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HOTĂRÂREA NR. 9/2009 
cu privire la aprobarea organizării referendumului local în vederea consultării cetăţenilor din 

comuna Dârjiu privind modificarea limitelor teritoriale ale judeţului Harghita, conform 
iniţiativei legislative „Statutul de autonomie al Ţinutului Secuiesc” 

 
 
 

Consiliul Local al comunei Dârjiu, întrunit în şedinţă ordinară, din data de 30 ianuarie 
2009, 
 Văzând Expunerea de motive înaintată de primarul Zoltáni Csaba, 
 Având în vedere prevederile art. 22 şi ale art. 36 alin. (1) şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 
a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art.13 şi art.14 alin. (1) din Legea nr. 3/2000, privind 
organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Văzând dispoziţiile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia 
publică; 
 Luând în considerare avizul Comisiei juridice, administraţie publică locală, drepturile 
omului a Consiliului Local; 
 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din Lega nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

  
 Art. 1. Se aprobă organizarea referendumului local în comuna Dârjiu în data de 15 martie 
2009, pentru consultarea cetăţenilor în vederea modificării limitelor teritoriale ale judeţului 
Harghita, conform iniţiativei legislative „Statutul de autonomie al Ţinutului Secuiesc”. 
 Art. 2. Cu ocazia referendumului cetăţenii sunt chemaţ să se pronunţe prin „DA” sau „NU” 
la întrebare: 
 „Sunteţi de acord cu modificarea delimitării teritoriale a judelui Harghita, conform iniţiativei 
legislative „Statutul de autonomie al Ţinutului Secuiesc”, în vederea înfiinţării unităţii administrativ 
teritoriale autonome Ţinutul Secuiesc, şi cu apartanenţa comunei Dârjiu la această unitate 
administrativ teritorială?”; 
 Art. 3. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul, Secretarul şi 
serviciile cu atribuţii în domeniu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului. 
 
 

Dârjiu, la 30 ianuarie 2009 
 

 
Preşedinte de şedinţă     
Denes Tibor Attila      

         
 
 
 
 



 
EXPUNERE DE MOTIVE 

 
Subsemnatul Zoltáni Csaba, primar al comunei Dârjiu, motivez propunerea mea referitoare 

la referendumul în vederea modificării delimitării teritoriale a judeţului Harghita conform iniţiativei 
legislative „Statutul de autonomie al Ţinutului Secuiesc” cu următoarele argumente:   

Art. 22 din legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată prevede „…orice 
modificarea a limitelor teritoriale ale acestora se poate efectua numai prin lege şi numai după 
consultare prealabilă a cetăţenilor din unităţile administrativ-teritoriale respective prin referendum, 
care se organizează potrivit legii” 

De asemenea art. 14 alineat (1) din legea nr. 3/2000 privind  organizarea si desfăşurarea 
referendumului prevede: „Proiectele de lege sau propunerile legislative privind modificarea 
limitelor teritoriale ale comunelor, oraşelor si judeţelor se înaintează Parlamentului spre adoptare 
numai după consultarea prealabila a cetăţenilor din unităţile administrativ-teritoriale respective, prin 
referendum. In acest caz organizarea referendumului este obligatorie. 

 Consiliul Legislativ al Parlamentului României a avizat negativ propunerea legislativă a 
Consiliului Naţional Secuiesc. Avizul din 11.03.2004 cuprinde în şaisprezece puncte obiecţiile 
consiliului, deci acele considerente pentru care se avizează negativ propunerea legislativă. Aceste 
argumente, cu excepţia unuia, se referă la conţinutul proiectului, şi se compun din obiecţii de 
principiu care pot fi demolate şi înlăturate prin dialog, prin dezbatere parlamentară. Există în 
schimb un argument formulat de Consiliul Legislativ al Parlamentului României, ca şi obiecţie 
formal-procedurală, introdusă prin citarea articolului aferent al legii administraţiei publice locale:     

