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HOTĂRÂREA NR. 11/2009 
privind modificarea Hotărârii nr.33/2008 cu privire la asocierea Consiliului Local 
Dârjiu cu unităţile administrativ teritoriale , situate în bazinul hidrografic al râului 
Mureş şi Târnave din judeţul Harghita în vederea înfiinţării Asociaţiei de dezvoltare 
intercomunitară „APĂ –HARGHITA” – „HARGITA VIZ EGYESÜLET” 

 
 
 Consiliul local al comunei Dârjiu, 
 Având în vedere: 
 Expunerea de motive prezentată de primarul cu privire la modificarea Hotărârii 
nr.33./2008, referitor la asocierea Consiliului local Dârjiu cu unităţile administrativ teritoriale, 
situate în bazinul hidrografic al râului Mureş şi Târnave din judeţul Harghita în vederea 
înfiinţării Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „APĂ –HARGHITA” – „HARGITA VIZ 
EGYESÜLET” 
 - Adresa nr1359.al Primăriei Municipiului Odorheiu-Secuiesc ; 
 - Dovada disponibilităţii denumirii nr. 68494 din 05.01.2009 
 - Avizul favorabil al comisiei juridice, administraţie publică locală, drepturile omului; 
 În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată; a Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice cu modificările şi 
completările ulterioare; a Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de 
canalizare, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 13/2008, şi cu art. 7 lit. d) 
din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi 
completările ulterioare; a Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică; 
 În temeiul prevederilor art.11, art. 12, art. 13 respectiv art. 36 alin (2) şi alin. (7) lit c) 
precum şi art.45 alin (2) lit. f) din Legea administraţiei publice locale  nr. 215/2001 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 
    H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 Art.1. Se modifică art..1 din Hotărârea nr.33 /2008 cu privire la aprobarea asocierii şi 
va avea următorul cuprins: 
 “ Se aprobă asocierea Consiliului Local al comunei Dârjiu cu unităţile administrativ 
teritoriale, situate în bazinul hidrografic al râului Mureş şi Târnave din judeţul Harghita în 
vederea înfiinţării Asociaţiei de dezvoltare Intercomunitară “T-VIZ“ 
 Art.2. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarei cu: 

- Primarul comunei Dârjiu 
- Primăria municipiului Odorheiu-Secuiesc 
- Instituţia Prefectului Judeţului Harghita 

 
Dârjiu, la 17 martie 2009 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                CONTRASEMNEAZĂ 
Denes Tibor Attila        SECRETAR 
         Kovacs Piroska Anna 



ROMANIA 
JUDEŢUL HARGHITA 
COMUNA DÂRJIU 
PRIMAR 
 
 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind modificarea Hotărârii nr.33/2008 cu privire la asocierea Consiliului Local 

Dârjiu cu unităţile administrativ teritoriale , situate în bazinul hidrografic al râului 
Mureş şi Târnave din judeţul Harghita în vederea înfiinţării Asociaţiei de dezvoltare 

intercomunitară „APĂ –HARGHITA” – „HARGITA VIZ EGYESÜLET” 
 

 
 Primarul  comunei Dârjiu, D-l Zoltani Csaba 
 Având în vedere: 
 Expunerea de motive prezentată de primarul cu privire la modificarea Hotărârii 
nr.33/2008, referitor la asocierea Consiliului local Dârjiu cu unităţile administrativ teritoriale, 
situate în bazinul hidrografic al râului Mureş şi Târnave din judeţul Harghita în vederea 
înfiinţării Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „APĂ –HARGHITA” – „HARGITA VIZ 
EGYESÜLET” 
 - Adresa nr.1359 al Primăriei Municipiului Odorheiu-Secuiesc ; 
 - Dovada disponibilităţii denumirii nr. 68494 din 05.01.2009 
 - Avizul favorabil al comisiei juridice, administraţie publică locală, drepturile omului; 
 În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată; a Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice cu modificările şi 
completările ulterioare; a Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de 
canalizare, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 13/2008, şi cu art. 7 lit. d) 
din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi 
completările ulterioare; a Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică; 
 În temeiul prevederilor art.11, art. 12, art. 13 respectiv art. 36 alin (2) şi alin. (7) lit c) 
precum şi art.45 alin (2) lit. f) din Legea administraţiei publice locale  nr. 215/2001 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 
    H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 Art.1. Se modifică art.1 din Hotărârea nr. 33/2008 cu privire la aprobarea asocierii şi 
va avea următorul cuprins: 
 “ Se aprobă asocierea Consiliului Local al comunei Dârjiu cu unităţile administrativ 
teritoriale, situate în bazinul hidrografic al râului Mureş şi Târnave din judeţul Harghita în 
vederea înfiinţării Asociaţiei de dezvoltare Intercomunitară “T-VIZ“ 
 Art.2. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarei cu: 

- Primarul comunei Dârjiu 
- Primăria municipiului Odorheiu-Secuiesc 
- Instituţia Prefectului Judeţului Harghita 

 
Dârjiu, la 17 februarie 2009 

INIŢIATOR                   SECRETAR 
PRIMAR        Kovacs Piroska Anna 
Zoltani Csaba 


