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I. Introducere 

Programul Național de Dezvoltară Locală (PNDL), coordonat de Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Administrației Publice asigura finanțare pentru lucrări de infrastructură locală. 

Baza legală al programului îl reprezintă de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 28/2013, 

normele metodologice aprobate prin ordinul ministerial nr. 1851/2013.  

În anul 2013, finanțările erau acordate pentru lucrări cu drumurile publice, dezvoltarea sistemelor 

de canalizare și apă potabilă. 

II. Cronologie și constatări 

20 aprilie 2013. – Președintele Borboly Csaba se adresează Forumului Consultativ al Județul 

Harghita (FCHR) al UDMR cu următoarea notificare: Luând în considerare că mai mulți dintre 

Dvs. au solicitat lista de priorități PNDL la nivel județean și regional, iar eu am răspuns la 

fiecare solicitare, doresc ca poziția mea să fie cunoscută și de cei care nu a solicitat aceste 

informații.  

Pe baza celor discutate la ședința UNCJR din data de 14 martie 2013: la nivel de țară există 

fonduri în valoare de 450 milioane lei, deci alocarea aproximativă pentru Harghita va fi de 11-

13 milioane lei. Nu pot fi finanțate lucrări noi, doar investiții deja începute.  

Nu am întocmit nici o listă (cel puțin eu nu am cunoștință despre acest lucru), ca din cauza unor 

lucruri nelămurite. Acest lucruri vor fi clarificate pe parcursul prezentei săptămâni, dacă 

lucrurile vor fi clarificate. Deci aștept propunerile și observațiile, în scris, până la luni amiază. 

Pe baza acestora vom realiză o listă de prioritate până la concurența sumei de 20 milioane lei, 

iar această listă va fi transmisă vicepreședintelui politic Borbély László pentru discuțiile care vor 

avea loc pe parcursul săptămânii viitoare, sperând că va exista posibilitatea suplimentării 

sumelor pentru Harghita. 

24 aprilie 2013. – Scrisoare președintelui către vicepreședintele Petres Sándor și directorul de 

investiții Orbán Béla: procedura de alocare a fondurilor PNDL este cunoscută. Te rog, ca colegii 

tăi să se ocupe și cu această sarcină. Aștept propunerile. 

17 aprilie 2013. – Vicepreședintele Petres Sándor solicită Direcției generale de investiții să 

verifice lista publica pe site-ul ministerului, dacă conține de 32 de lucrări propuse de Consiliul 

Județean Harghita. Lista a fost verificată de Fekete László, confirmând includerea celor 32 de 

lucrări, împreună cu sumele înscrise în contractele de finanțare dintre minister și consiliile locale 

interesate. (pozițiile 477-508.) 

20 iunie 2013. – La ședința grupului UDMR din Consiliului Jude’ean Harghita, vicepreședintele 

Petres Sándor face o informare în legătură cu Programul National de Dezvoltare Locală: în anul 

2013 județul Harghita va primi 9.048.000 lei. Nici o lucrare nou nu poate fi finanțată. Există 

condiția, ca investițiile ce pot fi finalizate să fie finalizate. A fost întocmită o listă împreună cu 

FCHR, cuprinzând lucrări în valoare de 20 milioane lei, și am primit solicitarea să reducem suma 

la 9 milioane lei. Din fericire în urma vizitei făcute în București, am putut interveni în cauza 

drumurilor județene, astfel drumul spre Bilbor va primi 1 milion de lei, drumul spre Dârjiu 1,35 

milioane de lei, iar drumul spre Jolotca 100.000 lei. 
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28 august 2013. – Președintele Borboly Csaba a fost anunțat de secretarul de stat Iuliu Matache, 

că în septembrie, dar cel târziu în octombrie, cu ocazia rectificării bugetare, există șanse ca 

sumele alocate județul Harghita să fie retrase din cauza nefolosirii lor. În opinia secretarul de stat, 

județul Harghita este singur județ rămas în urmă cu utilizarea fondurilor.  

28 august 2013. – Președintele Borboly Csaba solicită vicepreședintelui Petres Sándor, ca 

Direcția generală de investiții să pregătească până în 2 septembrie 2013 o propunere de realocare, 

care să conține acele propuneri care:   

- Serviciile de planificarea au fost contractate, există un planul tehnic valabil, au fost verificate 

etc. 

