ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR .

/ 2022

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea
fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2022
Având în vedere Referatul de aprobare nr.
/2022 inițiat de către preşedintele
Consiliului Judeţean Harghita, Borboly Csaba, la propunerea Direcţiei economice
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea
fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita pe anul 2022,
Completare la referatul de aprobare nr. /2022, Raportul de specialitate al Direcţiei
juridice și administraţie publică nr.
/2022, Raportul de specialitate al Direcției
resurse umane și comunicare nr.
/2022, Raportul de specialitate al Direcția
management și relații internaționale nr. 93029/2022, Raportul de specialitate al
Serviciului achiziții publice nr.
/2022, Raportul de specialitate al Arhitectului șef
nr.
/2022, Raportul de specialitate al Direcției generala programe și proiecte nr.
92972/2022, Raportul de specialitate al Direcției generale tehnice nr. 93011/2022,
Raportul de specialitate al Direcția generale patrimoniu nr. 92923/2022, Raportul de
specialitate al Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita
nr. 67226/2022, Adresa Direcției generale programe și proiecte nr. 90358/2022,
Adresele Centrului Cultural Județean Harghita nr. 90324/2022 și nr. 90355/2022,
Adresa Editurii Hargita Népe nr. 89996/2022, Adresele Arhitectului Șef nr.
90249/2022 și nr. 90287/2022, Adresa Centrului Cultural și de Arte Lăzarea nr.
90257/2022, Adresa Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale Harghita nr. 90261/2022, Referatul Direcției generale programe și
proiecte nr. 90874/2022 Referatele Direcției generale tehnice nr. 91041/2022, nr.
91583/2022 și nr. 91322/2022, Adresele Direcției generale patrimoniu nr.
90014/2022, nr. 90982/2022 și nr. 91878/2022, Adresele Direcției Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita nr. 67213/2022, nr. 90258/2022 și nr.
92551/2022, Adresele Centrul Militar Judeţean Harghita nr. 88584/2022 și nr.
91481/2022, Adresa Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Oltul” al Judeţului
Harghita nr. 86394/2022, Referatele Arhitectului Șef nr. 90956/2022 și nr.
90978/2022, Adresele Direcției resurse umane și comunicare nr. 90965/2022 și nr.
90255/2022;
Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei economice și investiții;
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 Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 8/2022 privind aprobarea
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025, ale
Dispoziţiei preşedintelui Consiliului Judeţean Harghita nr. 151/2022 privind
repartizarea pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor aprobate în bugetul Judeţului
Harghita pe anul 2022;

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 rectificarea bugetului general al judeţului Harghita pe anul 2022,
conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Se aprobă rectificarea bugetului local al județului Harghita pe anul 2022 prin
majorarea la partea de venituri a subcapitolului 46.02.04 - Alte sume primite din
fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaţionale finanţate din
cadrul financiar 2014-2020 cu suma de 994,30 mii lei și la partea de cheltuieli
majorarea următoarelor subcapitole:
a) majorarea subcapitolului 68.02.05.02 - Asistenţă socială în caz de invalidităţi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, titlul 10 –
Cheltuieli de personal cu suma de 616,80 mii lei;
b) majorarea subcapitolului 68.02.06 - Asistenţă socială pentru familie şi copii Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, titlul 10 –
Cheltuieli de personal cu suma de 377,50 mii lei, conform Anexelor nr. 1, 2 și
2a, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Se aprobă modificarea bugetului local al județului Harghita pe anul 2022 prin
virări de credite între subcapitole după cum urmează:
a) diminuarea subcapitolului 51.02.01.03 – Autorități executive, titlul 10 –
Cheltuieli de personal cu suma de 1.000,00 mii lei, titlul 20 – Bunuri și servicii
cu suma de 3.093,00 mii lei, titlul 71 – Active nefinanciare cu suma de 930,64
mii lei;
b) diminuarea subcapitolului 54.02.10 - Direcţia Judeţeană de Evidenţa
Persoanelor al Judeţului Harghita, titlul 51 - Transferuri între unităţi ale
administraţiei cu suma de 100,00 mii lei;
c) diminuarea subcapitolului 54.02.50 - Serviciul Public Salvamont și Salvaspeo al
Consiliului Judeţean Harghita, titlul 10 – Cheltuieli de personal cu suma se
40,00 mii lei și titlul 20 – Bunuri și servicii cu suma de 100,00 mii lei;
d) diminuarea subcapitolului 54.02.50 - Agenția de Dezvoltare Județeană
Harghita, titlul 10 – Cheltuieli de personal cu suma de 40,00 mii lei și titlul 20 –
Bunuri și servicii cu suma de 77,00 mii lei;
e) diminuarea subcapitolului 61.02.50 - Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice
şi siguranţei naţionale - Programe conform Anexa titlul 20 – Bunuri și servicii
cu suma de 40,00 mii lei;
f) diminuarea subcapitolului 65.02.07.04 - Învăţământ special - Active
nefinanciare, titlul 71 – Active nefinanciare cu suma de 20,00 mii lei;
g) diminuarea subcapitolului 66.02.06.01 - Spitale generale, titlul 71 – Active
nefinanciare cu suma de 34,00 mii lei;
h) diminuarea subcapitolului 66.02.50.50 - Alte instituţii şi acţiuni sanitare, titlul
20 – Bunuri și servicii cu suma de 60,00 mii lei, titlul 71 – Active nefinanciare cu
suma de 32,00 mii lei;

i) diminuarea subcapitolului 67.02.03.02 - Biblioteca Judeţeană Kájoni János titlul
10 – Cheltuieli de personal cu suma de 40,00 mii lei și titlul 20 – Bunuri și
servicii cu suma de 16,00 mii lei;
j) diminuarea subcapitolului 67.02.03.05 - Școala Populară de Artă şi Meserii
Vámszer Géza, titlul 51 - Transferuri între unităţi ale administraţiei cu suma de
97,00 mii lei;
k) diminuarea subcapitolului 67.02.03.08 - Centrul Judeţean pentru Conservarea
şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita, titlul 51 - Transferuri între unităţi
ale administraţiei cu suma de 269,00 mii lei;
l) diminuarea subcapitolului 67.02.03.12 - Consolidarea şi restaurarea
monumentelor istorice, Programe conform Anexa, titlul 20 – Bunuri și servicii
cu suma de 120,00 mii lei și titlul 59 – Alte cheltuieli cu suma de 400,00 mii lei;
m) diminuarea subcapitolului 67.02.03.30 - Centrul Cultural Judeţean Harghita,
titlul 51 - Transferuri între unităţi ale administraţiei cu suma de 146,00 mii lei;
n) diminuarea subcapitolului 67.02.03.30 - Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea,
titlul 51 - Transferuri între unităţi ale administraţiei cu suma de 331,21 mii lei;
o) diminuarea subcapitolului 67.02.03.30 – Editura Harghita, titlul 51 - Transferuri
între unităţi ale administraţiei cu suma de 40,00 mii lei;
p) diminuarea subcapitolului 67.02.03.30 – Editura Harghita Népe, titlul 51 Transferuri între unităţi ale administraţiei cu suma de 120,00 mii lei;
q) diminuarea subcapitolului 67.02.50 - Alte servicii în domeniile culturii, recreerii
şi religie, titlul 20 – Bunuri și servicii cu suma de 81,00 mii lei;
r) diminuarea subcapitolului 70.02.05.01 - Alimentare cu apa - Proiect sistem
alimentare cu apa si de canalizare, titlul 71 – Active nefinanciare cu suma de
5,00 mii lei;
s) diminuarea subcapitolului 74.02.05.02 - Colectarea, tratarea si distrugerea
deșeurilor, titlul 20 – Bunuri și servicii cu suma de 30,00 mii lei, titlul 71 –
Active nefinanciare cu suma de 61,55 mii lei;
t) diminuarea subcapitolului 74.02.06 - Canalizarea si tratarea apelor reziduale,
titlul 71 – Active nefinanciare cu suma de 12,00 mii lei;
u) diminuarea subcapitolului 80.02.01.10 - Programe de dezvoltare regională şi
socială, titlul 10 – Cheltuieli de personal cu suma de 6,00 mii lei, titlul 20 –
Bunuri și servicii cu suma de 184,00 mii lei, titlul 71 – Active nefinanciare cu
suma de 329,94 mii lei;
v) diminuarea subcapitolului 84.02.03.01 – Drumuri și poduri, titlul 71 – Active
nefinanciare cu suma de 1.026,22 mii lei;
w) diminuarea subcapitolului 87.02.06 – Turism, titlul 20 – Bunuri și servicii cu
suma de 150,00 mii lei și titlul 71 – Active nefinanciare cu suma de 9,20 mii lei;
x) majorarea subcapitolului 54.02.05 - Fond de rezervă bugetară la dispoziţia
autorităţilor locale, titlul 50 - Fonduri de rezervă cu suma de 9.040,76 mii lei
conform Anexelor nr. 1, 2, 2a, 2b, 4 și 5, care fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.4 (1) Se aprobă utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția autorităţilor
locale în sumă de 9.198,56 mii lei, după cum urmează:
a) suma de 4.450,00 mii lei pentru lucrări de investiții și cheltuieli de întreținere
la drumuri județene;