„Art. 22. în conformitate cu care „delimitarea teritorială a comunelor, oraşelor şi judeţelor 
se stabileşte prin lege, …orice modificarea a limitelor teritoriale ale acestora se poate efectua 
numai prin lege şi numai după consultare prealabilă a cetăţenilor din unităţile administrativ-
teritoriale respective prin referendum, care se organizează potrivit legii.” Din acest punct de 
vedere, strict cu caracter formal-procedural, prezentul demers legislativ nu este fundamentat pe o 
prealabilă consultare a cetăţenilor din judeţele preconizate a face parte din regiunea autonomă.  

Din această concluzie a Consiliului Legislativ al Parlamentului României rezultă, că trebuie 
acordată posibilitatea cetăţenilor teritoriului la care se referă propunerea legislativă, să-şi exprime 
poziţia lor prin referendum. Aceasta este condiţia preliminară ca iniţiativa legislativă a Statutul de 
Autonomie al Ţinutului Secuiesc să fie înaintată Parlamentului României.   

Având în vedere aceste motive propunem organizarea uniu referendum în comuna Dârjiu, la 
data de 15 martie 2009, pentru a consulta cetăţenii cu domiciliul stabil în municipiul Odorheiu 
Secuiesc, în vederea modificării delimitării teritoriale a judeţului Harghita conform iniţiativei 
legislative „Statutul de autonomie al Ţinutului Secuiesc”.  

Cu ocazia referendumului cetăţenii vor fi chemaţi să se pronunţe prin DA sau NU asupra  
întrebării:  

„Sunteţi de acord cu modificarea delimitării teritoriale a judeţului Harghita conform 
iniţiativei legislative „Statutul de autonomie al Ţinutului Secuiesc”, în vederea înfiinţării unităţii 
administrativ teritoriale autonome Ţinutul Secuiesc, şi cu apartenenţa comunei Dârjiu la această 
unitate administrativ teritorială?” 
  
Dârjiu, la ____________________ 
 
 
Semnătura 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 
COMUNA DÂRJIU 
PRIMAR 
 
 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
cu privire la aprobarea organizării referendumului local în vederea consultării 

cetăţenilor din comuna Dârjiu privind modificarea limitelor teritoriale ale judeţului 
Harghita, conform iniţiativei legislative „Statutul de autonomie al Ţinutului Secuiesc” 

 
 
 

Primarul comunei Dârjiu 
 Având în vedere prevederile art. 22 şi ale art. 36 alin. (1) şi alin. (9) din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art.13 şi art.14 alin. (1) din Legea nr. 3/2000, privind 
organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Văzând dispoziţiile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia 
publică; 
 Luând în considerare avizul Comisiei juridice, administraţie publică locală, drepturile 
omului a Consiliului Local; 
 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din Lega nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

  
 Art. 1. Se aprobă organizarea referendumului local în comuna Dârjiu în data de 15 
martie 2009, pentru consultarea cetăţenilor în vederea modificării limitelor teritoriale ale 
judeţului Harghita, conform iniţiativei legislative „Statutul de autonomie al Ţinutului 
Secuiesc”. 
 Art. 2. Cu ocazia referendumului cetăţenii sunt chemaţ să se pronunţe prin „DA” sau 
„NU” la întrebare: 
 „Sunteţi de acord cu modificarea delimitării teritoriale a judelui Harghita, conform 
iniţiativei legislative „Statutul de autonomie al Ţinutului Secuiesc”, în vederea înfiinţării 
unităţii administrativ teritoriale autonome Ţinutul Secuiesc, şi cu apartanenţa comunei Dârjiu 
la această unitate administrativ teritorială?”; 
 Art. 3. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul, 
Secretarul şi serviciile cu atribuţii în domeniu din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului. 

