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R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA PUIESTI 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PUIEŞTI 

 
HOTĂRÂRE 

 
Privind aprobarea STATUTULUI COMUNEI PUIEŞTI, judeţul Buzău 

 
Consiliul Local al Comunei Puieşti, judeţul Buzău, 
Având în vedere: 
-expunerea de motive a primarului comunei Puieşti, înregistrat la nr.3/2010 
-raportul secretarului comunei înregistrat la nr.4/2010 
-prevederile OG nr.53/2002 privind Statutul cadru al unităţilor 
administrativ-teritoriale aprobată prin Legea  n.96/2003 
-prevederile art.36,alin.2,lit.a, alin.3, lit.a din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată ,cu modificările şi completările 
ulterioare 
-avizul comisiei de specialitate 

În temeiul art.45 şi art.115,alin.1,lit.b din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală ,republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1 Se aprobă STATUTUL COMUNEI PUIEŞTI, judeţul Buzău 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2 Secretarul comunei Puieşti va face publică şi va comunica 
autorităţilor şi persoanelor interesate prezenta hotărâre. 
 
 
        Puieşti:15.02.2010 
NR. 1 
 
Preşedinte de şedinţă,                                                    Contrasemnează, 
    Preda Cătălin                                                                     Secretar, 
                                                                                               Voicu Vali 
 
 
 
 
 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu ___ voturi „pentru”, ____voturi 
„împotrivă”,_____ „abţineri”.  
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     Anexa la HCL Puieşti 

      Nr.1/15.02.2010 

 

 

S T A T U T U L 
COMUNEI PUIEŞTI – JUDEŢUL BUZĂU 

Art.1 (1) Prezenta hotărâre are ca obiect stabilirea statutului comunei Puieşti , 
judeţul Buzău, din România, în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001-
Legea administraţiei publice republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
pe baza O.G. nr.53/2002 privind Statutul - Cadru al unităţii administrativ 
teritoriale. 

(2) Unitatea administrativ-teritorială căreia i se aplică prevederile prezentului statut 
este comuna Puieşti, judeţul Buzău. 

Art.2 (1) Comuna este unitatea administrativ teritorială de bază care cuprinde 
populaţia rurală. Comuna Puiesti este situata la extremitatea nord - estica a 
judetului Buzau, la 12 Km de municipiul Rm. Sarat, Comuna Puiesti, este asezata in 
nordul Baraganului, respectiv in Campia Ramnicului, pe drumul judetean 202 ce 
uneste din orasul Ramnicu - Sarat spre comuna Ciorasti (jud. Vrancea). Este 
asezata in plina campie la distanta de 14 km (satul de resedinta - Puiestii de Jos) la 
est de orasul Ramnicul Sarat, de o parte si de alta a raului Ramnic, fiind la granita 
cu judetul Vrancea in nord. Comuna este asezata de-a lungul raului Ramnic ce 
scalda teritoriul ei pe o distanta de aproximativ 8 km. 

Comuna Puieşti este alcătuită din cinci sate componente:  

-satul PUIEŞTII DE JOS care este satul de reşedinţă al comunei ;  

-satul PUIEŞTII DE SUS –care se află la distanţa de aprox.1 km de satul Puieştii de 
Jos 

 -satul NICOLEŞTI- care se află la distanţa de aprox.1 km de satul Puieştii de Jos 

-satul DĂSCĂLEŞTI- care se află la distanţa de aprox.3 km de satul Puieştii de Jos 

- satul MĂCRINA- care se află la distanţa de aprox.3 km de satul Puieştii de Jos 

-satul LUNCA - care se află la distanţa de aprox.5 km de satul Puieştii de Jos 

- satul PLOPI- care se află la distanţa de aprox.4 km de satul Puieştii de Jos 

(2) În satul reşedinţă de comună PUIEŞTII DE JOS, sunt grupate autorităţile şi 
instituţiile publice reprezentative, după cum urmează: Primăria, Poliţia, Farmacia, 
Dispensarul uman, Şcoala cu clasele I - VIII, Grădiniţa cu program normal, 
Dispensarul veterinar, Poşta, Biserica şi Parohia din Puieştii de Jos Biblioteca 
Comunală, CEC, Cooperativa de credit.  
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(3) În satul  Nicoleşti îşi au sediul Şcoala cu clasele I – VIII; Grădiniţa cu program 
normal ,Biserica . 