b) suma de 4.117,00 mii lei pentru cheltuieli curente și de capital pentru Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita;
c) suma de 250,00 mii lei pentru cheltuieli cu dobânda aferente datoriei publice
interne;
d) suma de 60,00 mii lei pentru cheltuieli curente pentru Centrul Militar
Judeţean Harghita;
e) suma de 180,00 mii lei pentru cheltuieli curente pentru Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă „Oltul” al Judeţului Harghita;
f) suma de 54,56 mii lei pentru investiții aparatul propriu;
g) suma de 33,00 mii lei pentru majorarea creditelor bugetare al investiției
„Construire locuințe de serviciu pentru medici (proiectare + execuție)”;
h) suma de 19,00 mii lei pentru majorarea bugetului Programului de colaborare
în vederea derulării activităţilor cultelor religioase;
i) suma de 35,00 mii lei pentru majorarea bugetului programului „Acordarea
distincţiilor pentru dezvoltarea şi promovarea valorilor judeţului Harghita” pe
anul 2022;
(2) Se aprobă modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe
anul 2022, prin diminuarea subcapitolului 54.02.05 - Fond de rezervă bugetară la
dispoziţia autorităţilor locale, titlul 50 - Fonduri de rezervă cu suma de 9.198,56 mii
lei și majorarea următoarelor subcapitole:
a) subcapitolul 51.02.03.01 – Autorități executive, titlul 71 – Active nefinanciare
cu suma de 54,56 mii lei;
b) subcapitolul 55.02 - Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi, titlul 30 –
Dobânzi cu suma de 250,00 mii lei;
c) subcapitolul 60.02.02 - Apărare naţională - Centrul Militar Judeţean Harghita,
titlul 20 – Bunuri și servicii cu suma de 60,00 mii lei;
d) subcapitolul 61.02.05 - Protecţia civilă şi servicii contra incendiilor Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Oltul” al Judeţului Harghita, titlul 20
– Bunuri și servicii cu suma de 180,00 mii lei;
e) subcapitolul 66.02.50.50 - Alte instituţii şi acţiuni sanitare, titlul 71 – Active
nefinanciare cu suma de 33,00 mii lei;
f) subcapitolul 67.02.50 - Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religie
titlul 10 – Cheltuieli de personal cu suma de 35,00 mii lei și titlul 20 – Bunuri și
servicii cu suma de 19,00 mii lei;
g) subcapitolul 68.02.05.02 - Asistenţă socială în caz de invalidităţi - Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, titlul 10 –
Cheltuieli de personal cu suma de 871,00 mii lei și titlul 59 – Alte cheltuieli cu
suma de 5,00 mii lei;
h) subcapitolul 68.02.06 - Asistenţă socială pentru familie şi copii - Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, titlul 10 –
Cheltuieli de personal cu suma de 2.657,50 mii lei, titlul 20 – Bunuri și servicii
cu suma de 346,50 mii lei, titlul 57 – Asistenţă socială cu suma de 85,00 mii lei,
titlul 59 –Alte cheltuieli cu suma de 35,00 mii lei și titlul 71 – Active
nefinanciare cu suma de 117,00 mii lei;
i) subcapitolul 84.02.03.01 – Drumuri și poduri, titlul 20 – Bunuri și servicii cu
suma de 2.400,00 mii lei și titlul 71 – Active nefinanciare cu suma de 2.050,00
mii lei, conform Anexelor nr. 1, 2, 2a, 2b, 4 și 5, care fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art.5 Se aprobă modificarea bugetului local al județului Harghita pe anul 2022 prin
virări de credite între titluri, articole și alineate după cum urmează:
a) la subcapitolul 51.02.03.01 – Autorități executive în cadrul titlului 20 – Bunuri
și servicii în sumă de 23,00 mii lei:
b) la subcapitolul 60.02.02 – Apărare naţională - Centrul Militar Judeţean
Harghita diminuarea titlului 71 – Active nefinanciare cu suma de 0,65 mii lei și
majorarea titlului 20 – Bunuri și servicii cu aceeași sumă;
c) la subcapitolul 68.02.05.02 - Asistenţă socială în caz de invalidităţi - Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita virări de credite în
cadrul titlului 20 – Bunuri și servicii în sumă de 300,00 mii lei;
d) la subcapitolul 68.02.06 - Asistenţă socială pentru familie şi copii - Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, virări de credite în
cadrul titlului 10 – Cheltuieli de personal în sumă de 80,00 mii lei, conform
Anexelor nr. 1, 2, 2a, 2b și 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6 Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate
integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022, prin diminuarea la partea de
venituri a subcapitolului 43.10.09 - Subvenții pentru instituții publice cu suma de
100,00 mii lei, iar la partea de cheltuieli diminuarea subcapitolului 54.10.10 – Direcţia
Judeţeană de Evidenţa Persoanelor al Judeţului Harghita, titlul 10 – Cheltuieli de
personal cu aceeași sumă, conform Anexelor nr. 1, 3 și 3a, care fac parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.7 Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate
integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022, prin diminuarea la partea de
venituri a subcapitolului 43.10.09 - Subvenții pentru instituții publice cu suma de
97,00 mii lei, iar la partea de cheltuieli diminuarea subcapitolului 67.10.03.05 – Școala
Populară de Artă şi Meserii Vámszer Géza, titlul 10 – Cheltuieli de personal cu suma
de 40,00 mii lei și titlul 20 – Bunuri și servicii 57,00 mii lei, conform Anexelor nr. 1, 3 și
3a, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.8 Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate
integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022, prin diminuarea la partea de
venituri a subcapitolului 43.10.09 - Subvenții pentru instituții publice cu suma de
40,00 mii lei, iar la partea de cheltuieli diminuarea subcapitolului 67.10.03.11 –
Editura Harghita, titlul 10 – Cheltuieli de personal cu aceeași sumă, conform Anexelor
nr. 1, 3 și 3a, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.9 Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate
integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022, prin diminuarea la partea de
venituri a subcapitolului 43.10.09 - Subvenții pentru instituții publice cu suma de
120,00 mii lei, iar la partea de cheltuieli diminuarea subcapitolului 67.10.03.11 –
Editura Harghita Népe, titlul 10 – Cheltuieli de personal cu suma de 40 mii lei și titlul
20 – Bunuri și servicii cu suma de 80,00 mii lei, conform Anexelor nr. 1, 3 și 3a, care
fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.10 Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate
integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022, prin diminuarea la partea de

venituri a subcapitolului 43.10.09 - Subvenții pentru instituții publice cu suma de
269,00 mii lei, iar la partea de cheltuieli diminuarea subcapitolului 67.10.03.30 Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita,
titlul 10 – Cheltuieli de personal cu suma de 65,00 mii lei și titlul 20 – Bunuri și servicii
204,00 mii lei, conform Anexelor nr. 1, 3 și 3a, care fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.11 Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate
integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022, prin diminuarea la partea de
venituri a subcapitolului 43.10.09 - Subvenții pentru instituții publice cu suma de
146,00 mii lei, iar la partea de cheltuieli diminuarea subcapitolului 67.10.03.30 Centrul Cultural Judeţean Harghita, titlul 10 – Cheltuieli de personal cu suma de 30,00
mii lei și titlul 20 – Bunuri și servicii 116,00 mii lei, conform Anexelor nr. 1, 3 și 3a,
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.12 Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate
integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022, prin diminuarea la partea de
venituri a subcapitolului 43.10.09 - Subvenții pentru instituții publice cu suma de
331,21 mii lei, iar la partea de cheltuieli diminuarea subcapitolului 67.10.03.30 Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea, titlul 10 – Cheltuieli de personal cu suma de 65,00
mii lei, titlul 20 – Bunuri și servicii cu suma de 232,00 mii lei și titlul 71 – Active
nefinanciare cu suma de 34,21 mii lei, conform Anexelor nr. 1, 3, 3a, 3b și 4, care fac
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.13 Se aprobă modificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate
integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022, prin virări de credite între titluri,
articole și alineate în cadrul aceluiași subcapitolului după cum urmează:
a) la subcapitolul 67.10.03.11 - Editura Hargita Népe diminuarea titlului 20 –
Bunuri și servicii cu suma de 300,00 mii lei și majorarea titlului 71 – Active
nefinanciare cu aceeași sumă;
b) la subcapitolul 67.10.03.30 - Centrul Judeţean pentru Conservarea şi
Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita diminuarea titlului 10 – Cheltuieli de
personal cu suma de 45,00 mii lei, a titlului 71 – Active nefinanciare cu suma
de 30,00 mii lei și majorarea titlului 20 – Bunuri și servicii cu suma de 75,00 mii
lei;
c) la subcapitolul 67.10.03.30 - Centrul Judeţean pentru Conservarea şi
Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita virări de credite în cadrul titlului 10
– Cheltuieli de personal în sumă de 1,45 mii lei și în cadrul titlului 20 – Bunuri și
servicii în sumă de 3,00 mii lei, conform Anexelor nr. 1, 3, 3a, 3b și 4, care fac
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.14 Se aprobă modificarea creditelor de angajament aferent bugetului local al
județului Harghita respectiv a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate
integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022, după cum urmează:
a) diminuarea la subcapitolul 51.02.01.03 – Autorități executive, titlul 71 – Active
nefinanciare cu suma de 13.477,00 mii lei;
b) diminuarea la subcapitolul 66.02.50.50 - Alte instituţii şi acţiuni sanitare, titlul
71 – Active nefinanciare cu suma de 8.129,60 mii lei;

