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REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2021 asupra execuţiei bugetare
a Judeţului Harghita
Prin prezentul proiect de hotărâre sunt prezentate spre aprobare situaţiile
financiare pe anul 2021 asupra execuţiei bugetare a Judeţului Harghita, inclusiv anexele
la acestea, în conformitate cu prevederile art. 57 alin. (4) ale Legii nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
Situaţiile financiare sunt documente oficiale de prezentare a situaţiei
patrimoniului aflat în administrarea Consiliului Judeţean Harghita, a execuţiei bugetului
de venituri şi cheltuieli la 31 decembrie 2021.
Situaţiile financiare centralizate la nivelul Consiliului Judeţean Harghita
cuprind execuţia bugetară la 31 decembrie 2021 a consiliului judeţean precum şi ale
instituţiilor publice cu personalitate juridică din subordinea Consiliului Judeţean
Harghita, finanţate integral sau parţial din bugetul local, aşa cum este prezentată în
„Lista instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Harghita la 31 decembrie 2021 ”.
Aceste situaţii au fost întocmite şi depuse trimestrial şi anual la Direcţia
Generală a Finanţelor Publice Harghita, respectiv la Administrația Județeană a Finanțelor
publice Harghita, respectând prevederilor art. 57 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
Situaţiile financiare anuale întocmite în conformitate cu Ordinul nr. 6 din 4
ianuarie 2022 privind transmiterea situaţiilor financiare anuale centralizate întocmite de
instituţiile publice la 31 decembrie 2021 şi pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul
ministrului finanţelor publice nr. 1.177/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31
decembrie 2017 şi pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul
contabilităţii, se compun din: Bilanţ, Contul de rezultat patrimonial, Situaţia fluxurilor de
trezorerie, Disponibil din mijloace cu destinaţie specială, Situaţia sumelor primite de la
Comisia Europeană/ alţi donatori şi a plăţilor FEN postaderare la data de 31 decembrie
2021, Contul de execuţie a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
bugetele locale, Veniturile, cheltuielile şi excedente ale bugetelor locale pe unităţi
administrativ teritoriale, Contul de execuţie a donaţiilor/sponsorizărilor primite şi
utilizate, Situaţia plăţilor efectuate la titlul 56 și 58” Proiecte cu finanţare din fonduri
externe nerambursabile (FEN) postaderare”, Situaţia plăţilor efectuate din buget şi
nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei la data de 31 decembrie

2021, Plăţi restante, Situaţia acţiunilor deţinute de instituţiile publice în numele statului
român la societăţi comerciale, societăţi/companii naţionale precum şi în capitalul unor
organisme internaţionale, Situaţia unor indicatori la protecţia copilului şi a persoanelor
cu handicap, Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor, Situaţia
activelor fixe amortizabile, Situaţia activelor fixe neamortizabile, Situaţia activelor şi
datoriilor publice din administraţia locală, Contul de execuţie a bugetului local – Venituri
şi Cheltuieli, Contul de execuţie a bugetului creditelor interne, Contul de execuţie a
bugetului fondurilor externe nerambursabile – Venituri şi Cheltuieli, Contul de execuţie
a bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii, Detalierea
cheltuielilor pentru fiecare buget defalcate pe capitole, subcapitole, paragrafe şi
extrasele de cont.
În anexa nr. 1 la prezenta hotărâre sunt prezentate Situaţiile financiare la data
de 31 decembrie 2021 ale Consiliului Judeţean Harghita, numerotate şi cuprinde 206
file.
Respectând prevederile art. 57 alin. (3) ale Legii nr. 273/2006, privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările legii prin anexa nr. 2 la prezentul
proiect de hotărâre sunt prezentate rapoarte de performanţă pe fiecare program,
derulate de Consiliul Judeţean Harghita şi instituţiile subordonate în anul 2021 şi care
cuprind obiectivele, rezultatele preconizate şi cele obţinute, indicatorii şi costurile
asociate ale acestor programe.
În această anexă este cuprins: Raportul de performanţă pe anul 2021 a
programelor şi proiectelor derulate de: Direcţia generală programe și proiecte, precum
şi programele culturale realizate de: Biblioteca Județeană ”Kájoni János”, Editura
Harghita, Școala Populară de Artă, Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea, Centrul Cultural
Judeţean Harghita, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii
Tradiționale.
Anexa nr. 2 este numerotată şi cuprinde 230 file.
Anexăm Raportul de analiză în baza contului de execuție încheiat la 31
decembrie 2021.
Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare prezentul
Proiect de hotărâre şi anexele.
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