Harghita.

5. Finanțarea serviciilor publice Salvamont
Hotărârea de Guvern nr. 77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea
accidentelor montane şi organizarea activităţii de salvare în munţi, la art. 2 și art. 16
obligă consiliile județene la înființarea și finanțarea serviciilor de Salvamont, fără a pune
la dispoziție resursele necesare.
Modificarea propusă pentru art. 16 a HG 77/3002:
Art. 16 (1) Finanţarea serviciilor publice judeţene sau locale SALVAMONT, inclusiv
dotarea şi echiparea cabanelor cu aparatură, instrumente şi materiale necesare
desfăşurării activităţii, se face din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru finanțarea serviciilor descentralizate la nivelul județelor și bugetele proprii ale
judeţelor.
Propunem modificarea acestei hotărâri de guvern, implicit includerea acestei
modificări în Legea bugetului de stat pe anul 2022, astfel încât finanțarea serviciilor
publice Salvamont să se realizeze din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru finanțarea serviciilor descentralizate la nivelul județelor și includerea sumei de
2.037 mii lei.
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Miercurea-Ciuc, 25 ianuarie 2022.

