
  
 

  

Direcția economică 

Nr.              /      .11.2022 

 

 

Către, 

Ministerul Finanțelor 

Domnului ministru Adrian CÂCIU 

Stimate Domnule Ministru, 

 

Având în vedere situația financiară a Județului Harghita, datorată în general din cauza 

insuficienței sumelor repartizate din taxa pe valoare adăugată pentru 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, 

Vă rugăm să inițiați un proiect de act normativ care permite unităților administrativ 

teritoriale utilizarea economiilor înregistrate la finanţarea unor cheltuieli descentralizate 

la nivelul judeţelor pentru finanţarea celorlalte categorii de cheltuieli care, potrivit legii, 

se finanţează din aceeaşi sursă. Totodată propunem includerea printre categoriile de 

cheltuieli finanțate din sumele repartizate din taxa pe valoare adăugată pentru 

finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor a cheltuielilor legate de 

serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor aflate în subordinea consiliilor 

judeţene.   

Motivăm cele de mai sus cu următoarele: 
 
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 de plasament și îngrijiri rezidențiale unui număr de 1356 beneficiari (191 

beneficiari în sistemul de protecție al adulților, 1167 beneficiari în sistemul de protecție 
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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. 

Pentru 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 cu 

mult peste cea aprobată prin Legea bugetului de stat pe anul 2022. 

 

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 menționăm că în momentul de față Consiliul 

Județean Harghita finanțează din veniturile proprii 35 de posturi.  

 

În anii trecuți din sumele defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor 

descentralizate la nivelul judeţelor au fost finanțate 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.  

 

 

Cu stimă, 

Borboly Csaba 

președinte 

 

 

Bicăjanu Vasile 

director executiv 

 

 

 

Miercurea-Ciuc, 07 noiembrie 2022. 
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