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HOTĂRÂREA NR . 3/ 2011 
 

privind  aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita  
pe anul 2011 

 
 
 
Consiliul Judeţean Harghita; 
 
Având în vedere Expunerea de motive nr. 1443/2011 a preşedintelui Consiliului 
Judeţean Harghita, Borboly Csaba, întocmită la propunerea Direcţiei economice 
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 
2011, Raportul  de  specialitate nr. 1608/2010 al Direcţiei administraţie publică locală, 
adresa nr. 374180/2010 a Ministerului Finanţelor Publice, adresa Agenţiei Naţionale 
pentru Prestaţii Sociale nr.1051/2011, adresa nr.99220/2011 a Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, adresele nr. 117/2011 şi 134/2011 ale Direcţiei 
Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Harghita, precum şi procesul verbal de 
afişare nr.28507/2010 al Direcţiei economice; 
 
Luând în considerare avizele favorabile date de Comisia juridică, pentru administraţie 
publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţenilor, egalitatea de şanse, minorităţi, petiţii, Comisia pentru studii, prognoze 
economico-sociale, buget – finanţe, administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului, agricultură, turism, resurse naturale şi dezvoltare rurală; 
 
În baza dispoziţiilor Legii bugetului de stat pe anul 2011, nr. 286/2010, Ordinului 
nr.7/57/2011 al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor 
publice privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent 
bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pe anul 2011 şi ale 
Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 
În temeiul prevederilor art. 91 alin. 1 lit. ”b”, coroborat cu alin. 3 lit. ”a” al aceluiaşi 
articol şi art. 115 alin. 1 lit. ”c” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;       

                                                                                                                                                                                                                                                  
 
 



 
HOTĂRĂŞTE : 

 
Art.1. Se aprobă bugetul general al judeţului Harghita pe anul 2011, conform anexei 
nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art.2. Se aprobă bugetul local al judeţului Harghita pe anul 2011, conform anexelor 
nr. 2, 2a şi 2b, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 
Art.3. Se aprobă bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii 
din bugetul local pe anul 2011, conform anexelor nr. 3, 3a şi 3b, care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art.4. Se aprobă bugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii pe 
anul 2011, conform anexelor nr. 4, 4a şi 4b, care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 
Art.5. Se aprobă bugetul împrumuturilor interne pe anul 2011, conform anexei nr. 5, 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art.6. Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2011, conform 
anexei nr. 6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art.7. Se aprobă Lista programelor de investiţii publice al Consiliului Judeţean 
Harghita, pe anul 2011, conform anexei nr. 7, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 
Art.8. Se aprobă Lista programelor şi proiectelor care vor fi derulate de către Consiliul 
Judeţean Harghita în anul 2011, conform anexei nr. 8, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 
Art.9. Se aprobă numărul de personal, permanenţi şi temporari, precum şi fondul 
salariilor de bază, pe anul 2011, conform anexei nr. 9, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 
Art.10. Se aprobă utilizarea excedentului anilor precedenţi rezultat la încheierea 
exerciţiului bugetar al anului 2010 în sumă totală de 31.028,46 mii lei, din care, suma 
de 30.554 mii lei ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare şi suma 
de 474,46 mii lei pentru acoperirea golurilor de casă, pe anul 2011, conform anexei 
nr.10, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art.11. Se aprobă acţiunile multianuale, conform anexei nr. 11, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
   



Art.12. Se încredinţează preşedintele Consiliului Judeţean Harghita în calitatea sa de 
ordonator principal de credite, să aprobe prin dispoziţie defalcarea pe  trimestre  a 
sumelor anuale. 
 
Art.13. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează preşedintele 
Consiliului Judeţean Harghita, prin serviciile publice ale Consiliului Judeţean Harghita, 
în principal Direcţia economică, împreună cu Direcţia Generală a Finanţelor Publice a 
Judeţului  Harghita. 
 
Art.14. Hotărârea se comunică de Biroul Cancelaria Consiliului Judeţean Harghita: 
preşedintelui Borboly Csaba, vicepreşedinţilor Petres Sándor şi Sófalvi László, 
secretarului judeţului Harghita Egyed Árpád, Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a 
Judeţului Harghita, Direcţiei administraţie publică locală, Arhitectului şef, Direcţiei 
achiziţii publice şi transport în comun, Biroului audit public intern, Direcţiei 
economice, Direcţiei programe şi dezvoltare rurală, Direcţiei de dezvoltare, Direcţiei 
servicii publice, Direcţiei patrimoniului, Direcţia drumuri judeţene, Spitalului Judeţean 
de Urgenţă Miercurea Ciuc, Spitalului de Psihiatrie Tulgheş, instituţiilor publice 
subordonate Consiliului Judeţean Harghita, precum şi Instituţiei Prefectului judeţului 
Harghita. 
 
Art.15 (1) Hotărârea va fi afişată la afişierul Consiliului Judeţean Harghita, se va 
publica în presă, conform legii, şi pe pagina www.judetulharghita.ro a Consiliului 
Judeţean Harghita prin grija Biroului Cancelaria Consiliului Judeţean Harghita. 
 
(2) De asemenea hotărârea va fi publicată în Monitorul Oficial al judeţului Harghita. 

 
 
  
 
 
Miercurea Ciuc,     februarie 2011 

 
 
 
 
 
                 CONTRASEMNEAZĂ 

 PREŞEDINTE                                                               SECRETARUL JUDEŢULUI 
          Borboly Csaba                                                                      Egyed Árpád 

 
 
 
 
 

http://www.judetulharghita.ro/
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EXPUNERE DE MOTIVE 

 
privind  aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita  

 pe anul 2011 
 

Bugetul general al judeţului Harghita pe anul 2011 se compune din: bugetul local al 
judeţului Harghita, bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi 
subvenţii din bugetul local al judeţului Harghita, bugetul instituţiilor publice finanţate 
integral din venituri proprii, bugetul împrumuturilor interne şi din bugetul fondurilor 
externe nerambursabile. 
 
Veniturile şi cheltuielile bugetelor de mai sus, cumulate, alcătuiesc bugetul general al 
judeţului Harghita pe anul 2011 şi care reflectă dimensiunea efortului financiar public 
al judeţului Harghita în acest an. 
 
În baza prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2011, nr.286/2010 precum şi al 
Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1954/2005, pentru aprobarea Clasificaţiei 
indicatorilor privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, a fost 
întocmit bugetul de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2011. 
 
Datorită modificărilor prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.63/2010 asupra 
Legii finanţelor publice nr.273/2006, începând cu anul 2011, bugetul judeţului este 
structurată pe două secţiuni, respectiv pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de 
dezvoltare. Secţiunea de funcţionare este partea de bază, obligatorie a bugetelor, cu 
excepţia bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetului împrumuturilor 
interne, care cuprinde veniturile necesare finanţării cheltuielilor curente pentru 
realizarea competenţelor stabilite prin lege, precum şi cheltuielile curente respective. 
Cheltuielile curente sunt obligatorii şi se referă la cheltuielile de personal, cheltuielile 
materiale şi cu prestarea serviciilor, subvenţiile şi transferurile necesare realizării 
atribuţiilor şi competenţelor autorităţilor administraţiei publice locale, în condiţiile 
legii. Secţiunea de dezvoltare este partea complementară a bugetelor, cu excepţia 
bugetului fondurilor externe nerambursabile, care cuprinde veniturile şi cheltuielile 
de capital aferente implementării politicilor de dezvoltare la nivel judeţean. Secţiunea 
de dezvoltare cuprinde cheltuielile de capital.  
În bugetul de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, potrivit prevederilor art.4 
alin.(a) şi a Anexei nr.4 din Legea bugetului de stat pe anul 2011, nr. 286/2010 s-a 



alocat 34.851 mii lei - sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului, pe anul 2011. 
Conform prevederilor art.5 alin.(1) din Legea bugetului de stat pe anul 2011, 
nr.286/2010 – sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor sunt destinate finanţării: 

a.) sistemului de protecţie a copilului şi centrelor de asistenţă socială a 
persoanelor cu handicap; 

b.) drepturilor privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru 
elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat, precum şi pentru 
copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 
ore; 

c.) cheltuielilor privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv 
pentru preşcolari şi elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat şi 
confesional; 

d.) cheltuielilor privind implementarea programului de încurajare a 
consumului de fructe în şcoli pentru elevii din clasele I-VIII care 
frecventează învăţământul de stat şi privat autorizat/acreditat; 

