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ANEXE  

_______________________________________________________________   

Anexa nr. 1-14 

 

 

 

Capitolul I 

    Prezentarea generală a municipiului Dej 

    

Art. 1. - (1) MUNICIPIUL DEJ  este:  

a) persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină și patrimoniu 

propriu;  

b) subiect juridic de drept fiscal;  

c) titulară a drepturilor și obligațiilor ce decurg din contractele privind 

administrarea bunurilor care aparțin domeniului public și privat al acesteia, 

precum și din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, în condițiile legii.  

 (2)  MUNICIPIUL DEJ  are sediul social în Dej, la adresa: strada 1 Mai, nr. 2, 

județul CLUJ , codul postal 405200 , precum și codul de înregistrare fiscală 

4349179. 

 

(3) Însemnele specifice ale Municipiului Dej sunt: 
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a) stema municipiului, aflată în proceduri de aprobare, al cărui model este 

prevăzut în anexa nr. 1.;  

 

  

Art. 2. - (1) Municipiul Dej  este un municipiu în județul Cluj, Transilvania, 

România, format din localitățile componente Dej (reședința), Ocna Dejului, Pintic 

și Șomcutu Mic. Se află la 57 km nord-est de municipiul Cluj-Napoca, la 

confluența dintre râurile Someșul Mare și Someșul Mic. 

(2) Municipiul Dej se delimitează din punct de vedere teritorial cu: la nord cu 

teritoriul administrativ al comunelor Cășeiu și Vad, la vest cu cel al comunelor 

Bobâlna și Jichișu de Jos, la sud-vest cu cel al comunei Aluniș, la sud cu cel al 

comunei Iclod și al comunei Mintiu Gherlei iar la est cu cel al comunelor Mica și 

Cuzdrioara 

 (3) Municipiul Dej are în componență: 

 a) localitatea Pintic 

b) localitatea Șomcutul Mic 

c) Ocna Dej cartier al Municipiului Dej 

(4) . În conformitate cu prevederile Legii nr. 351/2001, actualizată, privind 

aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Anexa 2 Localităţi 

urbane de rangul II, Municipiul Dej este municipiuL de rangul II. 

 

(5) Prezentarea grafică și descriptivă, respectiv suprafețele intravilanului și 

extravilanului pe fiecare dintre localitățile menționate la alin. (3) sunt prevăzute 

în anexa nr. 2 la prezentul statut. 

  

Art. 3. - (1) Municipiul Dej  se află la confluența Someșului Mic cu Someșul 

Mare . Aflat la confluența celor două râuri: Someșul Mic și Someșul Mare, orașul 

se situează pe un relief variat, cu înălțimi cuprinse între 220 si 360 m. Această 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Municipiile_Rom%C3%A2niei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Cluj
https://ro.wikipedia.org/wiki/Transilvania
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ocna_Dejului,_Cluj
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pintic,_Cluj
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%98omcutu_Mic,_Cluj
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cluj-Napoca
https://ro.wikipedia.org/wiki/Some%C8%99ul_Mare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Some%C8%99ul_Mic
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zonă de confluență reprezentată de un bazin depresionar este încadrată de dealuri 

terasate, formându-se ca un amfiteatru în jurul orașului. 

(2) Pe teritoriul Municipiului Dej se regăsește o floră și faună diversă. 

(3) Municipiul Dej dispune de o mare diversitate de soluri.   

(4) Resursele de subsol ale Municipiului Dej sunt: 

 a) sarea gemă; 

  b) tufuri dacitice ( Tuful de Dej) și de ballast; 

(5) Denumirea și lungimea râului Someș și afluenților a  apelor subterane, a faunei 

și florei de pe raza teritorială  municipiului Dej se regăsesc în anexa nr. 3 la 

prezentul statut. 

  

 

Art. 4. - (1)  Municipiul Dej s-a înființat în anul 1968 prin Legea nr.2/1968, 

republicată privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste 

România.  

(2) Prima atestare documentară a Municipiului Dej  a fost în anul 1214 este anul 

primei mențiuni documentare a localității Dees, când Dejul este cunoscut ca loc 

de exploatare și îmbarcare a sării; 

(3) Evoluția istorică a Municipiului Dej se regăsește în anexa nr. 4 la prezentul 

statut. 

