
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 
COMUNA DÂRJIU 
CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂREA NR.35/2009 
privind instrumentarea proiectului cu titlul: 

 Reabilitarea drumului comunal DC 15 şi a străzilor comunale din 
localităţile Dârjiu şi Mujna; Sistem de canalizare în comuna Dârjiu, sat Mujna; 
Sistem de alimentare cu apă comuna Dârjiu, sat Mujna; Reabilitarea sediului 

Primăriei Dârjiu cu transformarea parterului pentru înfiinţarea unui cămin de zi 
pentru bătrâni; Reabilitarea Căminului Cultural 
 al comunei Dârjiu – comuna Dârjiu, judeţul Harghita 

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

extraordinară la data de 27 iulie 2009 
 

Analizând: 
Expunerea de motive prezentat de primarul Comunei Dărjiu privind 

necesitatea instrumentării proiectului cu titlul: „Proiect Integrat: Reabilitarea drumului 
comunal DC 15 şi a străzilor comunale din localităţile Dârjiu şi Mujna; Sistem de 
canalizare în comuna Dârjiu, sat Mujna; Sistem de alimentare cu apă comuna Dârjiu, 
sat Mujna; Reabilitarea sediului Primăriei Dârjiu cu transformarea parterului pentru 
înfiinţarea unui cămin de zi pentru bătrâni; Reabilitarea Căminului Cultural  al 
comunei Dârjiu – comuna Dârjiu, judeţul Harghita, Rapoartele de avizare ale 
Comisiilor de specialitate al Consiliului Local şi Compartimentului de specialitate 
întocmite în acest sens; 
Având în vedere: 

• Legea nr. 82/1998 pentru aprobarea OG nr. 43/1997 privind regimul juridic al 
drumurilor  

• Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale  
• Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale cu modificările şi 

completările ulterioare;  
• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea activităţii aşezămintelor culturale, 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, modificată şi completată. 
 

 
 



 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. Consiliul Local al comunei Dărjiu aprobă instrumentarea proiectului cu 

titlul: „Proiect Integrat: Reabilitarea drumului comunal DC 15 şi a străzilor comunale 
din localităţile Dârjiu şi Mujna; Sistem de canalizare în comuna Dârjiu, sat Mujna; 
Sistem de alimentare cu apă comuna Dârjiu, sat Mujna; Reabilitarea sediului 
Primăriei Dârjiu cu transformarea parterului pentru înfiinţarea unui cămin de zi pentru 
bătrâni; Reabilitarea Căminului Cultural al comunei Dârjiu – comuna Dârjiu, judeţul 
Harghita. 

 
Art. 2. Necesitatea şi oportunitatea investiţiilor din cadrul proiectului aprobat 

conform art. 1 se justifică prin faptul că dezvoltarea economică şi socială durabilă a 
localităţii este indispensabil legată de îmbunătăţirea infrastructurii rurale existente.  
Totodată pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii în localitate un factor determinant îl 
constituie modernizarea şi extinderea infrastructurii fizice rurale de bază, respectiv 
dezvoltarea serviciilor de bază pentru populaţia rurală, care influenţează în mod 
direct dezvoltarea activităţilor sociale, culturale şi economice şi implicit, crearea 
oportunităţii ocupaţionale. Renovarea şi dezvoltarea comunei reprezintă o cerinţă 
esenţială pentru creşterea calităţii vieţii şi sporirea atractivităţii zonei rurale. 
 

Art. 3.  Numărul de locuitori care vor beneficia de avantajele implementării 
proiectului din Comuna Dărjiu conform recensământului din anul 2002 este de 1177. 
 

Art. 4. Consiliul Local al comunei Dărjiu se angajează că va asigura 
exploatarea drumului reabilitat în conformitate cu reglementările în vigoare privind 
condiţiile de exploatare a drumurilor. 
 

Art. 5. Consiliul Local al comunei Dărjiu se angajează să suporte cheltuielile 
de mentenanţă şi gestionarea investiţiei pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la data la 
care investiţiile vor fi date în exploatare. 
 