e.) cheltuielilor aferente învăţământului special şi centrelor judeţene de 
resurse şi asistenţă educaţională;  

f.) instituţiilor de cultură descentralizate începând cu anul 2002; 
g.) plăţii contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult 

din judeţ; 
h.) serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor de sub autoritatea, 

consiliilor judeţene. 
Prin anexa de mai sus, este stabilită că, din suma totală de 34.851 mii lei, 17.162 mii 
lei este destinată pentru susţinerea sistemului de protecţie a copilului, 3.826 mii lei 
pentru susţinerea centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap, 
reprezentând limita minimă, care poate fi majorată cu sume alocate din suma totală 
aprobată judeţului, fără a afecta finanţarea celorlalte servicii care se asigură din 
această sumă, precum şi pentru acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru 
elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat, precum şi pentru copiii 
preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore suma de 7.379 
mii lei. 
Finanţarea serviciilor sociale, respectiv a sistemului de sistemului de protecţie a 
copilului şi centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap se face pe baza 
standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, aprobate 
prin Hotărârea Guvernului nr.23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru 
serviciile sociale. 
Sumele pentru asigurarea contribuţiilor pentru personalul neclerical se includ în 
bugetul propriu al judeţului, iar plata se face prin centrele de cult de care aparţine 
acesta. Numărul maxim de posturi finanţate pentru personalul neclerical din unităţile 
de cult este aprobat prin anexa nr.8 la Legea bugetului de stat pe anul 2011. Judeţului 
Harghita numărul maxim de posturi pentru personalul neclerical pentru anul 2011 
este de 333 posturi.  



Prin alin.3 al aceluiaşi articol al legii de mai sus, este prevăzută posibilitatea ca 
produsele lactate şi de panificaţie, precum şi fructele să fie contractate de către 
consiliile locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor. În acest caz consiliul judeţean 
va repartiza sume cu această destinaţie unităţilor administrativ-teritoriale respective. 
Având în vedere cele de mai sus, din suma totală de 34.851 lei destinate cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţului suma de 7.379 mii lei se repartizează în bugetele 
comunelor, oraşelor şi municipiilor şi judeţului cu destinaţia finanţării drepturilor 
privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII 
din învăţământul de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de 
stat şi private cu program normal de 4 ore.  
 
În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011, nr.286/2010, a 
adresei nr.117/2010 a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Harghita, 
precum şi în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006, privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare, se repartizează în bugetul local al 
judeţului Harghita următoarele sume: 

a.) 11.056 mii lei din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetului judeţului; 
b.) 12.738 mii lei din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale; 
c.) 8.910 mii lei din sumele aferente cotei 21% din impozitul pe venit pentru 
echilibrare. 

 
Din bugetul de stat prin Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, şi prin 
Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Harghita se alocă pe anul 2011 suma de 20.303 mii lei, 
reprezentând transferuri de la bugetul de stat pentru plata drepturilor şi facilităţilor 
persoanelor cu handicap. 
 
Legea nr.329/2009, privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, 
raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea 
acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, stabileşte, 
că prin reorganizarea oficiilor de consultanţă agricolă se înfiinţează camerele agricole. 
Finanţarea acestei acţiuni, se va face de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale, care va transfera către bugetele locale sumele necesare. Prin Hotărârea 
nr.8/2010 al Consiliului Judeţean Harghita s-a înfiinţat Camera Agricolă a Judeţului 
Harghita, ca instituţie publică descentralizată cu personalitate juridică, în subordinea 
Consiliului Judeţean Harghita şi în coordonarea tehnico-metodologică a Agenţiei 
Naţionale de Consultanţă Agricolă. Finanţarea instituţiei se realizează din venituri 
proprii şi subvenţii de la buget de stat. În conformitate cu adresa Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.99220/2011,  pentru anul 2011 suma ce se alocă 
din bugetul de stat, ca subvenţie, este de 498,00 mii lei. 
 



Veniturile bugetului local al judeţului pe anul 2011 se completează cu Sume din 
Fonduri Europene Nerambursabile de postaderare în contul plăţilor efectuate, în 
urma derulării proiectelor ca Proiect POR Reabilitare DJ 132, DJ 123A, Proiect NSIGHT 
- Informaţii pentru dezvoltarea durabilă şi dezvoltarea agriculturii judeţului Harghita, 
Proiect - FIDIBE - Program de cooperare translaţională SEE - Schimb de bune practici 
privind înfiinţarea parcurilor inovative de afaceri, Proiect - E - Guvernare, Drumul 
porţilor secuieşti, Pe urmele legendelor Harghitene, Promovarea apelor minerale, 
Ecouri în turism, Promovarea valorilor şi tradiţiilor în judeţul Harghita şi Covasna, 
Proiect - CIV Pro - Regional Strategies for Disaster Prevention - Program de Cooperare 
Teritorială Europeană INTERREG IV C - Elaborare strategii pentru soluţionarea 
calamităţilor naturale, Program - ROBINWOOD - Program de Cooperare Teritorială 
Europeană INTERREG IV C - Schimb de bune practici privind gestionarea fondului 
forestier, Program - SALVAMONT - Program Operaţional Regional, axa 5 - 
Modernizarea salvării montane în judeţul Harghita, Telework, Planificarea strategică, 
PROIECT - Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Harghita şi Proiect 
POR -  Reabilitarea, reamenajarea, modernizarea şi dotarea ambulatoriului integrat al 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc. 
Astfel se include în bugetul local suma de 39.514,78 mii lei la subcapitolul sume FEN 
postaderare şi subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii 
derulării acestor proiecte în sumă de 18.593,00 mii lei 
 
În baza celor de mai sus, veniturile bugetului local al judeţului Harghita pe anul 
bugetar 2011 în suma totală de 208.404,00 mii lei se defalcă astfel: 

 
Venituri proprii      31.181,00 mii lei 
Sume defalcate din TVA    51.292,00 mii lei 
Subvenţii de la buget de stat          83.653,22 mii lei 
Sume FEN postaderare    39.514,78 mii lei 
Subvenţii de la alte administraţii         326,00 mii lei 
Total:                          205.967,00 mii lei 

 
Veniturile proprii ale judeţului Harghita pe anul 2011 se compun din: 

 
Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit     27.767,00 mii lei 
Impozit pe mijloace de transport                                665,00 mii lei 
Taxe pe utilizarea bunurilor     1.055,00 mii lei 
Venituri din concesiuni şi închirieri        222.00 mii lei 
Venituri din prestări servicii      1.457,00 mii lei 
Venituri din amenzi şi alte sancţiuni           13,00 mii lei 
Taxe speciale                2,00 mii lei 
Total:       31.181,00 mii lei  
 

Bugetul local pentru secţiunea de dezvoltare pe anul 2011 se completează cu sume 
din excedentul bugetului local în sumă de 30.554 mii lei. 



 
Potrivit prevederilor Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2011, bugetul local al 
judeţului Harghita cuprinde finanţarea următoarelor activităţi de interes judeţean:  

Cap. 51.02. Autorităţi publice şi acţiuni externe: 
Aparatul propriu al Consiliului Judeţean Harghita 
Cap. 54.02. Alte servicii publice generale: 
Fond de rezervă bugetară 
Direcţia Judeţeană de Evidenţa Persoanelor al Judeţului Harghita 
Serviciul Public Salvamont 
Serviciul Public de Management Energetic Harghita 
Dobânda aferentă datoriei publice interne 
Cap. 56.02 Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale 

administraţiei: 
Transferuri din bugetul consiliului judeţean pentru finanţarea Centrului de 

primire în regim de urgenţă Bălan 
 Cap. 60.02 Apărare: 

Centru Militar Judeţean 
Cap. 61.02 Ordine publică şi siguranţa naţională: 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „OLTUL” al Judeţului Harghita 
Cap. 65.02 Învăţământ: 
Învăţământ special: Şcoala specială Ocland, Şcoala specială Bilbor, Şcoala 

specială Sfânta Ana Miercurea-Ciuc, Centrul Judeţean de Resurse Educaţională 
Harghita. 

Finanţarea drepturilor privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie 
pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi pentru copiii preşcolari din 
grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore.  

Cap. 66.02. Sănătate: 
Transferuri, pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc şi Spitalul de 

Psihiatrie Tulgheş.  
La acest capitol sunt prevăzute sume la Proiectul POR – reabilitarea, reamenajarea, 
modernizarea şi dotarea ambulatoriului integrat al Spitalului de Urgenţă Miercurea 
Ciuc din fondurile europene. 