 

  

Art.5. (1) Populaţia Municipiului Dej , juedțul Cluj este de 38.713 locuitori, la 

recensămîntul populației și locuinței din anul 2011. 

    (2) Componenţa şi structura populaţiei din Municipiul Dej , se regăseşte în 

anexa nr. 5 prezentul statut. 

    (3) Aspectele privind numărul populaţiei se actualizează în urma 

recensământului în vederea respectării dreptului cetăţenilor aparţinând unei 
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minorităţi naţionale de a folosi limba lor maternă în relaţia cu administraţia 

publică locală şi cu serviciile deconcentrate. 

  

 

 

 

  

Capitolul II 

Autoritățile administrației publice locale 

  

 

Art. 6. - (1) Autoritățile administrației publice locale sunt: 

     

    a) Consiliul Local al Municipiului Dej, reprezintă autoritate deliberativă de la 

nivelul Municipiului Dej, județul Cluj 

este format din  19  membri; 

     

    b) primarul Municipiului Dej , ca autoritate executivă; 

    c) La nivelul Municipiului Dej, județul Cluj, numele acestuia fiind MORAR 

COSTAN. 

     d) Viceprimar ale de către consiliul local Dej, numele acestuia fiind 

KOVRIG ANAMARIA MAGDALENA 

    (2) Apartenenţa politică a consilierilor locali este următoarea  

 

    a)  Partidul National Liberal- 9 consilieri – numele acestora fiind : Buburuz 

Simion Florin, Lupan Ștefan, Moldovan Horațiu Vasile, Gavriș Geanina Adriana 

Corina, Husa Lucian Ioan, Radu Emilian Ioan, Bălașa Dana Livia, Stan Daniel 

,Pop Cristian.           

    b)Partidul Social Democrat- 3 consilieri , numele acestora fiind Teodora 

Muncelean, Itu Mircea Vasile și Sabadâș marin Gabriel. 
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c)Uniunea Democrată a Maghiarilor din România- 1 consilier Kovrig Anamaria 

Magdalena. 

d)USRPLUS - 2 consilieri, numele acestora fiind – Meșter Maria Alina și Severin 

Paul Mihai 

e)ALDE  - 2 consilieri, numele acestora fiind Făt Ioan și Feier Iuliu Ioan 

f) PMP – 2 consilieri, numele acestora fiind Haitonic Teodora Stela și Butuza 

Marius Cornel. 

       (3)  Constituirea Consiliului Local al Municipiului Dej.s-a constatat  prin 

Ordinul prefectului judeţului Cluj nr.444 din  nr.26.10.2020. 

 

(4) Componența nominală, perioada/perioadele de exercitare a mandatelor 

aleșilor locali, precum și apartenența politică a acestora, începând cu anul 1992, 

sunt prevăzute în anexa nr. 6. la prezentul statut, după caz. 

  

Art. 7. (1) Autoritățile administrației publice locale au dreptul de a conferi și 

retrage titlul de cetățean de onoare, persoanelor fizice române sau străine pentru 

Municipiul Dej. 

(2)Criteriile potrivit cărora autoritățile administrației publice locale au dreptul de 

a conferi și retrage titlul de cetățean de onoare persoanelor fizice române sau 

străine, se regăsesc în anexa nr. 7 la prezentul statut. 

  

Capitolul III 

Căi de comunicații 

  

Art. 8. - (1)  Raza teritorială a Municipiului Dej este tranzitată, după caz, de una 

sau mai multe dintre următoarele reţele de transport, potrivit prevederilor Legii 

nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - 

Secţiunea I - Reţele de transport, cu modificările şi completările ulterioare: 

    a) reţeaua rutieră; 

    b) reţeaua de căi ferate; 

    c) rețeaua de căi navigabile și porturi 
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    (2) Reţeaua de transport prevăzută la alin. (1) lit. a) este formată, potrivit 

Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, din drumuri de interes naţional, drumuri 

de interes judeţean, comunal  şi poduri, după caz, astfel cum sunt prezentate în 

anexa nr. 8.a la prezentul statut. 