Art. 6. Se aprobă necesitatea şi oportunitatea încheierii Acordului de 
parteneriat cu următoarele organizaţii: 
a) Asociaţia „Viharsarok” cu scopul funcţionării obiectivului investiţiei „Construire 
centru social” în Comuna Dărjiu, judeţul Harghita 
b) Asociaţia „Viharsarok” cu scopul funcţionării obiectivului investiţiei „Dotarea 
Căminului Cultural din Comuna Dărjiu” 
 

Art. 7. Necesitatea şi oportunitatea încheierii Acordului de parteneriat cu 
organizaţiile mai sus enumerate se justifică prin următoarele: 
a) 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 ai celor aflaţi în nevoie.   



b) Lipsa fondurilor publice locale afectează grav rolul căminului cultural din cadrul 
colectivităţii rurale de organizator al activităţilor culturale, de transmitere şi 
conservare a patrimoniului cultural al comunităţii rurale. Totodată lipsa de personal 
calificat din cadrul acestei instituţii, lipsa experienţei necesare organizării activităţilor 
culturale confirmă necestitatea încheierii acordului de parteneriat cu Asociaţia 
„Viharsarok”  în vederea diversificării activităţilor culturale din comună. 
 

Art. 8. Se confirmă că Investiţiile prezentate fac parte din Strategia de 
Dezvoltare Durabilă a Comunei Dărjiu. 
 

Art. 9. Consiliul Local al Comunei Dărjiu aprobă cofinanţarea cheltuielilor 
neeligibile aferente investiţiilor din cadrul proiectului aprobat conform art. 1. 
 

Art. 10. Se mandatează primarul Comunei Dărjiu, domnul Zoltani Csaba cu 
aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
 

      Art. 11.  Prezenta hotărâre se comunică: 
- Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita,  
- Primarului Comunei Dărjiu 
- APDRP. 

 
 

Dârjiu, la 27  iulie 2009 

 

  Preşedintele Şedinţei    Contrasemnează 

  Besika Tiberiu     Secretar, 
         Kovacs Piroska Anna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 
COMUNA DÂRJIU 
PRIMAR 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind instrumentarea proiectului cu titlul: 

 Reabilitarea drumului comunal DC 15 şi a străzilor comunale din 
localităţile Dârjiu şi Mujna; Sistem de canalizare în comuna Dârjiu, sat Mujna; 
Sistem de alimentare cu apă comuna Dârjiu, sat Mujna; Reabilitarea sediului 

Primăriei Dârjiu cu transformarea parterului pentru înfiinţarea unui cămin de zi 
pentru bătrâni; Reabilitarea Căminului Cultural 
 al comunei Dârjiu – comuna Dârjiu, judeţul Harghita 

 
Primarul Comunei Dărjiu, Zoltani Csaba privind necesitatea instrumentării 

proiectului cu titlul: „Proiect Integrat: Reabilitarea drumului comunal DC 15 şi a 
străzilor comunale din localităţile Dârjiu şi Mujna; Sistem de canalizare în comuna 
Dârjiu, sat Mujna; Sistem de alimentare cu apă comuna Dârjiu, sat Mujna; 
Reabilitarea sediului Primăriei Dârjiu cu transformarea parterului pentru înfiinţarea 
unui cămin de zi pentru bătrâni; Reabilitarea Căminului Cultural  al comunei Dârjiu – 
comuna Dârjiu, judeţul Harghita, Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate 
al Consiliului Local şi Compartimentului de specialitate întocmite în acest sens; 
Având în vedere: 

• Legea nr. 82/1998 pentru aprobarea OG nr. 43/1997 privind regimul juridic al 
drumurilor  

• Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale  
• Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale cu modificările şi 

completările ulterioare;  
• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea activităţii aşezămintelor culturale, 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, modificată şi completată. 
 