c) diminuarea la subcapitolul 68.02.06 - Asistenţă socială pentru familie şi copii Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, titlul 71 –
Active nefinanciare cu suma de 104,00 mii lei;
d) diminuarea la subcapitolul 70.02.05.01 - Alimentare cu apa - Proiect sistem
alimentare cu apa si de canalizare, titlul 71 – Active nefinanciare cu suma de
16.265,00 mii lei;
e) diminuarea la subcapitolul 74.02.05.02 - Colectarea, tratarea si distrugerea
deșeurilor, titlul 20 – Bunuri și servicii cu suma de 1.332,17 mii lei și titlul 71 –
Active nefinanciare cu suma de 2.800,00 mii lei;
f) diminuarea la subcapitolul 74.02.06 - Canalizarea si tratarea apelor reziduale,
titlul 71 – Active nefinanciare cu suma de 3.958,00 mii lei;
g) diminuarea la subcapitolul 80.02.01.10 - Programe de dezvoltare regională şi
socială, titlul 71 – Active nefinanciare cu suma de 527,07 mii lei;
h) diminuarea la subcapitolul 84.02.03.01 – Drumuri și poduri, titlul 71 – Active
nefinanciare cu suma de 149.628,64 mii lei;
i) diminuarea la subcapitolul 87.02.06 – Turism, titlul 71 – Active nefinanciare cu
suma de 267,00 mii lei;
j) majorarea la subcapitolul 66.02.06.01 - Spitale generale - Active nefinanciare,
titlul 71 – Active nefinanciare cu suma de 771,00 mii lei;
k) majorarea la subcapitolul 67.10.03.30 - Editura Hargita Népe, titlul 71 – Active
nefinanciare cu suma de 1.100,00 mii lei, conform Anexelor nr. 2, 2a, 2b, 3, 3b
și 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.15 Se aprobă modificarea Listei programelor de investiții publice ale Consiliului
Județean Harghita pe anul 2022, conform Anexei nr. 4, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.16 Se aprobă modificarea Listei programelor şi proiectelor care vor fi derulate de
către Consiliul Judeţean Harghita în anul 2022, conform anexei nr. 5, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.17 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează preşedintele
Consiliului Judeţean Harghita, în principal Direcţia economică, împreună cu
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Harghita.
Art.18 Hotărârea se comunică de 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, Direcţiei economice, Serviciului Public Salvamont și Salvaspeo al
Consiliului Judeţean Harghita, Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc,
Centrului Cultural Județean Harghita, Editurii Hargita Népe, Arhitectului Șef, Centrului
Cultural și de Arte Lăzarea, Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea
Culturii Tradiţionale Harghita, Direcției generale programe și proiecte, Direcției
generale tehnice, Direcției generale patrimoniu, Direcției Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Harghita, Centrul Militar Judeţean Harghita,
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Oltul” al Judeţului Harghita, Școlii
Populare de Artă şi Meserii Vámszer Géza, Editurii Harghita, Direcţiei Judeţene de

Evidenţa Persoanelor al Judeţului Harghita precum şi Instituţiei Prefectului judeţului
Harghita.
Art.19 (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,

iulie 2022
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Prezentul proiect de hotărâre a fost iniţiat de către Preşedintele Consiliului
Judeţean Harghita Borboly Csaba la propunerea Direcţiei economice.
PREŞEDINTE
Borboly Csaba

DIRECTOR EXECUTIV
Bicăjanu Vasile

VIZA JURIDICĂ
Direcţia juridică și administraţie locală
Director general
Vágássy Alpár

Compartimentul Cancelaria Consiliului
Judeţean Harghita
Szabó Zsolt Szilveszter

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcţia economică
Nr.
/ 2022

DE ACORD
Borboly Csaba
președinte

REFERAT DE APROBARE
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea
fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2022

Prin prezentul Proiect de hotărâre se propune rectificarea bugetului de venituri şi
cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2022 aprobat prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Harghita nr. 8/2022 şi repartizat pe trimestre prin Dispoziţia Preşedintelui
nr. 151/2022.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita prin adresa nr.
92551/2022 solicită modificarea bugetului investiției în urma încasării sumei de
994.295 lei de la Ministerul Muncii, sumă ce reprezintă stimulentul de risc pentru un
număr de 407 persoane, care au fost izolate preventiv la locul de muncă pe perioada
stării de urgență în conformitate cu prevederile art.7 alin.(5) ale Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 43/2020 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
82/2020, cu modificări și completări ulterioare. Prin urmare se propune rectificarea
bugetului local al județului Harghita pe anul 2022 prin majorarea la partea de venituri
a subcapitolului 46.02.04 - Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană
pentru programele operaţionale finanţate din cadrul financiar 2014-2020 cu suma de
994,30 mii lei și la partea de cheltuieli majorarea următoarelor subcapitole:
a) majorarea subcapitolului 68.02.05.02 - Asistenţă socială în caz de invalidităţi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, titlul 10 –
Cheltuieli de personal cu suma de 616,80 mii lei;
b) majorarea subcapitolului 68.02.06 - Asistenţă socială pentru familie şi copii Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, titlul 10 –
Cheltuieli de personal cu suma de 377,50 mii lei.
Consiliul Județean Harghita se confruntă cu dificultăți financiare, ceea ce pune în
pericol funcționarea instituției și a instituțiilor subordonate, inclusiv a Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, blocarea investițiilor în derulare,
ce va avea ca consecință un număr mare de procese în instanță.
S-a solicitat de la fiecare instituție subordonată și structură a Consiliului Județean
Harghita efectuarea unei analize a situației financiare și propuneri de diminuare a
bugetului unde este cazul.
Direcția generală patrimoniu prin adresa nr. 90014/2022 propune următoarele
modificări la subcapitolul 51.02.01.03 – Autorități executive:

Credit bugetar
aprobat
2022
mii lei

Valoare
necesară la
18.07.2022
mii lei

735,00

735,00

Achiziționare imobile

1,00

0,00

Achiziţionare teren în vederea creării unei
suprafețe împădurite

1,00

1,00

350,00

320,00

Imprimante multifuncționale profesionale

1,00

0,00

Scaun electric pentru transportul pe scări

30,00

29,75

Troliuri

120,00

22,50

7,00

5,30

260,00
80,00
30,00
1,00
1,00
1,00
27,00
12,00
8,00

200,00
54,95
22,69
0,00
0,00
0,00
24,69
12,00
8,00

Telefoane mobile

32,00

26,40

Tablă interactivă (smartboard)

32,00

0,00

Televizor laser smart
Acchiziționarea dotărilor aferente investiției
"Centru balneoclimateric multifuncțional în
orașul Borsec județul Harghita

17,00

0,00

409,40

383,70

Tablete grafice

20,00

16,20

Televizor smart
Sistem de conferință și votare
Modernizare sistemului de control accces în
clădire Palatului Administrativ și Județul
Harghita prin turnichați

1,00
400,00

0,00
0,00

240,00

230,58

Software virtualizare server

1,00

0,00

Reparații capitale centrală termică
Participarea Județului Harghita în Programul
Operațional Regional 2014-2020 la reabilitarea
termică al apartamentelor cu destinație de
locuință de serviciu

20,00

0,00

300,00

300,00

3.137,40

2.392,75

Capitolul din
clasificare bugetară

Denumirea obiectivului
Achiziții de imobile

51.02.01.03/71.01.01

Construcții
Achiziționarea imobile cumpărare/
expropriere

Dotări independente
51.02.01.03/71.01.02

Mașini, echipamente și mijloace de transport
Autovechicule

Motocompresor portabil (cu motor pe benzină)
Computere (de birou și portabile)
Servere
SSD pentru servere
Servere
Switch-uri
Unități de stocare
Defibrilator
Switch-uri
Sursă neîntreruptibilă de curent (UPS)
51.02.01.03/71.01.03

51.02.01.03/71.01.30

Mobilier, aparatură birotică și alte active
corporale

Alte active fixe

51.02.01.03 /71.03.