(4) În satul Dăscăleşti îşi au sediul  Grădiniţa cu program normal ,Biserica . 

5) În satul Măcrina îşi au sediul Biserica , Şcoala cu clasele I-IV, Grădiniţa cu 
program normal. 

6) În satul Puieştii de Sus îşi au sediul: Biserica , Grădiniţa cu program normal. 
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Art.3 şi 4 – Nu se aplică  

Art.5 (1) Comuna Puieşti este persoană juridică de drept public. Are capacitate 
juridică deplină şi patrimoniu propriu. 

(2) Comuna Puieşti poate intra în raporturi juridice cu alte autorităţi sau instituţii 
publice, cu persoane juridice române sau străine, indiferent de natura acestora, 
precum şi cu persoane fizice, în condiţiile legii. 

Art.6 a) Principala ocupaţie a locuitorilor din comună este agricultura – respectiv 
creşterea animalelor şi cultivarea pământului. Comuna Puieşti dispune de 10.017 ha 
teren din care, conform ultimelor date, teren agricol 9017 ha: arabil – 7907 ha; 
păşuni – 955 ha; vii 174  ha; livezi 4 ha; ,teren neagricol 1000 ha: curţi construcţii : 
184 ha, ape şi bălţi- 143 ha , drumuri şi căi ferate:  190 ha ,păduri -118 ha şi alte 
terenuri –  365 ha şi se învecinează:la Nord si Est  - judetul Vrancea 
comunele: Balesti, Sihlea si Cioresti;  

la Est  - comuna Valcelele si comuna Balta Alba; 

la Sud  - comunele Ghergheasa, Boldu si Balta Alba; 

la Vest  - comuna Ramnicelu si judetul Vrancea. 

Din punct de vedere geografic teritoriul comunei este situat in Campia Romana, 
respectiv nord-estul Campiei Ramnicului, caracterizata printr-o suprafata relativ 
plana cu zone largi ridicate sau coborate, provocate de depunerile eoliene 
caracteristice zonelor de campie. 

Formele de relief dezvoltate pe loess sunt de dimensiuni reduse, putin rezistente in 
timp. In zona se intalnesc depozite de pietrisuri si nisipuri peste care stau depozite 
loessoide cu grosime de 8-15 cm. 

Climatul in care se incadreaza teritoriul este temperat-continental, cu temperaturi 
medii anuale de 10.5˚C, cu ierni geroase si veri secetoase si calduroase.  
Temperaturile extreme au fost inregistrate in august 1974 de +39˚C si in decembrie 
1972 de -37˚C. 

Vanturi care predomina sunt crivatul si austrul. 

Pe teritoriul comunei precipitatiile sunt neregulate, media se situeaza sub limita de 
600 l/mp anual, cantitatile maxime cazand in lunile mai si iunie. 

Vara, ploile sunt reduse si deseori insotite de grindina, iar iarna, ninsorile depun un 
strat mediu de 25 cm de zapada, dar se formeaza frecvent polei, ceata si chiciura. 

Teritoriul comunei Puiesti se afla in bazinul hidrografic al raului Ramnicu Sarat, 
care il strabate de la S-V la N-E pe o lungime de 8 km. Procesul de eroziune este 
puternic, ceea ce a determinat translatarea unor vetre de sate: Macrina s-a mutat 
spre sud si Plopi spre est. 

In sudul teritoriului curge paraul Boldu, iar in nord paraiele Ruginosul si Paraul 
Negru. Pe vaile acestora s-au format balti si mlastini cum ar fi Cotofasti, Voietin, 
Puiesti. 
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Din punct de vedere economico - administrativ satele comunei se aseamănă într-un 
fel între ele, fiecare având o stradă principală mai largă şi un centru unde sunt 
grupate edificiile sociale şi culturale de bază: primăria, dispensarul uman (satul de 
reşedinţă), şcoala, căminul cultural, biserica, magazinele comerciale, precum şi alte 
dotări, iar din strada principală se ramifică străzile laterale. 

