
ROMANIA 
JUDEŢUL HARGHITA 
COMUNA DÂRJIU 
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HOTĂRÂREA  NR. 26/2009 
 

Privind revocarea Hotărârii 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 şedinţa din 13 iulie  2009,  
 Analizând  Expunerea de motive  a primarului prin care propune revocarea hotărârii şi 
Proiectul de Hotărâre privind revocarea Hotărârii 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” 

Având în vedere: 
- raportul de specialitate întocmit de secretara comunei Dârjiu,  
- Sentinţa civilă nr. 1206, pronunţată la şedinţa publică din 09 iunie 2009 

 Luând în considerare avizul favorabil al comisiei de specialitate  - Activităţi 
economico financiare, Agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism din cadrul Consiliului 
local Dârjiu; 
 În temeiul prevederilor art.36 alin (1) şi  art.45 alin (7) din Legea nr.215/2001 privind 
administraţiai publică  locală,  republicată 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art.1. Se revocă 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”, pentru a intra în legalitate. 
 Art.2. Prezentul hotărâre se va comunica  

- primarului comunei Dârjiu 
- Instituţiei Prefectului 

 
      Dârjiu, la 13 iulie 2008 
 
 
  Preşedintele şedinţei 
  Besika Tiberiu 

Contrasemnează 
        Secretar 
        Kovacs Piroska Anna 
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PROIECT  DE HOTĂRÂRE   
 

  Privind asocierea Consiliului local Dârjiu cu Consiliul Judeţean Harghita 
 
 
 
 Primarul  comunei Dârjiu, Zoltani Csaba    
 Având în vedere  Expunerea de motive şi Hotărârea Consiliului Judeţean nr.109/2008 
privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Harghita cu unele consilii locale în vederea 
întreţinerii de vară a drumurilor judeţene  
 Luând în considerare avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului 
local Dîrjiu; 
 
 În temeiul prevederilor art.36 alin. (7) lit.a)  din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001,  republicată 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art.1. Se aprobă asocierea Consiliului Local Dârjiu cu Consiliul Judeţean Harghita, în 
vederea întreţinerii de vară   a drumului judeţean DJ 133,  ramificaţie Mujna –Ulieş km 
16+236-25+229,   în perioada 15.04.2007 – 15.11. 2007   şi alocarea în acest scop a sumei de 
11,72 mii lei. 
 
 Art.2. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâre se încredinţează 
primarul şi contabilul primăriei. 
 
 
 
      Dârjiu, la 23 iunie   2008 
 
  Iniţiator, 
  Primar 
  Zoltani Csaba     

Vizat, 
        Secretar 
        Kovacs Piroska Anna 