TOTAL

Direcția generală tehnică prin referatul nr. 91041/2022 propune următoarele
modificări:
51.02.
01.03
1
2

3

4
66.02
06.01

66.02.
06.01
5

6

66.02.
50.50

7

8

9

10

70.02.
05.01
11
12

Situația existentă
Buget Local
Investiții noi - Construcţii
(mii lei)
(71.01.01)
Lucrări de reabilitare și
reamenajare a vilelor nr. 15,
16 și 25 din Băile Homorod
Modernizare Canton
Homorod Băi (PT+execuție)
Alte cheltuieli de investiţii
(71.01.30)
Servicii de realizare a
documentației de avizare
pentru lucrări de intervenții
(DALI) Modernizare Canton
Homorod Băi
Modernizare și extindere
prin supraetajare locuințe de
serviciu din Șumuleu
(Expertiză + DALI)
Investiții în continuare Construcţii (71.01.01)

Credit de
angajament
(mii lei)

4,00

3.180,00

1,00

1.004,00

10,50

0,00

1,00

24,00

Buget Local

Credit de
angajament
(mii lei)
7.643,00

Reamenajarea etajului 2 și
extinderea prin supraetajare
a corpului C al clădirii
Spitalului Judeţean de
Urgenţă Miercurea Ciuc continuarea lucrărilor
necesare finalizării
proiectului

3.197,00

Alte cheltuieli de investiţii
(71.01.30)

Buget Local
(mii lei)

Credit de
angajament
(mii lei)

15,00

785,00

20,00

930,00

Buget Local
(mii lei)

Credit de
angajament
(mii lei)

Clădire Extindere Spitalului
Județean Miercurea Ciuc
(S+D+P+4E) (Faza S.F.)
Consolidare și reabilitare
energetică corp A+B al
Spitalului Județean de
Urgență Miercurea Ciuc
(Faza DALI)
Investiții noi - Construcţii
(71.01.01)
Reabilitare energetică,
Modernizare și Extindere
Policlinica stomatologică
precum și Amenajare
parcare auto în curtea
imobilului (PT+ Executie)
Construire locuințe de
serviciu pentru medici
(proiectare + execuție)
Alte cheltuieli de investiţii
(71.01.30)
Reabilitarea și modernizarea
Centrului de Sănătate
Sânmartin (PT)
Alte cheltuieli asimilate
investiţiilor (71.03)
Reparații capitale Dispensar
medical din str. Petőfi
Sándor nr. 14, Miercurea
Ciuc
Investiții noi - Construcţii
(71.01.01)
Sistem de alimentare cu apă
în comuna Șimonești, sat
Nicoleni, județul Harghita
Extindere sistem de
alimentare cu apă a

1,00

4.399,00

30,00

2.700,00

1,00

170,00

23,30

860,60

Buget Local
(mii lei)

Credit de
angajament
(mii lei)

1,00

1.199,00

1,00

69,00

Situația modificată
Buget Local
Investiții noi - Construcţii
(mii lei)
(71.01.01)
Lucrări de reabilitare și
reamenajare a vilelor nr. 15,
16 și 25 din Băile Homorod
Modernizare Canton
Homorod Băi (PT+execuție)
Alte cheltuieli de investiţii
(71.01.30)
Servicii de realizare a
documentației de avizare
pentru lucrări de intervenții
(DALI) Modernizare Canton
Homorod Băi
Modernizare și extindere
prin supraetajare locuințe de
serviciu din Șumuleu
(Expertiză + DALI)
Investiții în continuare Construcţii (71.01.01)
Reamenajarea etajului 2 și
extinderea prin supraetajare
a corpului C al clădirii
Spitalului Judeţean de
Urgenţă Miercurea Ciuc continuarea lucrărilor
necesare finalizării
proiectului
Alte cheltuieli de investiţii
(71.01.30)
Clădire Extindere Spitalului
Județean Miercurea Ciuc
(S+D+P+4E) (Faza S.F.)
Consolidare și reabilitare
energetică corp A+B al
Spitalului Județean de
Urgență Miercurea Ciuc
(Faza DALI)
Investiții noi - Construcţii
(71.01.01)
Reabilitare energetică,
Modernizare și Extindere
Policlinica stomatologică
precum și Amenajare
parcare auto în curtea
imobilului (PT+ Executie)
Construire locuințe de
serviciu pentru medici
(proiectare + execuție)
Alte cheltuieli de investiţii
(71.01.30)
Reabilitarea și modernizarea
Centrului de Sănătate
Sânmartin (PT)
Alte cheltuieli asimilate
investiţiilor (71.03)
Reparații capitale Dispensar
medical din str. Petőfi
Sándor nr. 14, Miercurea
Ciuc
Investiții noi - Construcţii
(71.01.01)
Sistem de alimentare cu apă
în comuna Șimonești, sat
Nicoleni, județul Harghita
Extindere sistem de
alimentare cu apă a

Credit de
angajament
(mii lei)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

10,00

0,00

0,00

Buget Local

Credit de
angajament
(mii lei)
9.330,00

3.197,00

Buget Local
(mii lei)

Credit de
angajament
(mii lei)

1,00

799,00

0,00

0,00

Buget Local
(mii lei)

Credit de
angajament
(mii lei)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23,30

0,00

Buget Local
(mii lei)

Credit de
angajament
(mii lei)

0,00

0,00

0,00

0,00

13

14

15

74.02.
06
16

17

80.02.
01.10

localității Păuleni, comuna
Lupeni
Alimentarea cu apă a
localităților Cadaciu Mic,
Cadaciu Mare și Cobatesti,
comuna Șimonești, județul
Harghita
Sistem de alimentare cu apă
în comuna Șimonești, satele
Mihăileni si Bentid, județul
Harghita
Eficientizare prin racordare
sursă de apă și extindere
rețea de apă potabilă în
localitățile Cehețel, Tărcești
Investiții noi - Construcţii
(71.01.01)
Canalizare în satele Păltiniș și
Satu Mic, comuna Lupeni
Stație de epurare nouă tip
SBR pentru localitatea Băile
Homorod (proiectare și
execuție)
Alte cheltuieli de investiţii
(71.01.30)

1,00

5.899,00

1,00

4.499,00

1,00

4.599,00

Buget Local
(mii lei)

Credit de
angajament
(mii lei)

1,00

99,00

1,00

3.704,00

Buget Local
(mii lei)

Credit de
angajament
(mii lei)

localității Păuleni, comuna
Lupeni
Alimentarea cu apă a
localităților Cadaciu Mic,
Cadaciu Mare și Cobatesti,
comuna Șimonești, județul
Harghita
Sistem de alimentare cu apă
în comuna Șimonești, satele
Mihăileni si Bentid, județul
Harghita
Eficientizare prin racordare
sursă de apă și extindere
rețea de apă potabilă în
localitățile Cehețel, Tărcești

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Buget Local
(mii lei)

Credit de
angajament
(mii lei)

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli de investiţii
(71.01.30)

Buget Local
(mii lei)

Credit de
angajament
(mii lei)

Investiții noi - Construcţii
(71.01.01)
Canalizare în satele Păltiniș și
Satu Mic, comuna Lupeni
Stație de epurare nouă tip
SBR pentru localitatea Băile
Homorod (proiectare și
execuție)

18

Reabilitare clădire pavilon
administr., orașul Bălan, str.
Minei, nr. 1 (PT)

30,00

165,00

Reabilitare clădire pavilon
administr., orașul Bălan, str.
Minei, nr. 1 (PT)

0,00

0,00

84.02.
03.01

Investiții noi - Construcţii
(71.01.01)

Buget Local
(mii lei)

Credit de
angajament
(mii lei)

Investiții noi - Construcţii
(71.01.01)

Buget Local
(mii lei)

Credit de
angajament
(mii lei)

100,00

26.888,00

0,00

0,00

1,00

6.492,00

0,00

0,00

50,00

450,00

0,00

0,00

5,00

14.120,00

0,00

0,00

200,00

9.936,00

0,00

0,00

36,49

24.973,51

0,00

0,00

200,00

43.665,00

0,00

0,00

5,00

9.340,00

0,00

0,00

1,73

4.666,00

0,00

0,00

200,00

2.042,17

0,00

0,00

14,00

836,00

0,00

0,00

83,00

4.086,00

0,00

0,00

49,00

1.924,00

0,00

0,00

31,00

1.409,00

31,00

1.409,00

19

20

21
22

23

24

25

26

27

28

29
30
31
32

Reabilitare DJ 113B, km
2+600 intrare sat Lăzărești 5+500
Reabilitare DJ 123C, km
1+856-7+000 - ieșire sat
Hosasău
Reabilitarea sistemului rutier
pe DJ 123C, km 11+40011+850
Consolidare sistem rutier pe
DJ 134B, km 0+000-3+740
Reabilitare DJ 136, km
14+000 - 19+950, limita
județ Mureș - intersecția cu
DJ 136B, sectoarele II și III,
km 18+525-19+950
Reabilitare sistem rutier pe
DJ 136A, km 14+200-22+390,
comuna Atid - satul Atia,
comuna Corund
Reabilitare DJ 137, Sector 1,
km 0+000-4+040
Reabilitare sistem rutier pe
DJ 153C, km 51+150-62+751
- Etapa I, km 58+200-62+751 (PT+execuție)
Pod pe DJ 153D, km 11+795
Subcetate, comuna
Subcetate, județul Harghita
Modernizarea infrastructurii
rutiere si tehnici edilitare in
str. Soret, localitatea Corund
- Construire pod pe strada
Sórét, peste pârâul Corund
Realizare trotuar lânga DJ
126 în comuna Lăzarea
Construire trotuar lângă DJ
132 din comuna Lueta,
județul Harghita
Construire trotuar lângă DJ
133, km 20+093-22+071
Reabilitare trotuar din asfalt
în satul Cechești, comuna

Reabilitare DJ 113B, km
2+600 intrare sat Lăzărești 5+500
Reabilitare DJ 123C, km
1+856-7+000 - ieșire sat
Hosasău
Reabilitarea sistemului rutier
pe DJ 123C, km 11+40011+850
Consolidare sistem rutier pe
DJ 134B, km 0+000-3+740
Reabilitare DJ 136, km
14+000 - 19+950, limita
județ Mureș - intersecția cu
DJ 136B, sectoarele II și III,
km 18+525-19+950
Reabilitare sistem rutier pe
DJ 136A, km 14+200-22+390,
comuna Atid - satul Atia,
comuna Corund
Reabilitare DJ 137, Sector 1,
km 0+000-4+040
Reabilitare sistem rutier pe
DJ 153C, km 51+150-62+751
- Etapa I, km 58+200-62+751 (PT+execuție)
Pod pe DJ 153D, km 11+795
Subcetate, comuna
Subcetate, județul Harghita
Modernizarea infrastructurii
rutiere si tehnici edilitare in
str. Soret, localitatea Corund
- Construire pod pe strada
Sórét, peste pârâul Corund
Realizare trotuar lânga DJ
126 în comuna Lăzarea
Construire trotuar lângă DJ
132 din comuna Lueta,
județul Harghita
Construire trotuar lângă DJ
133, km 20+093-22+071
Construire trotuar în sat
Avrămești