    (3) Reţeaua de transport prevăzută la alin. (1) lit. b), potrivit prevederilor 

Legii nr. 363/2006, cu modificările ulterioare, cuprinde: linii de cale ferată 

convenţionale, linii de cale ferată de interes local, pe trasee noi sau poduri noi, 

după caz, astfel cum sunt prezentate în anexa nr. 8.b la prezentul statut. 

    (4) Reţeaua de transport prevăzută la alin. (1) lit. c), potrivit prevederilor 

Legii nr. 363/2006, cu modificările ulterioare, cuprinde:  porturi noi sau porturi 

turistice şi debarcadere pentru nave de pasageri, după caz, astfel cum sunt 

prezentate în anexa nr. 8.c prezentul statut. 

 

 

 

  

Capitolul IV 

 Principalele instituții care își desfășoară activitatea pe raza teritorială a 

Municipiului Dej 

 

Art. 9. – (1)  Rețeaua școlară de la  municipiului  potrivit Legii educației naționale 

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, cuprinde numărul total de 

unități de învățământ de stat și particular preuniversitar, acreditate, respectiv 

autorizate să funcționeze provizoriu.  

(2) Pe raza teritorială a Municipiului Dej își desfășoară activitatea un număr total 

de  23 unități de învățământ de stat și particular  preuniversitar. 

(3) Unitățile de învățământ și furnizorii de educație prevăzuți la alin. (1),  sunt 

prezentate în anexa nr. 9.a la prezentul statut. 

(4) Municipiul Dej susține unitățile de învățământ și furnizorii de educație 

prevăzuți la alin. (1) potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011. 
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Art. 10. - (1) Pe raza teritorială a  Municipiului Dej își desfășoară 

activitatea  3  instituții de cultură. 

 a) Muzeul Municipal Dej 

b) Centrul Cultural ,,Arta” 

c)  Biblioteca Municipală 

 

(2) Pe raza teritorială a Municipiului Dej se organizează  manifestări culturale.  

(3) Tipul și denumirea instituțiilor de cultură ori tipul și denumirea manifestărilor 

culturale se regăsesc în anexa nr. 9.b la prezentul statut. 

(4) Municipiul Dej participă la finanțarea manifestărilor culturale de la bugetele 

locale, din venituri proprii, fonduri externe rambursabile și nerambursabile, 

contracte cu terții, după caz, potrivit legii. 

  

Art. 11. - (1) Pe raza teritorială a Municipiului Dej se asigură: 

      a) asistenţă medicală profilactică şi curativă; 

      b) asistenţă medicală de urgenţă; 

      c) asistenţă medicală de hemotransfuziologie, transfuzie sanguină sau alte 

servicii de asistenţă medicală şi prestaţii autorizate conform legii 

 (2) Municipiul Dej participă la finanțarea activităților de asistență  și de sănătate 

publică de la bugetele locale, din venituri proprii, fonduri externe rambursabile și 

nerambursabile, contracte cu terții, după caz, potrivit legii. 

 (3)  Asistenţa medicală prevăzută la alin. (1) lit. b) se asigură, dacă este cazul, 

prin unităţi specializate de urgenţă şi transport sanitar publice sau private, precum 

şi prin structuri de primire a urgenţelor, organizate în acest scop. 

 (4) Lista cu numărul și denumirea unităților prin care se asigură asistența 

medicală sunt prezentate în anexa nr. 9.c la prezentul statut.. 

 

Art. 12. -  (1) Pe raza teritorială a comunei Municipiului Dej se asigură servicii 

sociale definite potrivit art. 30 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu 

modificările și completările ulterioare. 
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(2) Municipiul Dej  asigură cadrul pentru furnizarea serviciilor sociale prevăzute 

la alin. (1). 

(3) Lista cu tipul serviciilor sociale asigurate de Municipiul Dej se regăsește 

în anexa nr. 9.d la prezentul statut. 

  

Art. 13. - (1)    Pe raza teritorială a Municipiului Dej îşi desfăşoară activitatea, 6 

instituţii de presă: 4 în domeniul presei on-line şi 2 audio. 

 

Art. 14. - (1) Pe raza teritorială a Municipiului Dej, județul Cluj îşi desfăşoară 

activitatea, dacă este cazul  clubul a copiilor, cluburi sportiv-şcolare ori asociaţii 

sportive. 