Alte instituţii şi acţiuni sanitare - programe cuprinse în Anexa  
Cap. 67.02 Cultură, recreere şi religie: 

 Servicii culturale: Biblioteca Judeţeană Kájoni János, Şcoala Populară de Artă, 
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, Serviciul 
Public al Consiliului Judeţean Harghita de Protejarea Monumentelor, precum şi o 
serie de programe care sunt prezentate în  Anexă.  

Alte servicii culturale: Editura Harghita, Centrul Cultural Judeţean, Centrul 
Cultural şi de Arte Lăzarea. 

Servicii recreative şi sportive: Sport – programe conform Anexa  
Servicii religioase: Contribuţii la salarizarea personalului neclerical. 
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religie – programe conform Anexa 

nr.10. 



 Cap. 68.02 Asigurări şi asistenţă socială: 
 Asistenţă acordată persoanelor în vârstă – programe conform Anexa  
 Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi, Asistenţă socială pentru familie şi 
copii – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale – programe conform 
Anexa  
 Cap. 70.02 Locuinţe, servicii de dezvoltare publică:  
 Alimentare cu apă – proiect sistem alimentare cu apă şi de canalizare, 
alimentare cu energie electrică a localităţilor neelectrificate. 

Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale  
 Cap. 74.02 Protecţia mediului: - 

Reducerea şi controlul poluării – Controlul integrat al poluării cu nutrienţi, 
precum şi  Proiectul - Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul 
Harghita finanţat din fondurile europene postaderare 

 Cap. 80.02 Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă: 
 Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri – Comisia judeţeană de apărare 
împotriva dezastrelor 
 Programe de dezvoltare regională şi locală – programe conform Anexa  
 Programe de dezvoltare regională şi locală: SALVAMONT, FIDIBE, 
ROBINWOOD, CIV PRO, INSIGHT , Proiect - E - Guvernare, Drumul porţilor secuieşti, 
Pe urmele legendelor Harghitene, Promovarea apelor minerale, Ecouri în turism, 
Promovarea valorilor şi tradiţiilor în judeţul Harghita şi Covasna, TELEWORK, 
Planificarea strategică. 
 Cap. 83.02 Agricultură, silvicultură, piscicultură şi silvicultură 
 Agricultură – Camera Agricolă a Judeţului Harghita 
 Cap. 84.02 Transporturi: 
 Transport rutier – Drumuri şi poduri, Proiecte POR – Reabilitare DJ 132 şi  
Reabilitare DJ 123 A  
 Cap. 87.02  Alte acţiuni economice: 
 Turism – Modernizarea şi reabilitarea băilor tradiţionale 
 Turism - programe conform Anexa nr.10 
Prin Ordinul nr.7/57/2011 al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului 
finanţelor publice privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal 
aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pe anul 
2011 se stabileşte nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general 
centralizat al unităţilor administrativ teritoriale pe anul 2011. Luând în considerare 
prevederile ordinului, precum şi cele precizate prin adresa nr.134/2011 a Direcţiei  
Generale a Finanţelor Publice Harghita pentru bugetul general al judeţului Harghita 
acest nivel maxim al cheltuielilor de personal este stabilit în sumă de 66.846 mii lei.  
 
Cele prezentate mai sus sunt cuprinse în Anexa nr.1 şi 2 defalcate pe secţiunea de 
funcţionare şi secţiunea de dezvoltare. 
 



În anexa nr.3 sunt cuprinse bugetele instituţiilor publice finanţate din venituri proprii  
şi subvenţii de la bugetul local al judeţului Harghita: Direcţia Judeţeană de Evidenţa 
Persoanelor al Judeţului Harghita, Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, 
Spitalul de Psihiatrie Tulgheş, Şcoala Populară de Artă, Editura Harghita, Centrul 
Cultural Judeţean, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale, Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea, Biblioteca Judeţeană, Centrul de 
îngrijire Frumoasa şi Gheorgheni, locuinţe protejate . 
 
În anexa nr.4 sunt prezentate bugetele instituţiilor publice finanţate integral din 
venituri proprii: Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, Spitalul de Psihiatrie 
Tulgheş, Serviciul Public de Pază al Obiectivelor de Interes Judeţean şi Editura Hargita 
Népe. 
 
În anexa nr.5 este prezentată bugetul creditului intern în sumă de 14 mii lei. Această 
sumă reprezintă soldul rămas la finele anului 2009 din cele trase din finanţarea 
rambursabilă acordată de S.C. Bancpost S.A. conform Contractului nr.359/2007 
pentru reabilitarea drumurilor judeţene. 
 
Conform anexei nr. 6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre este propusă 
spre aprobare bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2011 a judeţului 
Harghita - Program sectorial Grundtvig - Atenuarea problematicii analfabetismului în 
rândul adulţilor romi, precum şi ale instituţiilor publice  subordonate cum sunt: 

Serviciul Public de Management Energetic Harghita, Centrul Judeţean pentru 
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, Şcoala Populară de Artă al Judeţului 
Harghita. 
 
Anexa nr.7 cuprinde Lista programelor de investiţii publice al Consiliului Judeţean 
Harghita pe anul 2011. 
În vederea întocmirii Listei obiectivelor de investiţii cu finanţare integrală sau 
parţială de la buget pe anul 2011, conform Legii nr. 286/2010 privind bugetul de stat 
pe anul 2011, direcţiile de specialitate şi unităţile aparţinătoare ale Consiliului 
Judeţean Harghita au transmis următoarele documentaţii tehnico-economice 
aferente investiţiilor/note de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea 
efectuării cheltuielilor asimilate investiţiilor: 
 
1. Arhitect Şef 
Nota de fundamentare nr. 1556/2011 referitoare la „Studii privind patrimoniul 
construit tradiţional al localităţilor din judeţul Harghita” în valoare de 235,00 mii lei, 
„Documentaţii tehnice model pentru case de locuit şi case mortuare în mediul rural 
cu respectarea elementelor arhitecturale specifice localităţilor din judeţul Harghita” 
în valoare de 145,00 mii lei, „Plan de amenajare teritorială a judeţului (PATJ)” în 
valoare de 35,42 mii lei, „Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal Harghita Mădăraş” în 
valoare de 100,00 mii lei şi „Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal Lacul Sf. Ana” în 
valoare de 100,00 mii lei. 



Prin urmare se propune includerea în Lista de investiţii al Consiliului Judeţean 
Harghita pe anul 2011 a acestor obiective la capitolul 51.02.01.03 – 71.01.30 (PATJ), 
capitolul 80.02.01.10 – 71.01.30 (studiile şi documentaţiile tehnice), respectiv 
capitolul 51.02.01.02 – 71.01.30 în fondul “credite de angajament” (planurile de 
amenajare a teritoriului). 
 
2. Compartimentul relaţii cu instituţii centrale 
Nota de fundamentare nr. 625/2011 referitoare la „Studiu de specialitate aferent 
programului «Sikeres Székelyföld»” în valoare de 20,00 mii lei. 
Prin urmare se propune includerea în Lista de investiţii al Consiliului Judeţean 
Harghita pe anul 2011 a acestui obiectiv la capitolul 67.02.50 – 71.01.30. 
Nota de fundamentare nr. 1364/2011 referitoare la „Studii privind aspectele sociale, 
economice şi demografice a diferitelor localităţi din judeţul Harghita” în valoare de 
29,00 mii lei. 
Prin urmare se propune includerea în Lista de investiţii al Consiliului Judeţean 
Harghita pe anul 2011 a acestui obiectiv la capitolul 80.02.01.10 – 71.01.30. 
 
3. Direcţia achiziţii publice şi transport în comun 
Notele de fundamentare nr. 446/2011 şi 447/2011 referitoare la „Unitate de 
digitalizare a dosarelor de achiziţii publice” în valoare de 50,00 mii lei şi „Lucrări de 
construcţii - staţii de autobuz (proiectare şi execuţie)” în valoare de 161,17 mii lei. 
Prin urmare se propune includerea în Lista de investiţii al Consiliului Judeţean 
Harghita pe anul 2011 a acestor obiective la capitolul 51.02.01.03 – 71.01.30, 
respectiv 84.02.50 – 70.01.01. 
 