- Există contracte de realizare a lucrărilor, sau chiar lucrările au fost demarate 

- Există o procedură de achiziție publică pentru supervizarea tehnică a lucrărilor și se poate 

începe lucrările.  

29 august 2013. – Completare din partea președintelui către toți destinatarii: Pe lângă cele trei 

condiții, să nu fie o investiție nouă! 

29 august 2013. – Direcția generală de investiții a întocmit situația solicitată. Președinte solicită o 

completare, în care să fie specificată acele situații în care cei implicați nu pot asigura utilizarea 

fondurilor până la 30 octombrie 2014. Modificarea a fost efectuată. 

29 august 2013. – Scrisoarea vicepreședintelui Petres Sándor către Borboly Csaba: Tot județul a 

fost răscolit cu succes, fără o analiză preliminară. La noi tocmai se desfășoară întocmirea 

situație, pe săptămâna curentă am contact pe toți cei care sunt urmă, cerând un grafic de 

execuție. 

 

29 august 2013. – Scrisoarea președintelui Borboly Csaba pentru Petres Sándor: nu pot să accept 

situația – dacă este adevărat – că au fost propuneri depuse, pe care nu le putem deconta în prima 

parte a toamnei, respectiv bani alocați pentru județ vor fi retrase. De asemenea, nu pot accepta 

încă odată nici faptul că vom efectua lucrări de asfaltare în lunile noiembrie-decembrie pe 

drumul 133, pentru că nu există un plan valabil (si acest drum a fost propus, fără ca planul să fie 

pus la punct!).  

Ai luat o decizie fără o consultare, care se pare că nu va putea fi realizată! (majoritatea 

primarilor acum au aflat despre listă, ei nu au fost consultați). 

30 august 2013. - Scrisoarea vicepreședintelui Petres Sándor către Borboly Csaba: A existat o 

lista consultată în prealabil, în valoare de 20 milioane. Primari au fost întrebați. Este adevărat că 

nu toți, pentru că 28-tul a fost o contopire a 7, 40, și 577. Am lucrat numai cu cele înscrise în 

acestea.  La drumurile județene ne-am concentrat să putem prelungii 122j-ul.  

Sunt trei drumuri județene pe listă:  174A Bilbor (mă gândesc că toți cunosc situația), 133 Mujna 

(cazul 122j, finalizarea unei secții funcționale, a secției care a primit fonduri pe 577, și putea fi 

însemnat cu j), respectiv 128 Jolotca (anul trecut a primit pe 577, tu ai promis la recepția lucrării 

că vom continua). 

Înaintea începerii lucrărilor pe 133 am încercat să excludem toate problemele posibile. Atunci ne 

a semnalat ISC, că ceea ce au acceptat anul trecut, nu accepta anul astă, și trebuie inclusă în 

plan o completare de dispoziție de șantier. Deoarece firma proiectantă nu mai există,  trebuie 

unul nou. Jolotca nu va fi realizabil, suma de 100.000  alocată poate fi repartizată din nou. 



4 
 

30 august 2013. - Scrisoarea vicepreședintelui Petres Sándor către grupul UDMR: Miercurea 

trecută am semnat scrisoarea în care solicitam graficul de execuție de la primăriile rămase în 

urmă. Din motive neînțelese de mine, scrisoare a fost expediată numai joi, iar scrisoare voastră 

am primit-o miercuri după amiaza. Într-un dintre fișierele atașate se află a situație actuală 

respectiv solicitările primite până acum, iar celălalt fișier conține istoricul propunerii înaintate în 

vară.  

31 august 2013. – Scrisoarea președintelui Borboly Csaba pentru Petres Sándor: Cele descrise de 

colegii tăi în legătura cu drumul 128, era o glumă, în cazul 133 este bine că ați încercat 

excluderea tuturor problemelor înainte de începerea lucrărilor, însă consider că nu ar fi fost în 

zadar, dacă acest probleme ar fi fost rezolvate înaintea includerii printre propuneri, sau imediat 

dup acest fapt, pentru că astfel deja am fi avut și proiect și o firmă care să lucreze, iar dacă 

cineva urmărește investițiile noastre în modul cel mai concret, fără supărare, dar la mine imediat 

este 1 septembrie! 

