
 
Solicitări ale Județului Harghita pe anul 2023 din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată 

 

Nr. 
crt. 

Denumire indicator 
Suma solicitată 

pentru anul 2023 
-mii lei- 

Observații 

1. 

Susținerea sistemului de 
protecție a copilului și a 
centrelor publice pentru 

persoane adulte cu 
handicap din sumele 

defalcate din TVA pentru 
finanţarea cheltuielilor 

descentralizate la nivelul 
județelor 

65.091,00  
din care:            
- Susținerea 
sistemului de 
protecție a copilului 
44.850 mii lei;  
- Susținerea centrelor 
publice pentru 
persoane adulte cu 
handicap 20.241 mii 
lei. 

Pentru 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 de funcționare, proporția să fie 
stipulată concret în legislația privind finanțarea 
serviciilor sociale. Pentru anul 2023 cheltuielile de 
funcționare se ridică la suma de 72.323 mii lei. 

2. 

Suma repartizată județului 
Harghita pentru ”Programul 
pentru școli al României” 

6.550,00 
 

Pe baza Hotărârii de Guvern nr. 1383 din 
16.11.2022 pentru modificarea HG nr. 1007/2022 
privind stabilirea bugetului pentru implementarea 
Programului pentru școli al României în perioada 
2017-2023 pentru anul şcolar 2022-2023, precum 
şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 640/2017, suma necesară pentru 
anul 2023 este de 6.550 mii lei   

3. 

Finanțarea drepturilor 
copiilor cu cerințe 
educaționale speciale care 
frecventează învățământul 
special 

1.679,00 

Numărul de beneficiari este de 254 de copii din 
cele trei școli speciale din județ și 7 unități școlare 
din învățământul de masă cu grupe speciale.    



4. 

Suma repartizată județului 
Harghita pentru Învățământ 
special și centrele județene 

de resurse și asistență 
educațională 1.316,00 

 

Finanţarea unităţilor de învăţământ special şi a 
centrelor judeţene de resurse şi asistenţă 
educaţională pentru cheltuielile prevăzute la art. 
104 alin. 2 lit. b) - d) din Legea educaţiei naţionale 
nr. 1/2011 la cele trei școli speciale (Liceul 
Tehnologic Special ”Szent Anna” Miercurea Ciuc, 
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Ocland, 
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Bilbor și 
Centrului Județean de Resurse și Asistență 
Educațională Harghita 1.316 mii lei. 

5. 

Suma repartizată județului 
Harghita pentru Plata 
contribuțiilor pentru 
personalul neclerical 

 

9.552,00 
 

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. Solicităm ca numărul maxim de 
posturi finanţate pentru personalul neclerical 
angajat în unităţile de cult, pe anul 2023 să fie 381 
posturi. 
Totodată, 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 anul 2023. 

6. 
Finanțarea burselor elevilor 

din învățământul special 
256,000 

Având în vedere art. 105, alin. (2), litera d) din 
Legea educației naționale nr.1/2011, finanțarea 
complementară a cheltuielilor cu bursele elevilor 
se asigură din bugetele locale ale unităţilor 
administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de 



învăţământ preuniversitar şi din sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată, aprobate anual prin 
legea bugetului de stat cu această destinaţie. Suma 
necesară pentru bursele din școlile speciale este de 
256 mii lei. 

7. 

Suma repartizată județului 
Harghita pentru finanțarea 
serviciului public comunitar 
de evidență a persoanelor 

2.167,00 
 
 

Propunem ca finanțarea serviciului public 
comunitar de evidență a persoanelor să fie 
finanțată din sumele defalcate din TVA pentru 
finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 
județului. În cazul județului Harghita cheltuielile cu 
finanțarea acestui serviciu se ridică la suma de 
2.167 mii lei. 

8. 
Suma repartizată județului 
Harghita pentru finanțarea 
serviciului public Salvamont 

2.575,00 
 

Propunem modificarea legislației, astfel încât 
finanțarea serviciilor publice Salvamont să se 
realizeze din sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru finanțarea serviciilor 
descentralizate la nivelul județelor. 

Total sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
județului pentru anul 2022 

89.186,00  

1. 

Sumele defalcate din TVA 
destinate finanţării 
cheltuielilor privind 

drumurile judeţene şi 
comunale 

 
 

28.000,00 
 

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).  
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. 

Total sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 

finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale 

pentru anul 2022 

28.000,00 

 

 

 

 

Miercurea Ciuc, 08.12.2022 