4. Direcţia de dezvoltare 
Nota de fundamentare nr. 1582/2011 referitoare la următoarele: 
- Modernizarea salvării montane: Lucrări de construcţii, instalaţii,în valoare de 
2.100,00 mii lei 
Prin urmare se propune includerea în Lista de investiţii al Consiliului Judeţean 
Harghita pe anul 2011 a acestui obiectiv la capitolul 80.02.01.10 – 56. 
- Achiziţionarea, instalarea şi întreţinerea info-chioşcurilor pentru proiectul 
"Promovarea valorilor şi tradiţiilor ca produs turistic al judeţelor Harghita şi Covasna", 
în valoare de 164,68 mii lei 
- Montarea şi întreţinerea indicatoarelor şi/sau panourilor de informare şi orientare 
turistică  în cadrul proiectului ”ECOURI ÎN TURISM” (proiectare şi execuţie), în valoare 
de 347,88 mii lei 
Prin urmare se propune includerea în Lista de investiţii al Consiliului Judeţean 
Harghita pe anul 2011 a acestui obiectiv la capitolul 80.02.01.10 – 56. 
 

Modernizarea salvării montane: Achiziţionare de echipamente 
specifice funcţionale 

2.075,00 

Modernizarea salvării montane: Achiziţionare de echipamente 
specifice de salvare 

2.077,00 



Realizarea şi implementarea unui sistem complex e-guvernare la 
Consiliul Judeţean Harghita 

5.153,61 

Achiziţionare mijloace electronice şi informatice pentru proiectul "Pe 
urmele legendelor harghitene" 

19,00 

Achiziţionare mijloace electronice şi informatice pentru proiectul 
"Promovarea valorilor şi tradiţiilor ca produs turistic al judeţelor 
Harghita şi Covasna" 

9,04 

Achiziţionare mijloace electronice şi informatice pentru proiectul 
"ECOURI ÎN TURISM" 

9,43 

Achiziţionare mijloace electronice şi informatice pentru proiectul 
"Drumul porţilor secuieşti" 

18,89 

Standuri, panouri şi bannere pentru proiectul  "Pe urmele legendelor 
harghitene" 

384,11 

Standuri, panouri şi bannere pentru proiectul  "Promovarea valorilor 
şi tradiţiilor ca produs turistic al judeţelor Harghita şi Covasna" 

165,24 

Stand pentru proiectul "Drumul porţilor secuieşti" 30,29 

Stand pentru proiectul "Promovarea apelor minerale" 11,86 

Realizare şi administrare portal pentru proiectul "Pe urmele 
legendelor harghitene" 

20,55 

Realizare şi administrare portal de informaţii şi alte materiale 
publicitare pentru proiectul "Promovarea valorilor şi tradiţiilor ca 
produs turistic al judeţelor Harghita şi Covasna" 

341,52 

Realizare şi administrare portal pentru proiectul "ECOURI ÎN TURISM" 45,37 

Realizare şi administrare portal de informaţii şi alte materiale 
publicitare pentru proiectul "Drumul porţilor secuieşti" 

342,21 

Materiale audiovizuale pentru proiectul INSIGHT 36,06 

Realizare şi administrare portal de informaţii şi alte materiale 
publicitare pentru proiectul "Promovarea apelor minerale" 

731,39 

Studiu privind fundamentarea economică a  studiului de fezabilitate 
referitor la  înfiinţarea  unui parc industrial în judeţul Harghita - 
proiect FIDIBE (56) 

300,00 

Realizarea bazei de date - proiect FIDIBE (56) 86,18 

Modificare proiect tehnic Bază Salvamont, Harghita Băi pentru 
proiectul "Modernizarea Salvării Montane în judeţul Harghita" (56.01) 

75,00 

Elaborare manual de imagine pentru proiectul "Promovarea valorilor 
şi tradiţiilor ca produs turistic al judeţelor Harghita şi Covasna" 

41,84 

Studiu final pentru proiectul INSIGHT 24,08 

Elaborare şi actualizare strategii în domeniul energiei 50,00 

Analize pedogeochimice la fostul centru de protecţie a plantelor din 
Miercurea Ciuc, str. Progresului, respectiv studiu bilanţ mediu 

65,00 

Studiu de fezabilitate şi studiu mediu pentru Parcul Naţional Cheile 
Bicazului pentru programul POS Mediu Axa 4 

30,00 

Studii în cadrul proiectului "Promovarea apelor minerale" 52,70 



Prin urmare se propune includerea în Lista de investiţii al Consiliului Judeţean 
Harghita pe anul 2011 a acestor obiective la capitolul 80.02.01.10 – 56. 
- Aport la constituirea patrimoniului iniţial al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
turistică "HARGHITA - COVASNA", în valoare 50,00 mii lei 
- Aport la constituirea patrimoniului iniţial al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
turistică "Ciomad Balvanyos", în valoare de 75,00 mii lei 
- Aport la constituirea patrimoniului iniţial al unor asociaţii în care Consiliul Judeţean 
Harghita va fi membru, în valoare de 100,00 mii lei 
Prin urmare se propune includerea în Lista de investiţii al Consiliului Judeţean 
Harghita pe anul 2011 a acestor obiective la capitolul 80.02.01.10 – 72.01.02. 
- Modernizarea şi reabilitarea băilor tradiţionale din judeţul Harghita, în valoare de 
4.000,00 mii lei 
- Amenajare belvedere în munţii Harghita şi Hăşmaş (proiectare şi execuţie), în 
valoare de 50,00 mii lei 
- Panouri informative privind promovarea valorilor turistice şi cultural turistice ale 
Ţinutului Secuiesc în judeţul Harghita, în valoare de 56,00 mii lei 
Prin urmare se propune includerea în Lista de investiţii al Consiliului Judeţean 
Harghita pe anul 2011 a acestor obiective la capitolul 87.02.04 – 70.01.01 şi 87.02.04 
– 71.01.03. 
- Centru inovativ de dezvoltare economică în judeţul Harghita - "Harghita Business 
Center" - Incubator de afaceri, în valoare totală de 8.805,17 mii lei 
- Consultanţă, proiectare şi asistenţă tehnică pentru accesare fonduri nerambursabile 
şi credite de infrastructură şi managementul implementării acestora, în valoare de 
758,00 mii lei 
Prin urmare se propune includerea în Lista de investiţii al Consiliului Judeţean 
Harghita pe anul 2011 a acestor obiective la capitolul 80.02.01.10 – 56 şi 80.02.01.10 
– 71.01.30. 
Hotărârea nr. 320/2010 privind aprobarea documentaţiei „Studiu de fezabilitate 
pentru «Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie 
regenerabilă» – pe imobilele din patrimoniul Consiliului Judeţean Harghita” 
Prin urmare se propune includerea în Lista de investiţii al Consiliului Judeţean 
Harghita pe anul 2011 a obiectivului „Programul de instalare a sistemelor de încălzire 
care utilizează energie regenerabilă” în valoare de 420,00 mii lei la capitolul 
80.02.01.10 – 71.01.01. 
 
5. Direcţia drumuri judeţene 
Adresa nr. 530/2011 referitoare la „Reabilitare sistem rutier pe DJ 123” în valoare de 
6.000,00 mii lei, „Consolidare sistem rutier pe DJ 153C” în valoare de 4.000,00 mii lei 
şi „Consolidare sistem rutier pe DJ 174C” în valoare de 5.000,00 mii lei, aceste 
drumuri fiind strategice. 
Prin urmare se propune includerea în Lista de investiţii al Consiliului Judeţean 
Harghita pe anul 2011 a acestor obiective la capitolul 84.02.03.01 – 71.01.01, în 
fondul “credite de angajament”. 
 