Dârjiu, la 30 decembrie 2008 
 

 Iniţiator 
Primar 
ZOLTANI CSABA   



EXPUNERE DE MOTIVE 
 
Subsemnatul Zoltáni Csaba, primar al comunei Dârjiu, motivez propunerea mea 

referitoare la referendumul în vederea modificării delimitării teritoriale a judeţului Harghita 
conform iniţiativei legislative „Statutul de autonomie al Ţinutului Secuiesc” cu următoarele 
argumente:   

Art. 22 din legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată prevede 
„…orice modificarea a limitelor teritoriale ale acestora se poate efectua numai prin lege şi 
numai după consultare prealabilă a cetăţenilor din unităţile administrativ-teritoriale respective 
prin referendum, care se organizează potrivit legii” 

De asemenea art. 14 alineat (1) din legea nr. 3/2000 privind  organizarea si desfăşurarea 
referendumului prevede: „Proiectele de lege sau propunerile legislative privind modificarea 
limitelor teritoriale ale comunelor, oraşelor si judeţelor se înaintează Parlamentului spre 
adoptare numai după consultarea prealabila a cetăţenilor din unităţile administrativ-teritoriale 
respective, prin referendum. In acest caz organizarea referendumului este obligatorie. 

 Consiliul Legislativ al Parlamentului României a avizat negativ propunerea legislativă 
a Consiliului Naţional Secuiesc. Avizul din 11.03.2004 cuprinde în şaisprezece puncte 
obiecţiile consiliului, deci acele considerente pentru care se avizează negativ propunerea 
legislativă. Aceste argumente, cu excepţia unuia, se referă la conţinutul proiectului, şi se 
compun din obiecţii de principiu care pot fi demolate şi înlăturate prin dialog, prin dezbatere 
parlamentară. Există în schimb un argument formulat de Consiliul Legislativ al Parlamentului 
României, ca şi obiecţie formal-procedurală, introdusă prin citarea articolului aferent al legii 
administraţiei publice locale:     

„Art. 22. în conformitate cu care „delimitarea teritorială a comunelor, oraşelor şi 
judeţelor se stabileşte prin lege, …orice modificarea a limitelor teritoriale ale acestora se 
poate efectua numai prin lege şi numai după consultare prealabilă a cetăţenilor din 
unităţile administrativ-teritoriale respective prin referendum, care se organizează potrivit 
legii.” Din acest punct de vedere, strict cu caracter formal-procedural, prezentul demers 
legislativ nu este fundamentat pe o prealabilă consultare a cetăţenilor din judeţele preconizate 
a face parte din regiunea autonomă.  

Din această concluzie a Consiliului Legislativ al Parlamentului României rezultă, că 
trebuie acordată posibilitatea cetăţenilor teritoriului la care se referă propunerea legislativă, 
să-şi exprime poziţia lor prin referendum. Aceasta este condiţia preliminară ca iniţiativa 
legislativă a Statutul de Autonomie al Ţinutului Secuiesc să fie înaintată Parlamentului 
României.   

Având în vedere aceste motive propunem organizarea uniu referendum în comuna 
Dârjiu, la data de 15 martie 2009, pentru a consulta cetăţenii cu domiciliul stabil în municipiul 
Odorheiu Secuiesc, în vederea modificării delimitării teritoriale a judeţului Harghita conform 
iniţiativei legislative „Statutul de autonomie al Ţinutului Secuiesc”.  

Cu ocazia referendumului cetăţenii vor fi chemaţi să se pronunţe prin DA sau NU 
asupra  întrebării:  

„Sunteţi de acord cu modificarea delimitării teritoriale a judeţului Harghita conform 
iniţiativei legislative „Statutul de autonomie al Ţinutului Secuiesc”, în vederea înfiinţării 
unităţii administrativ teritoriale autonome Ţinutul Secuiesc, şi cu apartenenţa comunei Dârjiu 
la această unitate administrativ teritorială?” 
  
Dârjiu, la ____________________ 
 
Semnătura 