. 

(2) Lista cu denumirea cluburilor prevăzute la alin. (1) se regăsește în anexa nr. 

9.e. la prezentul statut. 

  

Capitolul V 

Funcțiuni economice ale Municipiului Dej 

  

Art. 15. - Principalele funcțiuni economice, capacități de producție diversificate 

din sectorul secundar și terțiar, precum și din agricultură sunt prevăzute în anexa 

nr. 10 la prezentul statut.  

 

 CAPITOLUL VI 

Bunurile din patrimoniul Municipiului Dej 

 

 Art. 16.    (1) Patrimoniul Municipiului Dej, județul Cluj este compus din 

bunurile mobile şi imobile care aparțin domeniului public şi domeniului privat al 

Municipiului Dej, județul Cluj, precum şi din totalitatea drepturilor şi obligațiilor 

cu caracter patrimonial. 
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    (2) Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul Municipiului Dej, județul Cluj, 

întocmit şi atestat prin  H.G.969/2002 –Anexa 3 – Inventarul bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al Municipiului Dej, în conformitate cu prevederile 

art. 289 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

    (3) Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul Municipiului Dej, județul Cluj se 

actualizează ori de câte ori intervin evenimente de natură juridică şi se publică pe 

pagina de internet a Municipiului Dej, județul Cluj în secțiunea dedicată acestui 

statut. 

    (4) Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Dej, se 

modifică și se completează pe poziții din inventar prin Hotărâri ale Consiliului 

Local Dej, inventar care se raportează la inventarul atestat potrivit H.G.. 969/2002 

Anexa 3 și se regăsește în Anexa nr.11 la Prezentul statut. 

      

    

Capitolul VII 

Serviciile publice existente 

  

Art. 17. - (1) Serviciile comunitare de utilități publice furnizate la 

nivelul  Municipiului Dej sunt: 

a) serviciul public de alimentare apă și canalizare, furnizat de Compania de Apă 

S.A..  

b) serviciul public de transport, după caz, furnizat de 

 b.1. Transurb S.A.; 

 b.2. transport în regim de taxi 

c) serviciul public de salubrizare, furnizat de Supercom SA. 

d) serviciul public de iluminat furnizat de S.C.Invest Servicii S.R.L.. 

  

Art. 18. (1) Transportul şi distribuţia energiei electrice de pe raza teritorială a 

Municipiului Dej ,județul Cluj este   realizat de Distributie Energie Electrica 

Romania ,Sucursala Cluj-Napoca. 
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            (2)Municipiul Dej  este alimentat din sistemul energetic național prin linii 

de 110 KV prin Statia 110/20 kv Dej – Cuzdrioara și Stația 110/20 KV Dej Sud. 

           (3) În afara SEN există și următoarele surse locale: 

-MHC Mănăstirea 2, cu două grupuri hidroelectrice de 2X690 KVA , racordate la 

distribuitorul LEA 20 KV Dej Sud-Cuzdrioara 1. 

-MHC Mănăstirea 1, cu un  grup hidroelectric de 1X430 KVA , racordate la 

distribuitorul LEA 20 KV Dej Sud-Cuzdrioara 1.(apartine teritorial de com 

.Mica). 

-MHC Baraj Somes, cu trei  grupuri hidroelectric de 3X630 KVA , racordate la 

distribuitorul LEA 20 KV Dej Sud-Cuzdrioara 1.(apartine teritorial de com 

.Cuzdrioara). 

-Centrala fotovoltaica-,,SOLAR PARC ACV (Dej ,str. Grivitei ) cu o putere de 

5000 KW racordata la LES 20 kv Epurare  

-Centrala fotovoltaica-,,TCV IMPEX SRL  (Codor )cu o putere de 5000 KW 

racordata la LEA 20 kv Dej Sud-Fodora.(apartine de com. Jichisul de Jos)  

-Centrala fotovoltaica-,,NEW SOLAR ENERGI (Tarpiu ) cu o putere de 5000 

KW racordata la LEA 20 KV Dej-Surduc (apartine de com. Jichisul de Jos). 