Adresa nr. 1648/2011 referitoare la următoarele: 

1. Investiţii în continuare 11.336,00 

Reabilitare sistem rutier pe DJ 123, Sânmartin - Cinod 500,00 

Reabilitare DJ 123B, Miercurea Ciuc - Misentea 1.650,00 

Consolidare sistem rutier pe DJ 123D, Sântimbru Băi 600,00 

Reabilitare sistem rutier pe DJ 123F, Ciba-Ciceu 500,00 

Consolidare sistem rutier pe DJ 124, Nădejdea-Livezi 200,00 

Consolidare sistem rutier pe DJ 128, Jolotca 1.350,00 
Consolidare sistem rutier pe DJ 153C, Ditrău-Remetea 550,00 
Reabilitare sistem rutier pe DJ 127, Ditrău-Tulgheş 1.600,00 
Reabilitare (consolidare) sistem rutier pe DJ 131 2.000,00 

Consolidare sistem rutier pe DJ 132B, Orăşeni 510,00 

Modernizare sistem rutier pe DJ 133, sector Sânpaul - Orăşeni 500,00 
Consolidare sistem rutier pe DJ 138B, Vărşag 876,00 
Consolidare sistem rutier pe DJ 136B, DJ 135 Goagiu-Atid 500,00 

2. Investiţii noi 6.495,00 

Reparaţii prin ranforsare: aplicarea unui covor asfaltic pe vechea 
îmbrăcăminte pe DJ 123B, Bancu 

250,00 

Reparaţii prin ranforsare: aplicarea unui covor asfaltic pe sistemul 
rutier existent pe DJ 123E, Păuleni Ciuc 

600,00 

Reparaţii prin ranforsare: aplicarea unui covor asfaltic pe vechea 
îmbrăcăminte pe DJ 125 

1.025,00 

Consolidare sistem rutier pe DJ 174A 950,00 

Consolidare sistem rutier pe DJ 133, Dârjiu 500,00 
Reabilitare sistem rutier pe DJ 134A, Dealu 680,00 
Consolidarea sistemului rutier pe DJ 134A, Săcel 800,00 
Reparaţii prin ranforsare: aplicarea unui covor asfaltic pe sistemul 
rutier existent pe DJ 136A, Atid-Atia-DN 13A 

240,00 

Reparaţii pe DJ 136, Cristuru Secuiesc Városdomb, km 27+753 350,00 

Reabilitare sistem rutier pe DJ 136A, lim. jud. Mureş - Atid 1.100,00 

Prin urmare se propune includerea în Lista de investiţii al Consiliului Judeţean 
Harghita pe anul 2011 a acestor obiective la capitolul 84.02.03.01 – 71.01.01. 
 

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor 
de fezabilitate, proiectelor şi altor studii aferente obiectivelor de 
investiţii 

169,00 

Studiu de fezabilitate: Drum de ocolire Odorheiu Secuiesc 30,00  
Studiu de fezabilitate: Drum de ocolire Cristuru Secuiesc 42,20  

Proiectare: Consolidare sistem rutier pe DJ 131, km 60+000 - 65+000 20,70  

Proiectare: Reparaţii pe DJ 136, km 27+753, Cristuru Secuiesc, 
Városdomb 

18,00  

Proiectare: Reabilitare sistem rutier pe DJ 136A, lim. jud. Mureş - Atid 34,20  



Proiectare: Consolidare sistem rutier pe DJ 174A, km 34+100 - 39+900 23,90 

Prin urmare se propune includerea în Lista de investiţii al Consiliului Judeţean 
Harghita pe anul 2011 a acestor obiective la capitolul 84.02.03.01 – 71.01.30. 
- Autospecială UNIMOG, în valoare de 51,70 mii lei 
Prin urmare se propune includerea în Lista de investiţii al Consiliului Judeţean 
Harghita pe anul 2011 a acestui obiectiv la capitolul 51.01.02.03 – 71.01.02. 
 
6. Direcţia patrimoniului 
Nota de fundamentare nr. 1596/2011 referitoare la următoarele: 
Produse 
- Aparat multifuncţional pentru birou, în valoare de 25,00 mii lei 
- Computere portabile, în valoare de 180,00 mii lei 
- Swich (echipament reţea), în valoare 25,00 mii lei 
- Echipament pentru centrale telefonice interne (Placă analogică), în valoare de 10,00 
mii lei 
- Autocar, în valoare de 215,00 mii lei 
- Autoturism, în valoare de 53,00 mii lei, prin substituirea autoturismului distrus 
- Pompe pentru ape reziduale şi submersibile, în valoare de 62,00 mii lei 
- Server, în valoare de 25,00 mii lei 
- Software (pachete software de protecţie antivirus şi alte softuri), în valoare de 30,00 
mii lei 
Prin urmare se propune includerea în Lista de investiţii al Consiliului Judeţean 
Harghita pe anul 2011 a acestor obiective la capitolul 51.02.01.03 – 71.01.02, 
respectiv 51.02.01.03 – 71.01.30. 
Servicii 
- Cumpărare imobil pentru Campus Şcolar Sfânta Ana, în valoare de 2.200,00 mii lei 
Prin urmare se propune includerea în Lista de investiţii al Consiliului Judeţean 
Harghita pe anul 2011 a acestui obiectiv la capitolul 65.02.07.04 – 71.01.01. cu 
valoarea de 1.000,00 mii lei, iar restul de 1.200,00 mii lei la acelaşi capitol, dar în 
fondul “credite de angajament”. 
- Achiziţionare teren pentru realizarea unui parc industrial în comuna Siculeni, în 
valoare de 180,00 mii lei 
Prin urmare se propune includerea în Lista de investiţii al Consiliului Judeţean 
Harghita pe anul 2011 a acestor obiective la capitolul 80.02.01.10 – 71.01.01. 
- Proiectarea lucrării de reabilitare şi modernizare a Policlinicii Stomatologice, în 
valoare de 10,00 mii lei 
- Proiectarea lucrării de consolidare a structurii de rezistenţă şi a lucrării de 
modernizare la Dispensarul medical din str. Petőfi nr. 14, în valoare de 10,00 mii lei 
- Proiectare lucrări de instalare Centrală termică proprie la Centrul de Sănătate 
Sânmartin, în valoare de 7,00 mii lei 
- Elaborarea Strategiei de Sănătate al judeţului Harghita pentru perioada 2011-2020, 
în valoare de 70,00 mii lei 
- Studiu de specialitate privind imobilele din patrimoniul Consiliului Judeţean 
Harghita, în valoare de 100,00 mii lei 



Prin urmare se propune includerea în Lista de investiţii al Consiliului Judeţean 
Harghita pe anul 2011 a acestor obiective la capitolul 66.02.50.50 – 71.01.30. 
- Proiectarea refacerii hidroizolaţiei sediului şi amenajarea garajului subteran în 
subsolul clădirii CJHR, în valoare de 60,00 mii lei 
- Proiectarea lucrării de reabilitare a instalaţiilor electrice în sediul CJHR, în valoare de 
6,00 mii lei 
Prin urmare se propune includerea în Lista de investiţii al Consiliului Judeţean 
Harghita pe anul 2011 a acestor obiective la capitolul 51.02.01.03 – 71.01.30. 
Lucrări 
- Lucrări de construcţii locuinţe de servicii pentru medici (proiectare+execuţie), în 
valoare de 465,00 mii lei 
- Lucrări de consolidare a structurii de rezistenţă şi lucrări de modernizare la 
Dispensarul medical din str. Petőfi nr. 14, în valoare de 80,00 mii lei 
- Lucrări de construcţii drum de acces şi parcare în jurul locuinţelor de serviciu pentru 
medici (proiectare +execuţie), în valoare de 610,00 mii lei 
- Lucrări de instalare Centrală termică proprie la Centrul de Sănătate Sânmartin, în 
valoare de 75,00 mii lei 
Prin urmare se propune includerea în Lista de investiţii al Consiliului Judeţean 
Harghita pe anul 2011 a acestor obiective la capitolul 66.02.50.50 – 71.01.01. 
- Lucrări de reabilitare a instalaţiilor electrice în sediul CJHR, în valoare de 70,00 mii 
lei 
- Lucrare de confecţionare şi instalare poartă secţională la garajul sediului 
administrativ, în valoare de 12,00 mii lei 
- Amenajarea unei galerii de artă şi expoziţii la sediul Consiliului Judeţean Harghita, în 
valoare de 525,00 mii lei 
Prin urmare se propune includerea în Lista de investiţii al Consiliului Judeţean 
Harghita pe anul 2011 a acestor obiective la capitolul 51.02.01.03 – 71.01.01. 
 
8. Direcţia servicii publice 
Hotărârea nr. 89/2009 privind aprobarea documentaţiei aferente investiţiei 
„Reabilitarea, reamenajarea, modernizarea şi dotarea Ambulatoriului integrat al 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc”. 
Prin urmare se propune includerea în Lista de investiţii al Consiliului Judeţean 
Harghita pe anul 2011 a obiectivelor aferente investiţiei în valoare de 2,5 mii lei 
(proiectare), 1.303,64 mii lei (lucrări de construcţii), 4.505,60 mii lei (echipamente) şi 
201,98 mii lei (mobilier) la capitolul 66.02.06.01 – 56.01. 
 

Hotărârea nr. 172/2008 privind aprobarea programului „Realizarea sistemelor de 
alimentare cu apă şi de canalizare menajeră în localităţile din judeţul Harghita care au 
sub 300 de locuitori în perioada 2008-2012”. 
Prin urmare se propune includerea în Lista de investiţii al Consiliului Judeţean 
Harghita pe anul 2011 a acestui obiectiv la capitolul 70.02.05.01 – 71.01.01 cu 
valoarea de 800,00 mii lei. 



