
  
 

  

 

Direcția economică 

Nr.              /    12.09.2022 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI  

 

Domnului Viceprim-ministru Kelemen Hunor  

 

Stimate Domnule Viceprim-ministru, 

 

 

Prin prezenta Vă supunem atenției Dvs. dificultățile Consiliului Județean Harghita 

cu privire la finanțarea cheltuielilor drumurilor județene din Județul Harghita: 

 

Consiliul Județean Harghita derulează investiții importante pe drumurile județene, 

care necesită finanțare suplimentară în vederea finalizării acestora, ca urmare a majorării 

tarifelor pentru materialele de construcții, având ca rezultat creșterea valorii contractelor 

de execuție a lucrărilor. Astfel prin adresa noastră nr. 92589/20.07.2022 am solicitat 

finanțare suplimentară a cheltuielilor aferente drumurilor județene din Harghita în 

valoare de 40.220 mii lei.  

Prin rectificarea bugetului de stat pe anul 2022 aprobată prin O.U.G. nr. 821/2022 

s-au majorat sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării 

cheltuielilor privind drumurile județene din Județul Harghita, cu suma de 3.576 mii lei, iar 

prin rectificarea bugetului județului Harghita, a fost redirecționat din surse proprii 1.423 

mii lei tot pentru această destinație, astfel există o diferență de 35,220 mii lei 

reprezentând sume necesare pentru derularea lucrărilor existente, luând în considerare 

următoarele: 

 - Judeţul Harghita dispune de o rețea de drumuri judeţene cu o lungime totală de 

peste 850 km; 

- Starea drumurilor modernizate suferă în timp degradări datorate oboselii 

structurii rutiere; 
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 - Factorii climaterici în timpul exploatării (datorate condiţiilor de relief şi de climă 

ale judeţului). 

- În perioada 2021 - 2022, prețurile la materialele de construcții au avut o evoluție 

crescătoare care a rezultat un minus în bugetul județului. 

 

Totodată, dificultățile financiare se întind și pe alte domenii, după cum urmează:   

- Finanțarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita 

care necesită o suplimentare pentru anul 2022 de 14.338  mii lei; 

 

Vă rugăm să ne sprijiniți în obținerea sumei reprezentând diferența dintre cea 

solicitată și cea obținută, cu ocazia unei noi rectificări a bugetului de stat, respectiv din 

Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, având în vedere situaţia de 

dificultate cu care se confruntă Județul Harghita. 

 

Cu stimă, 

 

  Borboly Csaba                                                                       Bicăjanu Vasile  

      președinte                                                                          director executiv 

 

Miercurea Ciuc,   12.09.2022 


		2022-09-12T16:14:52+0300
	Vasile Bicajanu


		2022-09-12T16:27:37+0300
	Csaba Borboly