4 septembrie 2013. – Ședința comună a Grupului UDMR și FCHR pentru discutarea modificării 

listei PNDL, pregătit de Direcția generală de investiții, după următoarele criterii:  

- Serviciile de planificarea au fost contractate, există un planul tehnic valabil, au fost verificate 

etc. 

- Există contracte de realizare a lucrărilor, sau chiar lucrările au fost demarate 

- Există o procedură de achiziție publică pentru supervizarea tehnică a lucrărilor și se poate 

începe lucrările.  

Septembrie 2013: Consultare între președintele Borboly Csaba și vicepreședintele Petres Sándor 

în cabinetul președintelui unde sa convenit contactarea în scris firmele privind asfaltarea care va 

urma, ca să-și poate planifica astfel activitatea și materialele prime. Această scrisoare nu a fost 

trimise, iar ulterior, cu ocazia întrevederii cu prefectul, firmele au confirmat că nu pot realiza 

asfaltarea, că nu au fost informați și sunt nepregătiți. 

10 septembrie 2013: - întrevedere între președintele Borboly Csaba și Iulian Matache, secretar de 

stat. 

10 septembrie 2013: - Scrisoarea președintelui Borboly Csaba pentru Petres Sándor și colegii 

Direcției generale de investiții: Ne-am înțeles cu domnul secretar de stat. În mare măsură, cu mici 

corecții, va accepta solicitarea noastră. Sunt aici până la ora 13,30. Până atunci ar trebui 

finalizată Anexa 1 și 2. Urgent! Secretarul de stat a făcut deja dispozițiile necesare.  

20 septembrie 2013: Email de la Bara Jolán, (responsabil cu drumuri în cadrul Direcției generale 

de investiții): Regruparea listei investițiilor, după cele care  pot fi finalizate în acest an, și cele 

care nu pot fi contractate anul acesta (1.908.000 lei). 

20 septembrie 2013: Adresa Consiliului Județean Harghita cu numărul de înregistrarea 

16604/2013 către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, care conține lista cu 

propunerea pentru Programul Național de Dezvoltare Locală. 

21 septembrie 2013: raport privind stadiul drumului 174A: președintele Consiliului Județean 

Harghita așteaptă până luni, ora 15, prin email, o situație reale și data de începere a lucrărilor. 

Graficul de execuție să fie actualizată! 
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Bara Jolán (responsabil cu drumuri în cadrul Direcției generale de investiții) informează, că dacă 

mâine v-om avea autorizația de construcție și contractul de diriginte, miercuri se poate proceda la 

predarea șantierului, respectiv ordin de începere al lucrărilor. Între timp va fi pregătită și 

documentația pentru începerea lucrărilor. 

21 septembrie 2013: Solicitarea președintelui Consiliului Județean Harghita către Direcția 

generală de investiții, privind includerea listei de investiții modificate, pe ordinea de zi a ședinței 

de marți a Consiliului Județean, împreună cu Direcție Generală Economică (plus cine mai 

trebuie). Realizarea noii liste a fost realizată, nefiind trimisă secției de urmărire sarcini din cadrul 

Direcției generale de management. 

23 septembrie 2013: Scrisoare președintelui Borboly Csaba către vicepreședintele Petres Sándor: 

Propunerile mele privind rectificarea bugetară. Te rog să le incluzi, acolo unde este posibil și dacă 

consideri că sunt corespunzătoare.  

24 septembrie 2013: ședința Consiliului Județean Harghita: rectificarea bugetară a vizat relocări 

de fonduri în valoare de 1 milion de dolar, modificând și lista de investiții. Conform lui Borboly 

Csaba., președintele Consiliului Județean Harghita, fondurile alocate vizează lucrările care pot fin 

finalizate până la finele anului curent, iar investițiile de la care au fost retrase fonduri, nu vor 

rămâne nefinalizate, continuare lor urmează să fie realizată în anul viitor.  

Nici un leu nu se va pierde – a concluzionat Borboly Csaba – dar acest lucru a presupus 

modificarea bugetului, pentru că unele lucrări nu pot fi finalizate anul acesta, deci fondurile vor 

fi direcționate către investițiile care pot fi finalizate, astfel utilizarea fondurilor să fie eficientă. 