Hotărârea nr. 176/2008 privind aprobarea studiului de fezabilitate revizuit aferent 
investiţiei „Reabilitare DJ 123A”. 
Prin urmare se propune includerea în Lista de investiţii al Consiliului Judeţean 
Harghita pe anul 2011 a acestui obiectiv la capitolul 84.02.03.01 – 56.01 cu valoarea 
de 21.537,22 mii lei. 
Hotărârea nr. 131/2007 privind aprobarea studiului de fezabilitate revizuit aferent 
investiţiei „Reabilitare DJ 132”. 
Prin urmare se propune includerea în Lista de investiţii al Consiliului Judeţean 
Harghita pe anul 2011 a acestui obiectiv la capitolul 84.02.03.01 – 56.01 cu valoarea 
de 22.974,45 mii lei. 
Hotărârea nr. 139/2008 privind aprobarea cofinanţării proiectului „Drumul apelor 
minerale”. 
Prin urmare se propune includerea în Lista de investiţii al Consiliului Judeţean 
Harghita pe anul 2011 a acestui obiectiv la capitolul 80.02.01.10 – 71.01.01 cu 
valoarea de 300,00 mii lei. 
Hotărârea nr. 241/2010 privind aprobarea studiului de fezabilitate aferent investiţiei 
„Sistem integrat de management al deşeurilor”. 
Prin urmare se propune includerea în Lista de investiţii al Consiliului Judeţean 
Harghita pe anul 2011 a obiectivelor aferente investiţiei la capitolul 74.02.05.02 – 
56.01 cu valoarea de 2.253,00 mii lei ( pentru proiectare) şi 247,00 mii lei (pentru 
execuţie lucrări). 
Hotărârea nr. 321/2010 privind aprobarea studiului de fezabilitate aferent investiţiei 
„Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Harghita”. 
Prin urmare se propune includerea în Lista de investiţii al Consiliului Judeţean 
Harghita pe anul 2011 a acestui obiectiv la capitolul 80.02.01.10 – 71.01.01 cu 
valoarea de 3.040,00 mii lei. 
Hotărârea nr. 125/2009 privind aprobarea documentaţiei aferent investiţiei 
„Reabilitare DJ 125 şi DJ 125A”. 
Prin urmare se propune includerea în Lista de investiţii al Consiliului Judeţean 
Harghita pe anul 2011 a acestui obiectiv la capitolul 84.02.03.01 – 71.01.30 cu 
valoarea de 42,87 mii lei. 
Nota de fundamentare nr. 1560/2011 referitoare la: 
- programul „Alimentare cu energie electrică a localităţilor neelectrificate” în valoare 
de 950,00 mii lei 
- „Realizare Parc agro-industrial în comuna Siculeni” în valoare de 400,00 mii lei 
(pentru elaborarea studiului de fezabilitate) 
- „Reamenajarea şi extinderea Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc în 
valoare de 253,00 mii lei pentru proiectare, 1.875,00 mii lei pentru execuţie şi 
18.653,138 mii lei (restul valorii lucrărilor cu TVA, conform devizului estimativ aferent 
documentaţiei de avizare a lucrărilor) în fondul “credite de angajament” 
- „Program microhidrocentrale/energie regenerabilă” în valoare de 300,00 mii lei 
- „Studiu de fezabilitate privind construirea unor piste de biciclete pe drumurile 
judeţene din judeţul Harghita” în valoare de 50,00 mii lei. 



Prin urmare se propune includerea în Lista de investiţii al Consiliului Judeţean 
Harghita pe anul 2011 a acestor obiective la capitolele 70.02.50 – 71.01.01, 
80.02.01.10 – 71.01.30, 80.02.01.10 – 71.01.01., 66.02.06.01 – 71.01.30, 66.02.06.01 
– 71.01.01, 70.02.05.02 – 71.01.01 şi 87.02.04 – 71.01.30. 
 
9. Serviciul Public Salvamont 
Nota de fundamentare nr. 08/2011 referitoare la „Achiziţionare case de refugiu 
pentru Salvamont” în valoare de 52,00 mii lei. 
Prin urmare se propune includerea în Lista de investiţii al Consiliului Judeţean 
Harghita pe anul 2011 a acestui obiectiv la capitolul 54.02.50 – 71.01.01. 
 
10. Serviciul Public de Management Energetic Harghita 
Nota de fundamentare nr. 18/2011 referitoare la „Computere portabile şi accesorii” 
în valoare de 24,00 mii lei, „Proiector” în valoare de 6,00 mii lei, „Sistem panouri 
solare” în valoare de 21,50 mii lei şi „Instrumente de comunicare pentru 
implementarea campaniei de informare în vederea promovării şi folosirii sistemelor 
solare de producere a energiei” în valoare de 28,00 mii lei. 
Prin urmare se propune includerea în Lista de investiţii al Consiliului Judeţean 
Harghita pe anul 2011 a acestor obiective la capitolul 54.02.50 – 71.01.01., respectiv 
54.02.50 – 71.01.30. 
 
11. Protecţia civilă şi protecţia contra incendiilor 
Nota de fundamentare nr. 1191617/2011 referitoare la „Generator electric” în 
valoare de 35,50 mii lei. 
Prin urmare se propune includerea în Lista de investiţii al Consiliului Judeţean 
Harghita pe anul 2011 a acestor obiective la capitolul 61.02.05 – 71.01.02. 
 
12. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita 
Nota de fundamentare nr. 25020/2011 referitoare la includerea unor obiective de 
investiţii în Lista de investiţii al Consiliului Judeţean Harghita pe anul 2011, la 
următoarele capitole: 
 

68.02.05.02 Asistenţă socială în caz de invalidităţi 
- Program informatic de evidenţă a beneficiarilor din cadrul centrelor, în valoare de 
25,00 mii lei 
- Proiect tehnic pentru Centrul Social cu destinaţie multifuncţională de la Sânmartin 
în vederea participării la "Programul de Incluziune Socială", partea a III-a, în valoare 
de 19,00 mii lei 
- Proiect tehnic pentru CIA Frumoasa în vederea participării la "Programul privind 
instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă", în valoare de 
10,00 mii lei 
Prin urmare se propune includerea în Lista de investiţii al Consiliului Judeţean 
Harghita pe anul 2011 a acestor obiective la capitolul 68.02.05.02 – 71.01.30. 
 

68.02.06 Asistenţă socială pentru familie şi copii 



- Boilere pe bază de combustibil solid la 3 case de la CPF 4, în valoare de 8,00 mii lei 
- Proiect tehnic pentru CP. Ocland şi patru case familiale din cadrul CPF nr. 2 
Miercurea Ciuc în vederea participării la "Programul privind instalarea sistemelor de 
încălzire care utilizează energie regenerabilă", în valoare de 12,00 mii lei 
- Reparaţii capitale la Pavilionul nr. 11. din cadrul Centrului de Plasament Bilbor, în 
valoare de 80,00 mii lei 
Prin urmare se propune includerea în Lista de investiţii al Consiliului Judeţean 
Harghita pe anul 2011 a acestor obiective la capitolul 68.02.06 – 71.01.02, 68.02.06 – 
71.01.30, respectiv 68.02.06 – 71.03. 
 
13. Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc 
Adresa nr. 193/2011 referitoare la fundamentarea includerii unor obiective de 
investiţii în Lista de investiţii al Consiliului Judeţean Harghita pe anul 2011, la 
următoarele capitole: 
 

66.10.06.01 Spitale generale 
- Centrală termică nouă pe peleţi (M-Ciuc), în valoare de 300,00 mii lei 
- Corp administrativ nou pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, în 
valoare de 9.000 mii lei 
Prin urmare se propune includerea în Lista de investiţii al Consiliului Judeţean 
Harghita pe anul 2011 a acestor obiective la capitolul 66.10.06.01 – 71.01.01. 
 