33
34

35

36

37
38
39

Avrămești
Construire trotuare în
comuna Suseni
Construire trotuar lângă DJ
123A în comuna Sâncrăieni,
km 12+885-14+430
Alte cheltuieli de investiţii
(71.01.30)
Consolidare apărare de mal
cu zid de sprijin pe DJ 123A,
km 11+830-12+140
Reabilitarea sistemului rutier
pe DJ 124, km 9+85014+312, inclusiv a podurilor
situate la km 2+225 și km
2+395 (DALI)
Reabilitare DJ137C (DALI)
Reabilitare DJ 138 (DALI)
Reabilitare DJ 138B (DALI)
TOTAL
Diferența

5,00

2.310,00

36,00

1.814,00

10,00

25,00

10,00

30,00

10,00
5,00
5,00
1.201,02

Construire trotuare în
comuna Suseni
Construire trotuar lângă DJ
123A în comuna Sâncrăieni,
km 12+885-14+430
Alte cheltuieli de investiţii
(71.01.30)
Consolidare apărare de mal
cu zid de sprijin pe DJ 123A,
km 11+830-12+140
Reabilitarea sistemului rutier
pe DJ 124, km 9+85014+312, inclusiv a podurilor
situate la km 2+225 și km
2+395 (DALI)
Reabilitare DJ137C (DALI)
Reabilitare DJ 138 (DALI)
Reabilitare DJ 138B (DALI)

102,50
445,00
145,00
189.984,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
54,80
-1.145,22

0,00
0,00
0,00
1.419,00
-186.079,78

Direcția generală programe și proiecte prin adresa nr. 90358/2022 propune
următoarele modificări:

Nr.
Crt.

Denumire investiție
/Serviciu/Cotribuție

Categ.
Bugetară

Prevederi
total
2022

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

Studiu de fezabilitate pentru
Școala Profesională Specială
SZENT ANNA Miercurea Ciuc”
Contribuție 50% la ”Realizare
D.A.L.I. pentru investiția
Centru de Cercetare
Dezvoltare Inovare Incubare si
Transfer Tehnologic ”
Modernizare/construire și
dotare de noi baze de
Salvamont în Județul Harghita
– Băile Tușnad(PT+DTAC)
Realizare Proiect tehnic
pentru investiţia ,,Construirea
unei baze Salvamont în oraşul
Borsec” (PT + DTAC)
Servicii de consultanță pentru
elaborarea și depunere
Proiect de finanțare în
programul A.F.M. cu titlul
“Realizare stații de
reîncărcare pentru vehicule
electrice în localități, Jud. HR”
Servicii de întocmire Cereri de
finanțare în cadrul POR,
POIM, POAT, POC etc
Servicii de consultanță în
cadrul procedurilor de
consultare publică al
Ghidurilor de finanțare din
cadrul Programelor
Structurale de Finanțare
nerambursabile

Buget
local
apro-bat
2022

Suma
necesară
pentru
anul 2022

Suma
necesară
pentru
anul
2023

mii lei
Suma
transfera
bila la
alte
capitole

5

9

10

11

Investiție

214,20

214,20

194,20

20,00

20,00

contribuție

488,00

488,00

10,00

478,00

478,00

Investiție

85,00

10,00

0,00

85,00

10,00

Investiție

85,00

10,00

0,00

85,00

10,00

Servicii

48,00

48,00

39,00

0,00

9,00

Servicii

650,00

302,00

50,00

350,00

252,00

Servicii

250,00

150,00

0,00

200,00

150,00

8

9

10

11

12

13

14

15

Contribuție U.A.T Harghita
către către ADI ”Csomád Báványos” cu scopul realizării
Strategiei de dezvoltare I.T.I.
Servicii de consultanță privind
realizare ”Master Plan privind
posibilitățile de dezvoltare a
transportului aerian amenajarea unui aerodrom în
apropierea Mun. Miercurea
Ciuc, județul Harghita”
Servicii de realizare
documente, studii de
specialitate, expertize pentru
obiectivele depuse spre
finanțare de către Consiliul
Județean Harghita în cadrul
P.N.R.R.
Servicii de realizare
documente, studii de
specialitate, expertize pentru
obiectivele depuse spre
finanțare de către Consiliul
Județean Harghita în cadrul
Programului de Investiții
Anghel Saligny.
Servicii de realizare
documente, studii de
specialitate, expertize pentru
obiectivele depuse spre
finanțare de către Consiliul
Județean Harghita în cadrul
Programelor gestionate de
C.N.I.
Servicii de realizare
documente, studii de
specialitate, expertize pentru
obiectivele depuse spre
finanțare de către Consiliul
Județean Harghita în cadrul
Programelor gestionate de
A.N.L.
Contribuție U.A.T Harghita
către către ADI ”Zona
Metropolitană Miercurea Ciuc
- A.D.I. Csík Metropolitán
Övezet” cu scopul realizării
Strategiilor și Planurilor de
dezvoltare
Contribuție U.A.T Harghita
către către ADI ”Zona
Metropolitană Odorheiu
Secuiesc - A.D.I. Udvarhely
Metropolitán Övezet” cu
scopul realizării Strategiilor și
Planurilor de dezvoltare
TOTAL

Servicii

250,00

250,00

0,00

250,00

250,00

Investiție

357,00

50,00

0,00

357,00

50,00

servicii

450,00

250,00

150,00

200,00

100,00

servicii

200,00

200,00

50,00

50,00

150,00

servicii

450,00

250,00

100,00

200,00

150,00

servicii

250,00

250,00

200,00

50,00

50,00

Servicii

500,00

150,00

0,00

500,00

150,00

Servicii

500,00

150,00

0,00

500,00

150,00

3.325,00

1.979,00

4.777,20

2.772,20

793,20

Direcția generală programe și proiecte prin referatul nr. 90874/2022 propune
modificarea Listei programelor şi proiectelor care vor fi derulate de Consiliul Judeţean
Harghita pe anul 2022, după cum urmează:
a) diminuarea bugetului Programului Întâlnirea și concursul pompierilor voluntari
din județul Harghita (Pr. CONCURS POMPI) Cap. 61.02.50/20.30.30 cu suma de
40 mii lei;
b) diminuarea bugetului Programului de sănătate privind prevenirea
marginalizării sociale (Pr. SANATATE) Cap. 66.02.50.50/20.30.30 cu suma de 60
mii lei;
c) diminuarea bugetului Programului Consiliului Județean Harghita privind Ziua
Națională a Tineretului (Pr. ZITIN) Cap. 67.02.50/20.30.30 cu suma de 19 mii
lei;
d) diminuarea bugetului Programului de sprijinire a cultelor religioase (Pr. CULTE)
Cap. 67.02.03.12/59.12 cu suma de 400 mii lei;
e) diminuarea bugetului Programului pentru promovarea turismului în județul
Harghita (Pr. EXPO) Cap. 87.02.04/20.30.30 cu suma de 150 mii lei;
f) diminuarea bugetului Programului anual de colaborare cu voluntari (Pr.
VOLUNTARI) Cap. 80.02.01.10/20.30.30 cu suma de 8 mii lei;
g) diminuarea bugetului Dezvoltarea resurselor umane şi întărirea relaţiilor cu
autorităţile județene (Pr.ZIADM+TRAINING) Cap. 67.02.50/20.30.30 cu suma de
30 mii lei;
h) majorarea bugetului Acordarea distincţiilor pentru dezvoltarea şi promovarea
valorilor judeţului Harghita (Pr. DISTINCTII) Cap. 67.02.50 cu 29 mii lei, și
anume:
- majorarea bugetului Cap. 67.02.50/10.01.30 cu 35 mii lei;
- diminuarea bugetului Cap. 67.02.50/20.30.30 cu 6 mii lei.
i) diminuarea bugetului programului Dezvoltarea relaţiilor publice ale Consiliului
Judeţean Harghita (Pr. COMITATUS) Cap. 67.02.50/20.30.30 cu 6 mii lei;
j) diminuarea bugetului Programului de promovare a colaborării județului
Harghita cu județele Covasna și Mureș (Pr. PROMO) Cap. 67.02.50/20.30.30 cu
10 mii lei;
k) diminuarea bugetului Programului de sprijinire şi dezvoltare a relaţiilor de
înfrăţire cu judeţele şi regiunile din afara ţării Pr. (ÎNFRĂȚIRE) cu 100 mii lei:
-Cap. 80.02.01.10/20.06.02 cu 10 mii lei
-Cap. 80.02.01.10/20.30.30 cu 58 mii lei
-Cap. 80.02.01.10/20.30.02 cu 22 mii lei
-Cap. 80.02.01.10/20.01.07 cu 10 mii lei
j) diminuarea bugetului programului Reprezentarea şi promovarea judeţului
Harghita pe lângă instituţiile Uniunii Europene și Adunarea Regiunilor Europene
(Pr. UE) Cap. 80.02.01.10 cu 50 mii lei:
-Cap. 80.02.01.10/10.01.30 cu 6 mii lei
-Cap. 80.02.01.10/20.30.30 cu 34 mii lei
-Cap. 80.02.01.10/20.30.02 cu 10 mii lei
m) diminuarea bugetului programului Cercetări arheologice în județul Harghita
(Pr. SAPATURI) Cap. 67.02.03.12 cu 120 mii lei;
n) majorarea bugetului Programului de colaborare în vederea derulării
activităţilor cultelor religioase (ALTECULTE) Cap. 67.02.50/20.30.30 cu suma de
19 mii lei;

