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HOTĂRÂREA NR. 33/2009 
privind aprobarea Acordului de parteneriat cu Asociaţia Viharsarok 

 
Consiliul Local al Comunei Dârjiui, judeţul Harghita, întrunit în şedinţă 

extraordinară la data de 27  iulie 2009 
Analizând  

Expunerea de motive prezentat de primarul Comunei Dârjiu privind 
necesitatea încheierii Acodului de parteneriat cu Asociaţia Viharsarok şi luînd în 
considerare raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local pentru 
programe de dezvoltare economico-socială, buget finanţe, agricultură, amenajarea 
teritoriului şi urbanism 
Având în vedere: 

• Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale  
• Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
• Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale cu modificările şi 

completările ulterioare;  
• HG nr. 224/05.03.2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a 

măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală 
prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, modificată prin 
H.G. nr. 732/2008  

• Ghidul solicitantului pentru măsura 322– Renovarea, dezvoltarea satelor, 
îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi 
punerea în valoare a moştenirii rurale din cadrul programului FEADR  
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) literele b), c), d) şi art. 45 alin. (1) din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se  aprobă  Acordul de parteneriat cu Asociaţia Viharsarok conform 
anexei nr. 1,  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art 2. Necesitatea şi oportunitatea încheierii Acordului de parteneriat cu 
organizaţia sus menţionată se justifică prin următoarele: 
Complementaritatea realizată între sistemul public si cel neguvernamental prin faptul 
că sistemul public garantează acoperirea drepturilor sociale, dezvoltă şi organizează 
serviciile prevăzute de lege şi susţine financiar acţiunile organizaţiilor 
neguvernamentale creează premisele implementării cu succes a proiectului. Astfel se 
realizează sprijinul eficient a celor aflaţi în nevoie.  
Lipsa personalului de specialitate (asistenţi sociali, asistenţi medicali), lipsa 
experienţei necesare asigurării funcţionării unui serviciu social, buna colaborare a 



populaţiei cu organizaţiile neguvernamentale confirmă necesitatea şi oportunitatea 
încheierii acordului de parteneriat cu Asociaţia Viharsarok. 
 

Art. 3 Se mandatează primarul Comunei Dârjiui, domnul Zoltani Csaba pentru 
semnarea Acordului de parteneriat cu Asociaţia Viharsarok. 
 

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
însărcinează primarul Comunei Dârjiu. 
 

Art. 5.  Prezenta hotărâre se comunică: 
- Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita,  
- Primarului Comunei Dârjiu  
- APDRP. 

 
 

Dârjiu, la 27 iulie 2009 
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