Denumire echipament 
Valoare 
(mii lei) 

 Trusă operaţii-chirurgie toracică 3,72 
 Video gastroscop 182,28 
 Auto- kerato-refractometru 35,96 
 Biomicroscop cu aplano-tonometru 48,36 
 Oftalmoscop direct şi indirect 9,92 
 Lentilă VOLK de 90 D 2,48 
 Autoclav de capacitate mai mare 66,96 
 Masă de operaţie oftalmologică 18,60 
 Set de instrumente chirurgicale oftalmologice 17,36 
 Lampă scialitică de operaţie 54,56 
Cărucior pentru instrumente şi pansamente 7,44 

 Targă pentru transportul bolnavilor operaţi şi imobilizaţi la pat  12,40 

 Masă ortopedică de extensie pentru intervenţii membre inferioare 47,12 

Masă de operaţie urologică multifuncţională radiotransparentă (operaţii 
deschise şi endoscopie) 

81,84 

Sistem de apă sterilă pentru operaţii endoscopice (capacitate 3l) 49,60 
Targă transport bolnavi 6,20 
Oftalmoscop indirect lentilă 20,0D. 28,0D. 90,0D 11,16 
Lampă Clar cu lumină rece 14,88 
Lampă binoculară de operaţie (BILU 95) cu sursă de lumină halogen  32,24 



Set laringoscopie adulţi (Steiner) şi copii (Werner ) 7,44 

Cameră endoscopie Karl Storz endovision DCI endoscopic system  37,20 

Litotriptor 8,68 
Monitor EKG, TA, respiraţie 9,92 
Aparat de distilat şi bidistilat apă 9,92 
Aparat EEG 45,88 
Laeser oftalmologic 240,56 
Auto-kerato reftractrometru 35,96 
Autoclav de capacitate mai mare 15l 18,60 
Aparat EKG copii 29,76 
Laringoscop 13,64 
Aparat de aspiraţie a lichidului pleurale 7,44 

Aparat EKG şi trusă de reanimare, inclusiv defibrilator 18,60 

Doppler vascular 3,72 
Criotom 79,36 
Automat de colorare 73,16 
Sterilizator trusă endoscopie 6,20 
Centrifuga pentru examen citologic 6,20 
Aparat pentru intubaţie dificilă 66,96 
Sistem de încălzire pentru pacienţi adulţi şi copii 62,00 
Pompă perfuzie volumetrică (infuzomat) 6,20 
Monitor EKG/pulsoximetrie, capnometrie, tensiune arterială, 
temperatură centrală 

9,92 

Monitor EKG/pulsoximetrie, tensiune arterială 9,92 
Defibrilator cardiac cu stimulator cardiac extern 62,00 
Aparat anestezie 102,92 
Aparat ventilaţie adulţi şi copii 148,80 
Monitor funcţii vitale 99,20 
Monitor funcţii vitale de transport (mobil) 74,40 
Aspirator 94,24 
Pompă perfuzie (infuzomat) 24,80 
Pompă perfuzie cu seringă (injectomat) 34,72 
Electrocardiograf portabil 18,60 
Defibrilator cardiac cu stimulator cardiac extern 124,00 
Lampă operaţie 66,96 
Masă operaţie 73,16 
Aspirator chirurgical  70,68 
Aparat electrochirurgie 69,44 
Aparat de Phacoemulsificare Oftalmologic 373,24 

Prin urmare se propune includerea în Lista de investiţii al Consiliului Judeţean 
Harghita pe anul 2011 a acestor obiective la capitolul 66.10.06.01 – 71.01.02. 
 
 



Denumire studiu 
Valoare 
(mii lei) 

Studiu de fezabilitate privind realizarea unui Depozit de deşeuri (M-
Ciuc) 

50,00 

Studiu de fezabilitate privind realizarea unei Clădiri administrative (M-
Ciuc) 

150,00 

Studiu de fezabilitate (inlcusiv expertiză) privind mansardarea Corpului 
principal (M-Ciuc) 

50,00 

Studiu de fezabilitate privind reparaţia capitală a secţiilor 
Gastroenterologie, Urologie şi Ginecologie (M-Ciuc) 

141,00 

Studiu de fezabilitate privind reabilitarea termică a clădirii Anatomie 
Patologică (M-Ciuc) 

100,00 

Studiu de fezabilitate în vederea realizării unui Laborator Stomatologic 
ambulatoriu în cadrul UPU (M-Ciuc) 

120,00 

Studiu de fezabilitate privind reparaţia capitală a instalaţiilor termice 
generale la corpurile A şi B (Miercurea Ciuc) 

150,00 

Prin urmare se propune includerea în Lista de investiţii al Consiliului Judeţean 
Harghita pe anul 2011 a acestor obiective la capitolul 66.10.06.01 – 71.01.30. 
 

Denumire investiţie 
Valoare 
(mii lei) 

Reparaţii capitale la secţiile clădirii centrale pentru reabilitarea şi 
modernizarea secţiilor medicale, de Gastroenterologie, Urologie, 
Ginecologie şi Urgenţe (M-Ciuc) 

2.000,00 

Reabilitarea staţiei de deşeuri menajere din cadrul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă (M-Ciuc) 

2.000,00 

Reparaţii capitale la acoperişurile şarpantă ale clădirilor aferente 
Spitalului Judeţean de Urgenţă (M-Ciuc) 

2.039,00 

Reabilitarea întregului sistem de încălzire centrală al corpurilor A şi B al 
Spitalului Judeţean de Urgenţă (M-Ciuc) 

2.800,00 

Amenajare spaţiu pentru R.M.N. 330,00 
Instalaţii de curenţi slabi - Sistem de alarmare incendiu, sistem de 
chemare asistente, sistem de acces cu cartele, sistem de televiziune 
integrată prin cablu 

12.000,00 

Extinderea laboratorului de imagistică 130,00 

Amenajarea parcării personalului şi asfaltarea curţii interioare (M-Ciuc) 610,00 

Reabilitarea termică a clădirii şi a sistemului de încălzire centrală a secţiei 
de Anatomie patologică şi Prosectură (M-Ciuc) 

2.090,00 

Prin urmare se propune includerea în Lista de investiţii al Consiliului Judeţean 
Harghita pe anul 2011 a acestor obiective la capitolul 66.10.06.01 – 71.03. 
 

66.15.06.01 Spitale generale 
- Construire garaje speciale şi extindere prosectură (Miercurea Ciuc), în valoare de 
211,00 mii lei 



Prin urmare se propune includerea în Lista de investiţii al Consiliului Judeţean 
Harghita pe anul 2011 a acestui obiectiv la capitolul 66.15.06.01 – 71.01.01. 
 

Denumire echipament 
Valoare 
(mii lei) 

Bandă rulantă de servire şi porţionare 46,14 
Maşina de spălat profesională sistem tunei 40,55 
Electrocauter SURTRON FLASH 120 8,53 

Schimbare cazan metalica cu doma 25 ELEMENTI 1.6T ABUR/4 196,51 

Schimbare cazan metalica cu ELEMENTI RAG9 48,59 
Modul comandă pentru generatorul de curent TIPEAS 42-805 9,60 

Prin urmare se propune includerea în Lista de investiţii al Consiliului Judeţean 
Harghita pe anul 2011 a acestor obiective la capitolul 66.15.06.01 – 71.01.02. 
 

Denumire investiţie 
Valoare 
(mii lei) 

Reparaţii capitale la Secţii Boli Interne, Cardiologie, Neurologie, Chirurgie 
şi reabilitare sistem canalizare şi încălzire a clădirii principale (M-Ciuc) 

10,79 

Reparaţii capitale - reabilitarea termoenergetică a clădirii centrale (M-
Ciuc) 

6,95 

Prin urmare se propune includerea în Lista de investiţii al Consiliului Judeţean 
Harghita pe anul 2011 a acestor obiective la capitolul 66.15.06.01 – 71.03. 
 
14. Spitalul de Psihiatrie Tulgheş 
Adresa nr. 179/2011 referitoare la fundamentarea includerii unor obiective de 
investiţii în Lista de investiţii al Consiliului Judeţean Harghita pe anul 2011, la 
următoarele capitole: 
 

66.10.06.01 Spitale generale 

Denumire echipament 
Valoare 
(mii lei) 

Maşină de spălat industrială (Tulgheş) 65,00 
Marmite de 200 litri (Tulgheş) 65,00 
Maşină de stors rufe (Tulgheş) 20,00 
Calandru de calcat (Tulgheş) 20,00 
Agregat frigorific (Tulgheş) 16,00 
Aparat de aspiraţie a secreţiilor  (Tulgheş) 15,00 
Aparat de respiraţie portabil (Tulgheş) 7,00 
Aparat cu aerosol (Tulgheş) 2,00 

Prin urmare se propune includerea în Lista de investiţii al Consiliului Judeţean 
Harghita pe anul 2011 a acestor obiective la capitolul 66.10.06.01 – 71.01.02. 
 