o) diminuarea bugetului programului Programul privind creșterea eficienței în
administrație publică la Consiliul Județean Harghita (Pr. EFICIENTA) Cap.
67.02.50/20.30.30. cu 10 mii lei;
p) diminuarea bugetului Programului pentru ocrotirea şi conservarea imaginii
satului harghitean (Pr. IMAGSATE) Cap. 80.02.01.10 cu 222 mii lei:
-Cap. 80.02.01.10/20.30.30 cu 32 mii lei
-Cap. 80.02.01.10/71.01.30 cu 190 mii lei.
Arhitectul șef, Compartimentul UIP SMID Harghita prin adresa nr. 90249/2022
propune renunțarea la investițiile și serviciile referitoare la contractele investiției de
Tratare Mecano – Biologică la SMID HR:
1.”Studiu privind estimarea potențialului de colectare separată a biodeșeurilor și a potențialului de compostare individuală”
2. Achiziție publică pentru contractarea serviciilor „Studiu privind
determinarea compoziției deșeurilor menajere, similare și din piețe la nivelul
județului Harghita”
3. Achiziție publică pentru contractarea serviciilor „Realizare Studiu de
fezabilitate pentru Optimizarea SMID Harghita prin realizarea unei Stații de tratare
mecano-biologică a deșeurilor
4. Achiziție publică pentru contractarea serviciilor de „Cerere de finanțare
pentru Optimizarea SMID Harghita prin realizarea unei Stații de tratare mecanobiologică a deșeurilor”
5. Achiziție publică pentru contractarea serviciilor de „Documentații de
atribuire a contractelor de achiziții publice în cadrul proiectului Optimizarea SMID
Harghita prin realizarea unei Stații de tratare mecano-biologică a deșeurilor”
Arhitectul șef, prin adresa nr. 90287/2022 propune următoarele diminuări, referitor
la investiții:
mii lei
Descriere
Reactualizare Plan Urbanistic
Zonal Munții Harghita
Elaborare Plan Urbanistic
Zonal Ciomatu Mare – Lacul
Sf. Ana
Elaborare Plan Urbanistic
Zonal Hășmașu Mare – Lacul
Roșu
Realizare Studiu
hidrogeologic și foraj de
prospecțiune pentru
asigurarea apei potabile
pentru zona protejată Lacul
Sf. Ana
Realizare studiu de
fezabilitate pentru sisteme
de alimentare cu apă și
canalizare pentru zona
protejată Lacul Sf. Ana
Realizare Studiu
hidrogeologic și foraj de

Capitol/
Subcapitol

Prevederi
inițial
2022

Credit
bugetar
inițial

Credit
angajament
inițial

Credit
bugetar
rectificat

Credit de
angajam
ent
rectificat

80.02.01.10.
- 71.01.30.

200,00

10,00

190,00

0

0

80.02.01.10.
- 71.01.30.

71,93

71,93

0

71,93

0

80.02.01.10.
- 71.01.30.

100,00

10,00

90,00

0

0

87.02.04 –
71.01.01

30,00

30,00

0

30,00

0

74.02.06 71.01.30

165,00

10,00

155,00

0

0

87.02.04 –
71.01.01

150,00

3,00

147,00

0

0

prospecțiune pentru
asigurarea apei potabile
pentru zona turistică
Harghita Mădăraș
Elaborare Plan Urbanistic
Zonal Munții Căliman

80.02.01.10 71.01.30.

100,00

10,00

90,00

0

0

Totodată prin referatele nr. 90956/2022 și nr. 90978/2022 propune următoarele
modificări în Lista programelor şi proiectelor care vor fi derulate de către Consiliul
Judeţean Harghita în anul 2022:

Descriere
Reactualizarea Planului de
Amenajare a Teritoriului
Județean (PATJ Harghita)
Realizare Studiu
hidrogeologic și foraj de
prospecțiune pentru
asigurarea apei potabile
pentru zona protejată
Lacul Sf. Ana

mii lei
Credit
Credit de
bugetar
angajarectifiment
cat
rectificat

Capitol/
Subcapitol

Prevederi
inițial
2022

Credit
bugetar
inițial

Credit
angajament
inițial

80.02.01.10. 71.01.30.

1.688,07

80,00

1.608,07

0,06

1.688,00

87.02.04 71.01.30.

30,00

30,00

0

23,80

0

Direcția resurse umane și comunicare prin adresa nr. 90965/2022 propune
următoarele diminuări la subcapitolul 51.02.01.03 – Autorități publice:
a) cheltuieli de personal cu suma de 1.000,00 mii lei;
b) cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 204,00 mii lei;
c) cheltuieli privind investiția „Servicii de dezvoltare software pentru serviciile
online prestate de Consiliul Judetean Harghita si managementul
documentelor” în sumă de 100,00 mii lei;
Analizând contul de execuție la data de 30.06.2022, la programele derulate de către
instituțiile subordonate, se constată următoarele:
lei
Nr.crt.

Institutia subordonată

1

Biblioteca Kájoni János

2

Buget
Semestru I.

Executie
Semestru I.

Rămas
necheltuit

35.000,00

18.358,71

16.641,29

Editura Hargita Népe

145.000,00

64.832,05

80.167,95

3

Centrul Cultural Județean

358.200,00

241.342,00

116.858,00

4

Centrul de Promovare și
Conservare

343.410,00

139.380,00

204.030,00

5

Centrul Cultural Lăzarea

385.000,00

152.260,00

232.740,00

6

Agenția de Dezvoltare

179.800,00

102.370,00

77.430,00

7

Salvamont

170.000,00

70.000,00

100.000,00

8

Școala Populară de Artă

124.000,00

66.930,00

Total

57.070,00
884.937,24

Centrul Cultural și de Arte Lăzarea prin adresa nr.90257/2022 propune renunțarea la
investiții în valoare de 34,21 mii lei, care se compune din următoarele obiective:
1. Achiziționarea a două sisteme desktop PC DELL 15,00 mii lei;
2. Achiziționarea două corturi industriale 14,00 mii lei;
3. Achiziționarea a unei mașini pentru prelucrarea lemnului 3,00 mii lei;
4. Diferență neutilizată la achiziționarea a două obiective foto 2,21 mii lei.
Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Harghita
prin adresa nr. 90261/2022 renunță la suma de 65,00 mii lei, prin diminuarea
cheltuielilor de personal cu această sumă.
În urma analizei bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al Centrului
Cultural Judetean Harghita solicitat prin adresa nr. 89887 din 27.06.2022 de Consiliul
Județean Harghita, instituția ne-a comunicat că renunță la Cheltuieli de personal la
suma de 30.000 lei datorită faptului că un salariat al instituției s-a pensionat.
Văzând cele prezentate și luând în considerare sumele din contul de execuție a
bugetului local al județului Harghita la data de 30.06.2022 la propunerea Direcției
economice se propun următoarele diminuări ale bugetului aparatului propriu
respectiv a subunităților:
mii lei
Nr.
crt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Denumire instituție

Consiliul Județean
Harghita - Aparat
propriu, bunuri și servicii
Agenția de Dezvoltare a
Județului Harghita
Serviciul Public
Salvamont și Salvaspeo
Direcția Județeana de
Evid. Pers. Jud Harghita
Biblioteca Județeană
Kájoni János
Şcoala Populară de Artă
şi Meserii Vámszer Géza
Editura Hargita Népe
Editura Harghita
Centrul Cultural
Județean Harghita
Centr. Jud. pt.
Conservarea și Promov.
Culturii Trad. Harghita
Centrul Cultural si de

Buget anual
asigurat de
CJHR 2022

Diminuare, din care
Diminuare
total
Cheltuieli Cheltuieli Cheltuieli
personal cu bunuri investiții