-lungime retelei LEA ,MT –km-45 

Art. 19. - Alimentarea cu gaze naturale pe raza teritorială a este asigurată de: 

Distrigaz  Nord S.A. – Sector Dej. 

 

Art. 20 –(1) Serviciul public de administrare a domeniului public al Municipiului 

Dej sunt furnizate de autoritățile administrației publice locale prin administrare 

directă. 

                (2) (2) SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A 

DOMENIULUI PUBLIC coordonează formații după cum urmează:  

         a. Formația mecanizare 

              b. Formația administrare și întreținere drumuri 

        c. Formația recuperare, reciclare deșeuri 

             d. Formația întreținere zone verzi și cimitire 
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             e. Formația deservire, întreținere și reparații 

        f. Formația întreținere, curățenie căi publice 

             g. Formația animale fără stăpân 

 

  

Capitolul VIII 

Atribuirea și schimbarea denumirilor de străzi, piețe și de obiective de  

interes public local 

  

Art. 21. - (1) Municipiul Dej, atribuie sau schimbă denumirile de: străzi, piețe și 

de obiective de interes public local, precum și pentru obiective și instituții de 

interes local aflate în subordinea lor, cu respectarea prevederilor Ordonanței 

Guvernului privind atribuirea sau schimbarea de denumiri nr. 63/2002, aprobată 

cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare.  

(2) În situația în care, prin proiectele de hotărâri ale consiliului, se propune 

atribuirea ca denumire a unor nume de personalități ori evenimente istorice, 

politice, culturale sau de orice altă natură ori schimbarea unor astfel de denumiri, 

aceste hotărâri vor putea fi adoptate numai după ce au fost analizate și avizate de 

comisia de atribuire de denumiri județeană Cluj, în conformitate cu prevederile 

Ordonanței Guvernului privind atribuirea sau schimbarea de denumiri nr. 

63/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și 

completările ulterioare. 

(3) Schimbarea denumirilor instituțiilor publice și a obiectivelor de interes 

județean, se face prin hotărâre a consiliului județean, cu avizul consiliului local pe 

al cărui teritoriu administrativ sunt amplasate instituțiile și obiectivele în cauză, 

în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 privind 

atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 

48/2003, cu modificările și completările ulterioare. 

  

CAPITOLUL IX 

https://emol.ro/vulcana-bai-db/statut/lnk%3ALEG%20PRL%2048%202003%200
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Societatea civilă, respectiv partidele politice, sindicatele, cultele și 

organizațiile nonguvernamentale care își desfășoară activitatea în 

Municipiul Dej 

  

Art. 22. - (1) Municipiul Dej realizează un cadru de cooperare sau asociere cu 

organizații neguvernamentale, asociații și cluburi sportive, instituții culturale și 

artistice, organizații de tineret, în vederea finanțării și realizării unor acțiuni sau 

proiecte care vizează dezvoltarea colectivității. 

(2) Municipiul Dej acordă o atenție deosebită proiectelor culturale și educative cu 

caracter local, regional, național, european și internațional, care se încadrează în 

strategia de dezvoltare a municipiului.  

(3) Municipiul Dej poate acorda finanțări nerambursabile de la bugetul local, în 

baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri 

publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și 

completările ulterioare. 

(4) Lista cu denumirea organizațiilor neguvernamentale care își desfășoară 

activitatea pe raza teritorială a Municipiului ej se regăsește în anexa nr. 12.a la 

prezentul statut. 

  

Art. 23. - (1) Pe teritoriul Maunicipiului Dej își desfășoară activitatea partide 

politice sau organizații aparținând minorităților naționale, înființate în condițiile 

Legii partidelor politice nr. 14/2003, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare. 

(2) Lista partidelor politice care își desfășoară activitatea în Municipiul Dej se 

găsește în anexa nr. 12.b la prezentul statut.  

  

Art. 24. - (1) Pe teritoriul Municipiului Dej își desfășoară activitatea  organizații 

sindicale sau asociații profesionale, după caz. 