Denumire investiţie 
Valoare 
(mii lei) 

Reparaţii capitale Pavilion 11 - spaţiu spitalizare (Tulgheş) 1.564,00 



Reparaţii capitale la reţeaua de canalizare (Tulgheş) 809,00 
Reparaţii capitale la acoperişurile clădirilor (Tulgheş) 660,00 
Reparaţii capitale la calea de evacuare (Tulgheş) 500,00 
Reparaţii capitale la reţeaua de alimentare cu apă (Tulgheş) 555,00 

Prin urmare se propune includerea în Lista de investiţii al Consiliului Judeţean 
Harghita pe anul 2011 a acestor obiective la capitolul 66.10.06.01 – 71.03. 
 

66.15.06.01 Spitale generale 
 

Denumire echipament 
Valoare 
(mii lei) 

Robot industrial de tocat carne (Tulgheş) 10,00 
Cântar electric pentru farmacie (Tulgheş) 2,00 
Microscop laborator (Tulgheş) 4,00 
Robot tocat varză (Tulgheş) 10,00 
Ladă frigorifică (Tulgheş) 5,00 
Maşină automată de spălat (Tulgheş) 5,00 
Agregat frigorific (Tulgheş) 15,00 
Plită pentru bucătărie (Tugheş) 7,00 
Gresie pentru spălătorie 6,00 

Prin urmare se propune includerea în Lista de investiţii al Consiliului Judeţean 
Harghita pe anul 2011 a acestor obiective la capitolul 66.15.06.01 – 71.01.02. 
- Consolidare Pavilion nr. 6 din Tulgheş,în valoare de 8,00 mii lei 
Prin urmare se propune includerea în Lista de investiţii al Consiliului Judeţean 
Harghita pe anul 2011 a acestor obiective la capitolul 66.15.06.01 – 71.01.30. 
 
15. Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea 
Nota de fundamentare nr. 22/2011 referitoare la proiectarea unei săli de conferinţe 
multifuncţională în valoare de 50,00 mii lei. 
Prin urmare se propune includerea în Lista de investiţii al Consiliului Judeţean 
Harghita pe anul 2011 a acestui obiectiv la capitolul 67.10.03.30 – 71.01.30. 
 
16. Serviciul Public al Consiliului Judeţean Harghita de Protejare a Monumentelor 
Nota de fundamentare nr. 11/2011 referitoare la „Studiu privind simbolurile istorice” 
în valoare de 20,00 mii lei, „Studiu privind porţile secuieşti” în valoare de 20,00 mii 
lei, „Elaborarea strategiei Serviciului Public al Consiliului Judeţean Harghita de 
Protejare a Monumentelor” în valoare de 20,00 mii lei şi „Dezvoltarea paginii web 
www.virtualisszekelyfold.ro” în valoare de 20,00 mii lei. 
Prin urmare se propune includerea în Lista de investiţii al Consiliului Judeţean 
Harghita pe anul 2011 a acestor obiective la capitolul 67.10.03.30 – 71.01.30. 
 
17. Centrul Multifuncţional al Consiliului Judeţean Harghita 
Nota de fundamentare nr. 17/2011 referitoare la „Lucrări de amenajare a terenului” 
în valoare de 200,00 mii lei, „Lucrări de amenajare interioară” în valoare de 200,00 



mii lei, „Notebook cu software” în valoare de 35,00 mii lei şi „Maşină de tuns iarba” în 
valoare de 15,00 mii lei. 
Prin urmare se propune includerea în Lista de investiţii al Consiliului Judeţean 
Harghita pe anul 2011 a acestor obiective la capitolul 80.10.01.30 – 71.01.01, 
respectiv 80.10.01.30 – 71.01.02. 
 
18. Editura „Hargita Népe” 
Nota de fundamentare nr. 1590/2011 referitoare la „Computere portabile” în valoare 
de 5,00 mii lei şi „Licenţă sistem de operare, suită software tip office, antivirus” în 
valoare de 12,00 mii lei. 
Prin urmare se propune includerea în Lista de investiţii al Consiliului Judeţean 
Harghita pe anul 2011 a acestor obiective la capitolul 67.15.03.11 – 71.01.02, 
respectiv 67.15.03.11 – 71.01.30. 
 
19. Biblioteca Judeţeană Kájoni János 
Nota de fundamentare nr. 23/2011 referitoare la „Studiu de realizare a Arhivei 
Electronice a Ţinutului Secuiesc” în valoare de 3,50 mii lei. 
Prin urmare se propune includerea în Lista de investiţii al Consiliului Judeţean 
Harghita pe anul 2011 a acestui obiectiv la capitolul 67.02.03.02 – 71.01.30. 
 
20. Şcoala Populară de Artă a Judeţului Harghita 
Nota de fundamentare nr. 137/2011 referitoare la „Echipamente de producţie pentru 
radiodifuziune şi televiziune” în valoare de 37,75 mii lei. 
Prin urmare se propune includerea în Lista de investiţii al Consiliului Judeţean 
Harghita pe anul 2011 a acestui obiectiv la capitolul 67.08.03.05 – 71.01.02. 

 
Anexa nr.8 cuprinde Lista programelor şi proiectelor care vor fi derulate de către 
Consiliul Judeţean Harghita în anul 2011. 
 
Anexa nr.9 cuprinde numărul de personal, permanent şi temporar, precum şi fondul 
salariilor  de bază pe anul 2011 la bugetul fiecărei instituţii publice, în conformitate cu 
prevederile Legii finanţelor publice locale nr.273/2006, art.26 alin.(4), cu modificările 
şi completările ulterioare. 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 defineşte principiul echilibrului 
bugetar în sensul că: cheltuielile unui buget se acoperă integral din veniturile 
bugetului respectiv, inclusiv excedentul anilor precedenţi, iar utilizarea acestuia se 
efectuează potrivit hotărârii autorităţilor deliberative şi destinaţiei date de finanţator, 
după caz. Având în vedere extrasul de cont nr.829802 al judeţului Harghita sumele 
constitute ca excedentul anilor precedenţi este 31.028.464,25 lei. Această sumă, 
conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2010 în faza de 
programare se utilizează ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, 
iar în timpul anului – în execuţie – excedentul bugetului local poate fi utilizat ca sursă 
de acoperire a golului temporar de casă provenite din decalajele între veniturile şi 
cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent, precum şi pentru 



acoperirea definitivă a eventualelor deficite  ale secţiunilor de funcţionare  şi 
dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar.  
Prin prezentul proiect de hotărâre se propune aprobarea utilizării în conformitate cu 
anexa nr.10, care face parte integrantă din prezenta. 
 
Acţiunile multianuale ale judeţului Harghita sunt prezentate în anexa nr.11. 
 
Începând cu anul bugetar 2011, la elaborarea bugetelor se prevăd distinct credite 
bugetare destinate stingerii plăţilor restante la finele anului 2010, respectând 
prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2010, pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.273/2006, privind finanţele publice locale, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri financiare. 
Astfel în bugetul local al judeţului la partea de cheltuieli la subcapitolul 84.02.03.01 - 
Drumuri şi poduri este prevăzută suma de 2.262,24 mii lei, din care: 248,94 mii lei la 
secţiunea de funcţionare şi 2.013,30 mii lei la secţiunea de dezvoltare, reprezentând 
plăţile restante la furnizori (ct.401) şi furnizori de imobilizări (ct.404). O parte din 
aceste facturi neachitate urmează să se achite, iar restul facturii fac obiect de litigiu şi 
sunt pornite procesele civile. 
Suma de 794,29 mii lei credite bugetare pentru plăţile restante este prevăzută în 
bugetul propriu al Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, din care  776,55 mii 
lei la secţiunea de funcţionare, iar la secţiunea de dezvoltare suma de 17,74 mii lei.  
Editura Hargita Népe la încheierea exerciţiului bugetar 2010 acumulează plăţi 
restante în sumă de 74,90 mii lei la care sunt prevăzute credite bugetare pentru anul 
2011 la secţiunea de funcţionare a bugetul instituţiei.  
Aceste plăţi restante au fost raportate Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a 
Judeţului Harghita în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare. 
 
Prin prezentul proiect e hotărâre se propune ca preşedintele Consiliului Judeţean 
Harghita în calitatea sa de ordonator principal de credite, să aprobe prin dispoziţie 
defalcarea pe  trimestre  a sumelor anuale pe anul bugetar 2011. 
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 aliniate. 
    

 

 

Miercurea Ciuc,  18 ianuarie 2011  
 

 

 

DIRECTOR, 
Gábor László 