19.853,90

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

1.948,75

117,00

40,00

77,00

0,00

2.569,00

140,00

40,00

100,00

0,00

1.676,64

100,00

100,00

0,00

0,00

2.294,88

56,00

40,00

16,00

0,00

2.156,77

97,00

40,00

57,00

0,00

3.854,51
879,45

120,00
40,00

40,00
40,00

80,00
0,00

0,00
0,00

1.784,16

146,00

30,00

116,00

0,00

1.923,89

269,00

65,00

204,00

0,00

1.302,00

331,21

65,00

232,00

34,21

Artă Lăzarea
Total general

2.416,21

500,00

1.882,00

34,21

Art. 36 a Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare prevede următoarele:
(1) În bugetele locale se înscrie fondul de rezervă bugetară la dispoziţia consiliului
local, judeţean în cotă de până la 5% din totalul cheltuielilor. Acesta se utilizează la
propunerea ordonatorilor principali de credite, pe bază de hotărâri ale consiliilor
respective, pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în
cursul exerciţiului bugetar, pentru înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale,
precum şi pentru acordarea unor ajutoare către alte unităţi administrativ-teritoriale
în situaţii de extremă dificultate, la cererea publică a primarilor acestor unităţi ori din
iniţiativă proprie.
(2) Fondul de rezervă bugetară prevăzut la alin. (1) poate fi majorat în cursul anului,
cu aprobarea consiliului local, judeţean din disponibilităţile de credite bugetare care
nu mai sunt necesare până la sfârşitul anului.
Conform celor prezentate mai sus se propune modificarea bugetului local al județului
Harghita pe anul 2022 prin diminuarea următoarelor subcapitole și titluri și majorarea
fondului de rezervă cu sumele disponibilizate:
a) diminuarea subcapitolului 51.02.01.03 – Autorități executive, titlul 10 –
Cheltuieli de personal cu suma de 1.000,00 mii lei, titlul 20 – Bunuri și servicii
cu suma de 3.093,00 mii lei, titlul 71 – Active nefinanciare cu suma de 930,64
mii lei;
b) diminuarea subcapitolului 54.02.10 - Direcţia Judeţeană de Evidenţa
Persoanelor al Judeţului Harghita, titlul 51 - Transferuri între unităţi ale
administraţiei cu suma de 100,00 mii lei;
c) diminuarea subcapitolului 54.02.50 - Serviciul Public Salvamont și Salvaspeo al
Consiliului Judeţean Harghita, titlul 10 – Cheltuieli de personal cu suma se
40,00 mii lei și titlul 20 – Bunuri și servicii cu suma de 100,00 mii lei;
d) diminuarea subcapitolului 54.02.50 - Agenția de Dezvoltare Județeană
Harghita, titlul 10 – Cheltuieli de personal cu suma de 40,00 mii lei și titlul 20 –
Bunuri și servicii cu suma de 77,00 mii lei;
e) diminuarea subcapitolului 61.02.50 - Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice
şi siguranţei naţionale - Programe conform Anexa titlul 20 – Bunuri și servicii
cu suma de 40,00 mii lei;
f) diminuarea subcapitolului 65.02.07.04 - Învăţământ special - Active
nefinanciare, titlul 71 – Active nefinanciare cu suma de 20,00 mii lei;
g) diminuarea subcapitolului 66.02.06.01 - Spitale generale titlul 71 – Active
nefinanciare cu suma de 34,00 mii lei;
h) diminuarea subcapitolului 66.02.50.50 - Alte instituţii şi acţiuni sanitare, titlul
20 – Bunuri și servicii cu suma de 60,00 mii lei, titlul 71 – Active nefinanciare cu
suma de 32,00 mii lei;
i) diminuarea subcapitolului 67.02.03.02 - Biblioteca Judeţeană Kájoni János titlul
10 – Cheltuieli de personal cu suma de 40,00 mii lei și titlul 20 – Bunuri și
servicii cu suma de 16,00 mii lei;

j) diminuarea subcapitolului 67.02.03.05 - Școala Populară de Artă şi Meserii
Vámszer Géza, titlul 51 - Transferuri între unităţi ale administraţiei cu suma de
97,00 mii lei;
k) diminuarea subcapitolului 67.02.03.08 - Centrul Judeţean pentru Conservarea
şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita, titlul 51 - Transferuri între unităţi
ale administraţiei cu suma de 269,00 mii lei;
l) diminuarea subcapitolului 67.02.03.30 - Centrul Cultural Judeţean Harghita,
titlul 51 - Transferuri între unităţi ale administraţiei cu suma de 146,00 mii lei;
m) diminuarea subcapitolului 67.02.03.30 - Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea,
titlul 51 - Transferuri între unităţi ale administraţiei cu suma de 331,21 mii lei;
n) diminuarea subcapitolului 67.02.03.30 – Editura Harghita, titlul 51 - Transferuri
între unităţi ale administraţiei cu suma de 40,00 mii lei;
o) diminuarea subcapitolului 67.02.03.30 – Editura Harghita Népe, titlul 51 Transferuri între unităţi ale administraţiei cu suma de 120,00 mii lei;
p) diminuarea subcapitolului 67.02.03.12 - Consolidarea şi restaurarea
monumentelor istorice, Programe conform Anexa, titlul 20 – Bunuri și servicii
cu suma de 120,00 mii lei și titlul 59 – Alte cheltuieli cu suma de 400,00 mii lei;
q) diminuarea subcapitolului 67.02.50 - Alte servicii în domeniile culturii, recreerii
şi religie, titlul 20 – Bunuri și servicii cu suma de 81,00 mii lei;
r) diminuarea subcapitolului 70.02.05.01 - Alimentare cu apa - Proiect sistem
alimentare cu apa si de canalizare, titlul 71 – Active nefinanciare cu suma de
5,00 mii lei;
s) diminuarea subcapitolului 74.02.05.02 - Colectarea, tratarea si distrugerea
deșeurilor, titlul 20 – Bunuri și servicii cu suma de 30,00 mii lei, titlul 71 –
Active nefinanciare cu suma de 61,55 mii lei;
t) diminuarea subcapitolului 74.02.06 - Canalizarea si tratarea apelor reziduale,
titlul 71 – Active nefinanciare cu suma de 12,00 mii lei;
u) diminuarea subcapitolului 80.02.01.10 - Programe de dezvoltare regională şi
socială, titlul 10 – Cheltuieli de personal cu suma de 6,00 mii lei, titlul 20 –
Bunuri și servicii cu suma de 184,00 mii lei, titlul 71 – Active nefinanciare cu
suma de 329,94 mii lei;
v) diminuarea subcapitolului 84.02.03.01 – Drumuri și poduri, titlul 71 – Active
nefinanciare cu suma de 1.026,22 mii lei;
w) diminuarea subcapitolului 87.02.06 – Turism, titlul 20 – Bunuri și servicii cu
suma de 150,00 mii lei și titlul 71 – Active nefinanciare cu suma de 9,20 mii lei,
x) majorarea subcapitolului 54.02.05 - Fond de rezervă bugetară la dispoziţia
autorităţilor locale, titlul 50 - Fonduri de rezervă cu suma de 9.040,76 mii lei.
Direcția Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita prin adresa nr.
90258/2022 ne comunică că în urma intrării în vigoare a Legii 143/2022 pentru
modificarea şi completarea art. 129 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi
promovarea drepturilor copilului şi pentru stabilirea unor măsuri de asistenţă socială,
nivelul minim al alocației de hrană a fost majorată la suma de 22 lei/beneficiar/zi. În
urma analizei situației financiare și a nevoilor pentru ultimele 4 luni ale anului 2022
suma necesară pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare a serviciilor Direcției
este de 20.338 mii lei.
Totodată prin adresa nr. 67213/2022 Direcția Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Harghita solicită modificarea Listei programelor de investiții

publice ale Consiliului Județean Harghita pe anul 2022 prin includerea la subcapitolul
68.02.06 - Asistenţă socială pentru familie şi copii - Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Harghita a Amenajare viitor sediu DGASPC Harghita
(elaborare DALI) cu suma de 105,00 mii lei, Pregătire dosare pentru PNRR (Elaborare
expertizelor Tip A – de rezistență mecanică și stabilitate și rapoartelor de audit
energetic) cu suma de 13,00 mii lei.
În urma creșterii prețurilor la gaze naturale și energie electrică Centrul Militar
Judeţean Harghita prin adresa nr. 88584/2022 solicită majorarea bugetului cu suma
de 60,00 mii lei, iar Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Oltul” al Judeţului
Harghita în baza adresei nr. 86394/2022 cu suma de 180,00 mii lei.
Direcția generală patrimoniu prin adresa nr. 90982/2022 solicită asigurarea sumei de
54,56 mii lei pentru achiziționare de mobilier.
Direcției generale tehnice prin referatul nr. 91583/2022 se propune majorarea
creditelor bugetare aprobate pe anul 2022 cu suma de 33,00 mii lei la investiția
„Construire locuințe de serviciu pentru medici (proiectare + execuție)”.
Totodată, având în vedere ajustarea prețurilor contractelor aferente unor obiective
de investiții cuprinse în Lista programelor de investiții publice ale Consiliului Județean
Harghita pe anul 2022, Direcția propune următoarele modificări/suplimentări:
Situația existentă
84.02.
03.01

3

Investiții noi - Construcţii
(71.01.01)
Refacere și consolidare
corp drum pe DJ 135, km
65+000-71+000, afectat de
alunecări de teren
(PT+execuție)
Investiții în continuare Construcţii (71.01.01)

4

Reabilitare DJ 123, km
7+000 -21+500 inclusiv
refacerea drumului la km
7+900-7+940 și reparația a
4 podețe afectate de
inundațiile din perioada 7
iunie – 4 iulie 2016

5

Reabilitare DJ 127, județul
Harghita, km 8+921-30+500

6

Reabilitare DJ 127A, km
40+585-59+071, inclusiv
reparația/reconstrucția/ref
acerea lucrărilor de artă
afectate de inundațiile din
perioada 7 iunie – 4 iulie
2016