Președintele Consiliului Județean Harghita a evidențiat ca exemplu, că în acest fel se pot continua 

lucrările dintre Misentea și Ciucsângeorgiu, drumul către Inlăceni, sau dintre Săcel și Șoimușu 

Mic. 

24 septembrie 2013: Scrisoare președintelui Borboly Csaba către Direcția generală de investiții: 

Mulțumesc pentru lucrul rapid și eficient. Am văzut cu satisfacție că astăzi a fost adoptată cu 

consens. 

27 septembrie 2013: Ședință de lucru privind lista de investiții 2013:  

DJ 133 – 7 octombrie – după cunoașterea rezultatelor achiziției publice privind proiectantul, se va 

putea vedea, dacă va fi sau nu lucrare în anul acesta. Dacă nu va fi desemnat un proiectant pe DJ 

133, atunci fondurile PNDL trebuie direcționate către DH 174A (cu condiția ca în 2014 sumele să 

fie redirecționate către DJ 133), aici fiind vorba de un tronson de 5 km, fiind necesar în jur de 2,5 

milioane lei, iar în afara fondurilor de la DJ 133, sunt necesari încă 1,2 milioane lei. Responsabili: 

Orbán Béla și Bara Jolán. Termen 10 octombrie 2013. 

1 octombrie 2013 – ședință de lucru privind lista de investiții, lista PNDL, adunarea generală 

Harvíz, programul Clacă pentru copii, întreținerea de iarnă și de vară. 

- Dacă condițiile meteorologice sunt favorabile, pentru finalizarea lucrărilor de pe drumul 123C 

pot fi realizare în 2 zile, iar cele de la 123B în 3-4 zile. 

- Pe drumul către Dârjiu (DJ133) este necesar o săptămână, iar Inlăceni (136B) este 

problematică. 
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- Pe drumul spre Bilbor (174A) se lucrează per moment, dar se știe de 30 de zile că nu se va 

continua. – Sarcină: Scrisoare către societatea Fundamenta, ca să termine lucrarea în 30 de 

zile. Scrisoare a fost expediată. 

- Borboly Csaba: pe 7 octombrie se va proceda la evaluarea ofertelor, iar în cazul în care nu va 

avea rezultat, să direcționăm fondurile de la Dârjiu. Să fim pregătiți astfel, ca în 7 octombrie 

să putem trimite solicitarea noastră către minister. Responsabil: Petres Sándor și Birtalan 

József. 

8 octombrie 2013: - Adresa din partea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrație 

Publică privind completarea fondurilor Programului Național de Dezvoltare Locală cu suma de 

3.765.000 lei – răspuns către minister privind utilizarea sumei de 9.048.000 + 3.765.000 lei. 

23 octombrie 2013: Pe baza notei de ședință: 6 lucrări cu drumuri: 2 Fundamenta (174A, 153C), 

4 Viaduct (133, 136B, 123C, 123B). 

Vicepreședintele Petres Sándor: ministerul lucrează la închiderea bugetului de venituri-cheltuieli 

pe acest an. Județul Harghita are o rată de utilizare de 13%. 

Problematica controlului periodic: ISC – pot apărea probleme la 174A, dar și la drumurile 

județene 136B și 133 – vom solicita ajutorul prefectului ca ISC să nu întârzie lucrările. 

25 octombrie 2013: Contract între Consiliul Județean Harghita și Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Administrație Publică: DJ 123B. 

25 octombrie 2013: Contract între Consiliul Județean Harghita și Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Administrație Publică: DJ 153C. 

25 octombrie 2013: Contract între Consiliul Județean Harghita și Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Administrație Publică: DJ 136B. 

25 octombrie 2013: Contract între Consiliul Județean Harghita și Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Administrație Publică: DJ 123C. 

25 octombrie 2013: Contract între Consiliul Județean Harghita și Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Administrație Publică: DJ 128. 

15 noiembrie 2013: Adresa nr. 22461/2013 al vicepreședintelui Petres Sándor către minister: 

până acum au fost transmise deconturile din Programul Național de Dezvoltare Locală pentru 

lunile iulie, august, septembrie, octombrie 2013. După calculele noastre, până la data de 20 

noiembrie 2013 vor fi efectuate lucrări în valoare de 3.215.730 lei. 