(2) Lista organizațiilor sindicale , după caz, care își desfășoară activitatea în 

Municipiul Dej se găsește în anexa nr. 12.c la prezentul statut.  
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Art. 25. - (1) În Municipiul Dej își desfășoară activitatea următoarele culte 

religioase:  

a) ortodox; 

b) Greco-catolic; 

c) reformat; 

d) romano- catolic. 

e) Baptist 

f) penticostal 

    (2) Din punct de vedere confesional majoritatea locuitorilor sunt ortodocși 

(72,42%), dar există și minorități de reformați (9,68%), penticostali (4,21%), 

greco-catolici (3,21%), romano-catolici (2,38%) și baptiști (1,1%). Pentru 5,92% 

din populație nu este cunoscută apartenența confesională. 

(3) Lista cu denumirea lăcașelor aparținând cultelor religioase prevăzute la alin. 

(1) se regăsește în anexa nr. 12.d la prezentul statut.  

  

CAPITOLUL X 

Participare publică 

  

Art. 26. - Populația din Municipiul Dej este consultată și participă la dezbaterea 

problemelor de interes local, astfel: 

a) prin intermediul referendumului local, organizat în condițiile legii;  

b) prin intermediul adunărilor cetățenești ;  

c) prin dezbaterile publice asupra proiectelor de acte administrative;  

d) prin participarea la ședințele consiliului local; 

d) prin alte forme de consultare directă a cetățenilor 
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Art. 27. - (1) În funcție de obiectul referendumului local modalitatea de 

organizare și validare a acestuia se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 

3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, cu modificările și 

completările ulterioare sau ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, după caz.  

(2) Referendumul local se poate organiza în Municipiul Dej și localitățile 

componente ale municipiului, ori numai în unele dintre acestea. 

  

CAPITOLUL XI 

Cooperare sau asociere 

  

Art. 28. – Municipiul Dej se asociază sau cooperează, după caz, cu persoane 

juridice de drept public sau de drept privat române sau străine, în vederea 

finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de 

interes public local cu respectarea prevederilor art. 89 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.  

  

Art. 29. - (1) Municipiul Dej aderă la asociații naționale și internaționale ale 

autorităților administrației publice locale, în vederea promovării unor interese 

comune.  

 (2) Lista cu denumirea înfrățirilor, cooperărilor sau asocierilor încheiate de 

Municipiul Dej se regăsește în anexa nr. 13 la prezentul statut.  

Art. 30. - Programele, proiectele sau activitățile, după caz, a căror finanțare se 

asigură din bugetul local, prin care se promovează/consolidează elemente de 

identitate locală de natură culturală, istorică, obiceiuri și/sau tradiții, se regăsesc 

în anexa nr. 14 la prezentul statut.  

 

 CAPITOLUL XII 

Dispoziții tranzitorii și finale 

  

Art. 31. - Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezentul statut, aprobat prin 

Hotărârea de consiliu Local nr____________. 

https://emol.ro/vulcana-bai-db/statut/lnk%3ACAD%20GUV%201000057%202019%2089
https://emol.ro/vulcana-bai-db/statut/lnk%3AORN%20AJY%2025%202021%200
https://emol.ro/vulcana-bai-db/statut/lnk%3AORN%20AJY%2025%202021%200
https://emol.ro/vulcana-bai-db/statut/lnk%3AORN%20AJY%2025%202021%200
https://emol.ro/vulcana-bai-db/statut/lnk%3AORN%20AJY%2025%202021%200
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Art. 32. - Orice modificare care are ca obiect modificarea Statutului Municipiului 

Dej sau a anexelor acestuia se realizează numai prin hotărâre a autorității 

deliberative.  

Art. 33. - Anexa nr. 11 la prezentul statut se actualizează ori de câte ori intervin 

evenimente de natură juridică.  

Art. 34. - Prezentul statut și anexele acestuia, cu excepția celei prevăzute la art. 

33 se actualizează, în funcție de modificările și completările apărute la nivelul 

elementelor specifice ale acestora, cel puțin o dată pe an.  

  

 

 

https://emol.ro/vulcana-bai-db/statut/lnk%3AORN%20AJY%2025%202021%200
https://emol.ro/vulcana-bai-db/statut/lnk%3AORN%20AJY%2025%202021%200
https://emol.ro/vulcana-bai-db/statut/lnk%3AORN%20AJY%2025%202021%200

