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 P R O I E C T  D E  H O T Ă R Â R E  

 

                       privind aprobarea Statutului Municipiului Dej 

          

   Avînd în vedere: 

- Referatul de aprobare  a domnului primar Morar Costan, în calitate de inițiator al proiectului 

de hotărâre; 

- Raportul de specialitate, întocmit de secretarul general al Municipiului Dej, județul Cluj, prin 

care arată necesitatea actualizării Statutului Municipiului Dej; 

  În baza prevederilor art. 104,cele ale art. 289, alin. (16),precum si cele ale art. 1, alin. (2), lit. 

,,a” din Anexa nr. 1 la O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, actualizată, cu modificările 

și completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile: 

- art. 121 alin. (1-2) din Constituția României; 

- art. 3 – 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

- art. 7 alin. (2) din Codul civil; 

- Ordinului M.L.P.D.A. nr. 25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului 

unității administrativ-teritoriale, precum și a modelului orientativ al regulamentului de 

organizare și funcționare a consiliului local – ANEXA 1; 

În temeiul prevederilorart. 2, art. 3 lit. ”e”, art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică locală, actualizată, cu modificările și completările ulterioare; 

În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. „a” și alin. (3) lit. ,,a”,coroborate cu alin. (7) lit. 

„s”, art. 133 alin. (1), art. 139 alin. (1), art. 155 alin. (1) lit. „d” și lit. ”e”, coroborate cu alin. (5) 

lit. „c”, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 197 alin. (1), alin. (2) și alin. (4), art. 198 alin. (1) și alin. (2), 

din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, actualizată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

ART.1.Se aprobă Statutut Municipiului Dej, județul Cluj, conform anexei, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

ART.2.Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul Municipiului Dej. 

ART.3.Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea H.C.L.nr.74/ 31 

mai 2017 privind aprobarea Statutului Municipiului Dej 

 

 

ART.4.Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului – judeţul Cluj, pentru controlul legalităţii; 

- Primarului Municipiului Dej; 

 

 

                I N I T I A T O R,                                                                Contrasemnează, 

                              PRIMAR                SECRETAR GENERAL 

                     MORAR COSTAN                                                           CRISTINA POP 
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