18 noiembrie 2013: Adresa nr. 22523/18.11.2013 ministerului către Consiliul Județean Harghita 

– pe baza Ordonanței de Urgență nr. 99/30.10.2013-, sumele alocate Programului Național de 

Dezvoltare Locală au fost reduse. Acele deconturi care nu au fost virate, vor fi virate la începutul 

anului 2014. 

19 noiembrie 2013: Scrisoarea vicepreședintelui Petres Sándor către primarii și consilierii 

județeni: în fișierul atașat este situația Programului de Dezvoltare Locală în județul Harghita, 

respectiv ultimul schimb de corespondență dintre Consiliul Județean Harghita și minister. 

Conform datelor actuale, se poate aștepta la decontul parțial numai în cazul acelor lucrări, care 

au fost finalizate până la finele lunii septembrie (raportul de la începutul lunii octombrie). 
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Ministerul dorește încheierea unor contracte complementare, care să prevadă plata sumelor în 

anul viitor. 

Notă: Tabelul anexat cuprinde sumele raportate din Programul Național de Dezvoltară Locală 

până în octombrie – Consiliul Județean Harghita nu a decontat până acum nimic! + de asemenea 

se poate observa că și în cazul localităților majoritatea cheltuielilor legate de lucrări au fost 

decontate în octombrie, ceea ce poate generale probleme majore, și se pune întrebarea dacă 

consiliile locale vor primi acești bani înapoi.  

27 noiembrie 2013: Scrisoarea președintelui Borboly Csaba către primari: pe parcursul 

săptămânii viitoare, după ce primesc raportul complet de la direcția generală privind Programul 

Național de Dezvoltare Locală, a-și dori să organizăm o întrevedere, la care să participe primarii 

implicați și reprezentanți firmelor executante, ca să găsim soluții acceptabile pentru fiecare parte. 

3 decembrie 2013: Ședința Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România, București – în 

prezența președințiilor Tamás Sándor (Consiliul Județean Covasna) și Borboly Csaba (Consiliul 

Județean Harghita), în discuțiile purtate cu premierul Victor Ponta și vicepremierul Liviu 

Dragnea, au fost pusă în discuție și problema deconturilor blocate în cadrul Programului Național 

de Dezvoltare Locală. Reprezentanții guvernului a afirmat, că după discuțiile purtate cu FMI, se 

va proceda la alocarea fondurilor necesare pentru plata facturilor restante din fondul de rezervă al 

guvernului. 

9 decembrie 2013: Orbán Béla, director general, Direcția Generală de Investiții: 

În acest an câți bani vor fi alocați din PNDL pentru lucrările cu drumurile județene? Contractul de 

finanțare prevede până în luna octombrie 4.636.100 lei.  

a. Cât vom putea utiliza? Din aceasta sumă nu s-au făcut deconturi, pentru că ni s-a comunicat 

din partea PNDL, că anul acesta nu se mai fac decontări. 

b. Care este diferența? 4.636.100 lei. 

11 decembrie 2013: Președintele Borboly Csaba este informat din partea Direcției generale 

economice, că la începutul anului, județul a primit 600.000 lei din defalcările din TVA, pe care 

nu-l consiliul județean nu-l va utiliza până la finele anului. 

11 decembrie 2013: Scrisoarea președintelui Borboly Csaba către consilierii județeni:  

Luând în calcul că avem sume din TVA pentru drumuri, care nu vor fi cheltuite până la 20 

decembrie, a-și dori să introducem în ședința extraordinară a consiliului, ca aceste sume să fie 

repartizate acelor localități, care au probleme în cadrul Programului Național de Dezvoltare 

Locală. Dat fiind că sumele au fost alocate pentru drumuri, pot fi folosite numai în acest scop. 

Conform datelor de ieri, suma rămasă la consiliul județean este de 600 mii lei, - care nu ajunge 

pentru rezolvarea problemelor, dar le putem ajuta un pic. Propunerea mea, bazată pe restanțe, este 

următoarea: 

Vărșag 30, Păuleni Ciuc 110, Gălăuțaș 30, Ciumani 100, Frumoasa 80, Sânmartin 40, Siculeni 60, 

Mugeni 100, Praid 50 – total 600. 