 
 
 



HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Consiliul Local al comunei Dărjiu aprobă instrumentarea proiectului cu 
titlul: „Proiect Integrat: Reabilitarea drumului comunal DC 15 şi a străzilor comunale 
din localităţile Dârjiu şi Mujna; Sistem de canalizare în comuna Dârjiu, sat Mujna; 
Sistem de alimentare cu apă comuna Dârjiu, sat Mujna; Reabilitarea sediului 
Primăriei Dârjiu cu transformarea parterului pentru înfiinţarea unui cămin de zi pentru 
bătrâni; Reabilitarea Căminului Cultural al comunei Dârjiu – comuna Dârjiu, judeţul 
Harghita. 

 
Art. 2. Necesitatea şi oportunitatea investiţiilor din cadrul proiectului aprobat 

conform art. 1 se justifică prin faptul că dezvoltarea economică şi socială durabilă a 
localităţii este indispensabil legată de îmbunătăţirea infrastructurii rurale existente.  
Totodată pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii în localitate un factor determinant îl 
constituie modernizarea şi extinderea infrastructurii fizice rurale de bază, respectiv 
dezvoltarea serviciilor de bază pentru populaţia rurală, care influenţează în mod 
direct dezvoltarea activităţilor sociale, culturale şi economice şi implicit, crearea 
oportunităţii ocupaţionale. Renovarea şi dezvoltarea comunei reprezintă o cerinţă 
esenţială pentru creşterea calităţii vieţii şi sporirea atractivităţii zonei rurale. 
 

Art. 3.  Numărul de locuitori care vor beneficia de avantajele implementării 
proiectului din Comuna Dărjiu conform recensământului din anul 2002 este de 1177. 
 

Art. 4. Consiliul Local al comunei Dărjiu se angajează că va asigura 
exploatarea drumului reabilitat în conformitate cu reglementările în vigoare privind 
condiţiile de exploatare a drumurilor. 
 

Art. 5. Consiliul Local al comunei Dărjiu se angajează să suporte cheltuielile 
de mentenanţă şi gestionarea investiţiei pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la data la 
care investiţiile vor fi date în exploatare. 
 

Art. 6. Se aprobă necesitatea şi oportunitatea încheierii Acordului de 
parteneriat cu următoarele organizaţii: 
a) Asociaţia „Viharsarok” cu scopul funcţionării obiectivului investiţiei „Construire 
centru social” în Comuna Dărjiu, judeţul Harghita 
b) Asociaţia „Viharsarok” cu scopul funcţionării obiectivului investiţiei „Dotarea 
Căminului Cultural din Comuna Dărjiu” 
 

Art. 7. Necesitatea şi oportunitatea încheierii Acordului de parteneriat cu 
organizaţiile mai sus enumerate se justifică prin următoarele: 
a) 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 ai celor aflaţi în nevoie.   
b) Lipsa fondurilor publice locale afectează grav rolul căminului cultural din cadrul 
colectivităţii rurale de organizator al activităţilor culturale, de transmitere şi 



conservare a patrimoniului cultural al comunităţii rurale. Totodată lipsa de personal 
calificat din cadrul acestei instituţii, lipsa experienţei necesare organizării activităţilor 
culturale confirmă necestitatea încheierii acordului de parteneriat cu Asociaţia 
„Viharsarok”  în vederea diversificării activităţilor culturale din comună. 
 

Art. 8. Se confirmă că Investiţiile prezentate fac parte din Strategia de 
Dezvoltare Durabilă a Comunei Dărjiu. 
 

Art. 9. Consiliul Local al Comunei Dărjiu aprobă cofinanţarea cheltuielilor 
neeligibile aferente investiţiilor din cadrul proiectului aprobat conform art. 1. 
 

Art. 10. Se mandatează primarul Comunei Dărjiu, domnul Zoltani Csaba cu 
aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
 

      Art. 11.  Prezenta hotărâre se comunică: 
- Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita,  
- Primarului Comunei Dărjiu 
- APDRP. 

 
 

Dârjiu, la 27  iunie 2009 

 

  Iniţiator 

  Primar       Avizat pentru legalitate 

  Zoltani Csaba     Secretar, 
         Kovacs Piroska Anna 
 
 