7

8

Refacere și construire
podeț pe DJ 132 în urma
daunelor produse de
inundații
(proiectare+execuție)
Reabilitare DJ 134 Lim jud

Buget
Local
(mii lei)

Credit de
angajament
(mii lei)

8.440,75

0,00

4.511,00

25.115,66

5.137,80

27.818,97

3.850,81

3.660,19

540,00

0,00

217,52

0,00

Situația modificată
Buget
Investiții noi Local
Construcţii (71.01.01)
(mii lei)
Refacere și consolidare
corp drum pe DJ 135,
km 65+000-71+000,
afectat de alunecări de
teren (PT+execuție)
Investiții în continuare Construcţii (71.01.01)
Reabilitare DJ 123, km
7+000 -21+500 inclusiv
refacerea drumului la
km 7+900-7+940 și
reparația a 4 podețe
afectate de inundațiile
din perioada 7 iunie – 4
iulie 2016
Reabilitare DJ 127,
județul Harghita, km
8+921-30+500
Reabilitare DJ 127A, km
40+585-59+071,
inclusiv
reparația/reconstrucția
/refacerea lucrărilor de
artă afectate de
inundațiile din perioada
7 iunie – 4 iulie 2016
Refacere și construire
podeț pe DJ 132 în
urma daunelor produse
de inundații
(proiectare+execuție)
Reabilitare DJ 134 Lim

8.390,75

Credit de
angajame
nt
(mii lei)
0,00

5.515,65

24.773,01

5.137,80

29.818,97

3.850,81

4.188,19

609,00

0,00

243,87

0,00

Mures - Uilac - lim jud
Mures, km 18+400-21+240
și km 22+640-24+550

9

10

Modernizare sistem rutier
pe DJ 134A, DN 13C Soimosu Mic - Cristuru
Secuiesc, km 7+518-15+360
pe tronsonul km 15+240 15+400
Modernizare sistem rutier
pe DJ 135, limita județului
Mureș - Atid, km 45+40057+500
TOTAL
Diferența

470,00

1.000,00

11.547,00

10.209,01

37.911,88

75.446,83

jud Mures - Uilac - lim
jud Mures, km 18+40021+240 și km 22+64024+550
Modernizare sistem
rutier pe DJ 134A, DN
13C - Soimosu Mic Cristuru Secuiesc, km
7+518-15+484, sectorul
km 15+240 -15+400
Modernizare sistem
rutier pe DJ 135, limita
județului Mureș - Atid,
km 45+400-57+500

470,00

1.000,00

12.547,00

12.685,20

39.962,88
+2.050,00

82.594,37
+4.661,54

La propunerea Direcției generale economice pentru creditul contractat se majorează
sumele cuprinse pentru plata dobânzii cu suma de 250,00 mii lei.
Direcția resurse umane și comunicare prin adresa nr. 90255/2022 solicită majorarea
bugetului aprobat pe anul 2022 la programul „Acordarea distincţiilor pentru
dezvoltarea şi promovarea valorilor judeţului Harghita” pe anul 2022 cu suma de
35,00 mii lei. Această sumă este necesară pentru recunoașterea și premierea
persoanelor, grupurilor de persoane și instituțiilor publice cu merite deosebite, care
s-au remarcat în diferite domenii legate de dezvoltarea socială, economică, culturală
din județul Harghita.
Văzând solicitările prezentate în baza prevederilor art. 36, alin. (1) a Legii nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
se propune utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția autorităţilor locale în
sumă de 9.198,56 mii lei, după cum urmează:
a) suma de 4.450,00 mii lei pentru lucrări de investiții și cheltuieli de întreținere
la drumuri județene;
b) suma de 4.117,00 mii lei pentru cheltuieli curente și de capital pentru Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita;
c) suma de 250,00 mii lei pentru cheltuieli cu dobânda aferente datoriei publice
interne;
d) suma de 60,00 mii lei pentru cheltuieli curente pentru Centrul Militar
Judeţean Harghita;
e) suma de 180,00 mii lei pentru cheltuieli curente pentru Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă „Oltul” al Judeţului Harghita;
f) suma de 54,56 mii lei pentru investiții aparatul propriu;
g) suma de 33,00 mii lei pentru majorarea creditelor bugetare al investiției
„Construire locuințe de serviciu pentru medici (proiectare + execuție)”;
h) suma de 19,00 mii lei pentru majorarea bugetului Programului de colaborare
în vederea derulării activităţilor cultelor religioase;
i) suma de 35,00 mii lei pentru majorarea bugetului programului „Acordarea
distincţiilor pentru dezvoltarea şi promovarea valorilor judeţului Harghita” pe
anul 2022;

Prin adresa nr. 91878/2022 Direcția generală patrimoniu solicită modificarea
bugetului local aprobat pe anul 2022, la subcapitolul 51.02.03.01 – Autorități
executive, prin virări de credite între articole și alineate la titlul bunuri și servicii prin
diminuarea cheltuielilor cu materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional cu
suma de 23 mii lei și majorarea cheltuielilor cu protecția muncii cu aceeași sumă.
Aceste modificări sunt necesare pentru achiziționarea serviciilor de medicina muncii.
Centrul Militar Judeţean Harghita prin adresa nr. 91481/2022 solicită modificarea
bugetului instituției aprobat pe anul 2022 prin diminuarea cheltuielilor cu investiții cu
suma de 650 lei, sumă rămasă după achiziționarea imprimantei, și majorarea
cheltuielilor cu prime de asigurare non viață cu suma de 150 lei și a cheltuielilor cu
apă, canal și salubritate cu suma de 500 lei.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita prin adresa nr.
92551/2022 solicită aprobarea unor virări de credite în cadrul aceluiași subcapitol,
după cum urmează:
- la subcapitolul 68.02.06 - Asistenţă socială pentru familie şi copii - Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita diminuarea
articolului 10.01.01 – Salarii de bază cu suma de 80,00 mii lei și majorarea
10.03.07 - Contribuția asiguratorie pentru muncă cu aceeași sumă.
- la subcapitolul 68.02.05.02 - Asistenţă socială în caz de invalidităţi - Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, diminuarea
articolului 20.01.09 - Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional cu
suma de 300,00 mii lei și majorarea următoarelor articole: 20.01.01 - Furnituri
de birou cu suma de 3,00 mii lei, 20.01.02 - Materiale pentru curățenie cu
suma de 11,00 mii lei, 20.01.03 - Încălzit, Iluminat si forța motrică cu suma de
8,00 mii lei, 20.01.04 - Apă, canal și salubritate cu suma de 7,00 mii lei,
20.01.05 - Carburanți si lubrifianți cu suma de 10,00 mii lei, 20.01.07 –
Transport cu suma de 2,00 mii lei, 20.01.08 - Posta, telecomunicații, radio, tv,
internet cu suma de 5,00 mii lei, 20.01.30 - Alte bunuri si servicii pentru
întreținere și funcționare cu suma de 20,00 mii lei, 20.03.01 – Hrană pentru
oameni cu suma de 192,00 mii lei, 20.04.01 – Medicamente cu suma de 12,00
mii lei, 20.04.02 - Materiale sanitare cu suma de 8,00 mii lei, 20.05.01 Uniforme și echipament cu suma de 12,00 mii lei, 20.05.30 - Alte obiecte de
inventar cu suma de 10,00 mii lei.
Editura Hargita Népe prin adresa nr. 89996/2022 solicită modificarea bugetului
instituției prin virări de credite între titluri prin diminuarea cheltuielilor cu bunuri și
servicii și majorarea cheltuielilor cu investiții. Se propune diminuarea articolului
20.01.09 – materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional cu suma de 100,00
mii lei, 20.01.30 - Alte bunuri si servicii pentru întreținere și funcționare cu suma de
120,00 mii lei, 20.30.30 - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii cu suma de 80,00 mii lei și
majorarea articolului 71.01.03 - Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale cu
suma de 300,00 mii lei. În baza Notei de fundamentare cu această sumă se vor
achiziționa echipamente de tehnologie gastronomică.
Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Harghita
prin adresa nr. 90261/2022 solicită modificarea bugetului instituției prin virări de

credite între titluri și articole și alineate. Se propune diminuarea articolului 10.01.01
– Salarii de bază cu suma de 45,00 mii lei, 10.02.06 – Tichete de vacanță cu suma de
1,45 mii lei, 20.06.02 – Deplasări în străinătate cu suma de 3,00 mii lei, 71.01.30- Alte
active fixe cu suma de 30,00 mii lei și majorarea articolului 10.01.13 – Drepturi de
delegare cu suma de 1,45 mii lei, 20.01.03- Încălzit iluminat și forțe motrica cu suma
de 25,00 mii lei, 20.01.30 – Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare cu
suma de 3,00 mii lei și 30.30.30-Alte cheltuieli cu bunuri și servicii (Pr.30) cu suma de
50,00 mii lei.
Totodată prin adresa respectivă renunță la suma de 65,00 mii lei după prin
diminuarea cheltuielilor de personal cu această sumă.
Pe baza celor de mai sus, propunem spre aprobare prezentul proiect de hotărâre,
împreună cu anexele enumerate mai sus, defalcate pe capitole, subcapitole,
paragrafe, articole şi alineate.

Miercurea Ciuc,

.07.2022

Director executiv
Bicăjanu Vasile