Sumele reprezintă circa 20% din bani cheltuiți de primării și care nu au fost rambursate. 

Consiliile locale trebuie să adopte hotărârile în cel mai scurt timp, și până în 20 decembrie să 

utilizeze bani. Dacă nu există alte opinii, atunci vom semnale primăriilor în cauză, să se 

pregătească din timp. Întrebarea mea este dacă sunteți de acord, putem porni demersurile? 
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13 decembrie 2013 – Consiliul Județean Harghita – ședință extraordinară: La ședința 

extraordinară s-au alocat bani pentru localitățile aflate într-o situație dificilă 

La sediul consiliului județean din Miercurea-Ciuc a avut loc vineri, 13 decembrie ședința 

extraordinară a Consiliului Județean Harghita. Caracterul extraordinar al ședinței s-a datorat 

faptului că există bani din buget care nu au putut fi încă cheltuiți. Este vorba despre suma de 

600.000 lei, din totalul de 9,1 milioane de lei alocați din bugetul central pentru lucrări de 

reabilitare a drumurilor. Acești bani au fost alocați localităților care înregistrează datorii mari. 

Sumele alocate cu această ocazie de către consiliul județean vor fi folosite pentru reabilitarea 

drumurilor publice, în acest mod banii nefolosiți nu vor trebui returnați la bugetul central. În 

conformitate cu decizia consiliului județean s-au alocat următoarele fonduri pentru rambursarea 

datoriilor localităților: Ciumani - 100.000 lei, Frumoasa - 80.000 lei, Gălăuțaș - 30.000 lei, 

Mugeni - 100.000 lei, Păuleni - 110.000 lei, Praid - 50.000 lei, Sânmartin - 40.000 lei, Siculeni - 

60.000 lei, Vărșag - 30.000 lei. 

23 decembrie 2013 – scrisoarea directorului general din cadrul Direcției generale de investiții 

pentru președintele Borboly Csaba. Subiect: Finanțarea PNDL promisă de premierul Victor Ponta 

și vicepremierul Liviu Dragnea pe 3 decembrie – cum dorește consiliul local să utilizeze această 

sumă: 

Informarea doamnei Mihaela Rogoz: 

58% din suma decontată de 4.700.000 lei va fi virată din fondul de rezervă a guvernului. 58% 

este valabilă pentru toate lucrările. Vineri (20 dec.) la ora 15 nu toate localitățile au primit acești 

bani, deci viramentele sunt în curs. Tot din ziua de vineri avem informarea, că în cazul unor 

lucrări, sumele virate să depășească 58%. Acest lucru a fost confirmat parțial de doamna de mai 

sus, azi la ora 8,50. 

În completarea la scrisoarea de mai sus din partea direcției generale: 

Este anexat tabelul cu sumele punctuale, care au fost virate de primăriilor (58% din sumele 

nedecontate), respectiv celelalte sume care sunt așteptate (neoficial a fost confirmată din partea 

ministerului că în cazul datoriilor restante (42%) se poate aștepta ca până la finele anului să fie 

virată 59%.) 

III. Constatări 

Greutățile întâmpinate în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală au pornit de la faptul 

că lista de propuneri transmisă la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice era 

una nefondată, cu toate că după ședința UNCJR din martie 2013 erau cunoscute criteriile pe baza 

căruia trebuia întocmită lista și valoarea aproximativă a fondurilor ce vor fi alocate. Cu toate că la 

ședința FCHR era vorba de o listă de 20 milioane lei, era cunoscut faptul că valoare reală ce va fi 

alocată va fi între 11-13 milioane lei. Totuși s-a pregătit o listă cu lucrări în valoare de 20 

milioane lei în care au fost introduse lucrări județene despre care ulterior s-a confirmat că nu pot 

fi realizate (exemplu DJ128) sau se vor ivi probleme și obstacole majore pe parcursul lucrărilor 

(exemplu DJ133). 

În cazul propunerilor locale din iunie, în unele cazuri se pot constata superficialități, fiind propuse 

mai multe lucrări care nu au fost realizabile. 
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Pe baza celor de mai sus, în septembrie a fost întocmită o nouă listă de propuneri pentru 

Programul Național de Dezvoltare Locală, care într-un fel a includea corecțiile necesare, dar între 

timp, prin ordonanța de urgență nr. 99 din 30 octombrie sumele alocate au fost micșorate. Un alt 

obstacol major a fost, că în vederea utilizării fondurilor timpul rămas era de circa o săptămână, 

dar cum nu existau lucrări aflate în derulare, suma de 3,7 milioane de lei nu putea fi utilizată într-

un termen de 3 zile – chiar dacă teoretic exista posibilitatea, conform exemplelor din celelalte 

județe. 

Din raportul transmis primarilor din 19 noiembrie, se poate constata că Consiliul Județean 

Harghita nu a decontat nici o sumă până în luna octombrie, fapt rămas la fel și ulterior, consiliul 

județean neefectuând nici o plată pentru lucrările incluse în listă. 

Întrebări care se pun în legătură cu drumurile județene, pe baza cronologiei prezentate: 

- În perioada iunie-august de ce nu au fost clarificate problemele privind lucrările la drumurile 

județene și de ce nu au fost demarate lucrările? 

- În cazul drumului județean 133 sa constat că există probleme în proiect, de ce nu a fost 

imediat începută procedura de achiziție publică pentru un nou proiect? De ce s-a așteptat cu 

ea până după august? 

- În cazul drumului 174A de ce nu au fost demarate lucrările din timp, în perioada de vară? Era 

singur drum județean propus în listă, unde teoretic nu existau obstacole. 

- De ce nu a fost reactualizată lista imediat după constatarea faptului că în cazul unor lucrări nu 

se va putea începe executarea, iar drumurile 123B și 123C se putea demara lucrările? 

Dacă problemele de mai sus erau analizate din timp și lucrările erau demarate, Consiliul Județean 

Harghita nu ar fi pierdut fondurile de peste 1 milion de euro alocate drumurilor județene.  

În ceea ce privește investițiile primăriilor, în ciuda lipsurilor de la început, primăriile au acționat 

destul de rapid, și până la finele lunii octombrie au trimis deconturile pentru 86% din sumele 

alocate. 

 

Eficiența utilizării fondurilor din Programul Național de Dezvoltare Locală, situație localități și situație 

Consiliul Județean Harghita (mii lei) 
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IV. Constatări 

 

Pe baza celor de mai sus, este necesară întărirea coordonării și activității. În cazul propunerilor 

pentru atragerea unor fonduri guvernamentale, este recomandabilă pregătirea unor documentații 

bine fundamentate. Angajații în cadrul direcțiilor de investiții locale, în colaborarea cu colegi de 

la birourile teritoriale ale Consiliului Județean Harghita, trebuie să verifice stadiul exact al 

lucrărilor propuse, necesarul de finanțare, și toate acele indicatori care ulterior pot influența 

execuția lucrări. 

Este recomandabilă, ca  în anul 2014, deja până în 15 ianuarie, să fie întocmită lista de propuneri 

pentru Programul Național de Dezvoltare Locală, sub coordonarea vicepreședintelui responsabil. 

În ceea ce privește anul 2014, este extrem de important, ca lista să fie întocmită cât mai repede, ca 

să se poate începe cât mai rapid executarea lucrărilor. 

În acest sens, mai întâi trebuie clarificate situația tuturor proiectelor și autorizațiilor de 

construcție, pentru evitarea situației din 2013 și neutilizarea din această cauză unor fonduri 

aproximative de 2 milioane euro.  

Greutățile întâmpinate în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală au pornit de la faptul 

că lista de propuneri transmisă la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice era 

una nefondată, cu toate că după ședința UNCJR din martie 2013 erau cunoscute criteriile pe baza 

căruia trebuia întocmită lista și valoarea aproximativă a fondurilor ce vor fi alocate. Cu toate că la 

ședința FCHR era vorba de o listă de 20 milioane lei, era cunoscut faptul că valoare reală ce va fi 

alocată va fi între 11-13 milioane lei. Totuși s-a pregătit o listă cu lucrări în valoare de 20 

milioane lei în care au fost introduse lucrări județene despre care ulterior s-a confirmat că nu pot 

fi realizate (exemplu DJ128) sau se vor ivi probleme și obstacole majore pe parcursul lucrărilor 

(exemplu DJ133). 
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