Satele componente au un nr. de locuitori după cum urmează: 

Satul PUIEŞTII DE JOS: 1611 locuitori; 

Satul PUIEŞTII DE SUS: 487 locuitori; 

Satul NICOLEŞTI: 907 locuitori; 

Satul DĂSCĂLEŞTI: 1000 locuitori; 

Satul MĂCRINA:498 locuitori; 

Satul LUNCA:107 locuitori; 

Satul PLOPI:80 locuitori; 

TOTAL comuna PUIEŞTI: 4690 locuitori. 

b) Comuna Puieşti  are o populaţie formată din români, rromi, după cum urmează: 
români – 4570;  rromi – 120. După religie: ortodocşi – 4633; greco-catolici – 4; 
romano-catolici – 2, adventişti de ziua a şaptea 51. 

Scurt istoric: 

Conform documentelor istorice existente si rezultatul puţinelor cercetări 
arheologice făcute in zona, teritoriul comunei Puieşti a fost populat din cele mai 
vechi timpuri. Astfel, putem menţiona ca in acest teritoriu a existat populaţie inca 
din paleolitic si neoliticul timpuriu si mijlociu (cultura Boian), neoliticul timpuriu 
(cultura Gumelnita si Cucuteni) din perioada de trecere de la neolitic la bronz 
(cultura Monteoru), localitate existenta in jud. Buzau din epoca fierului - epoca 
migratiei popoarelor si a formarii poporului roman si a limbii romane. 
    Prima atestare documentara dateaza din sec. al XVI, respectiv din anul 1581 
despre o asezare-sat este vorba de satul Nicolesti. Tezaurul atestarilor documentare 
ale comunei se imbogatesc cu aparitia in sec. XVII al unui nou sat, este vorba de 
satul Puiestii de Sus, apoi la sfarsitul sec. al XVII, satul Plopi sub denumirea de 
satul Plopii Vechi pentru ca celelalte sate sa fie amintite pentru prima data in sec. al 
XIX desi o parte din ele se presupune ca ar fi mai vechi decat cele amintite mai sus 
asa cum sunt satele Macrina, Puiestii de Jos, Dascalesti si Lunca (inainte numit 
Hrincani). 
    Despre aparitia satului de resedinta nu exista un document precis care sa arate 
data si vatra satului, in schimb existenta sa in secolul XIX este atestata de un 
fragment dintr-un document vechi, pastrat la biserica din Puiestii de Jos, in care se 
vorbeste despre data zidirii si pictarii bisericii. Pe fragment este scris: "Aceasta 
biserica s-a fondat in anul 1840 de catre proprietarul Anastasie Dedilescu in zilele 
preasfantului sau episcop Filoftei si s-a zugravit in anul 1884 prin insistenta 
preotului Dimitrie Ionescu de catre piosii crestini ai acestei comune impreuna cu 
actualul proprietar Eduard Grecu, Dimitrie Iordachescu cu binecuvantarea 
preotului I. F. Episcop Inocentie" pietar M. Oraseanu. 
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    Din fragment rezulta ca asezarea era deja indelungata si destul de mare in prima 
jumatate a secolului al - XIX-lea denumirea actuala a satului Puiesti dupa 
informatiile batranilor, provine de la numele boierului Puiescu, pe a carui mosie a 
fost fixata asezarea. 
    Faptul ca in 1840 se simtea nevoia unui lacas religios duce la concluzia ca in acest 
an, satul Puiesti era o asezare stabila si numeroasa, astfel proprietarul nu ar fi 
ridicat o biserica. 
    In limbajul locuitorilor satelor din aceasta comuna este intalnita foarte des 
denumirea de "Raceni" pentru satul Puiestii de Jos, datorita unei mai vechi 
denumiri data zonei de sud a satului. Se mai foloseste si astazi denumirea de 
"Ceaunari" pentru partea de N-E a satului probabil datorita frecventelor stationari 
a satrelor de tigani nomazi in aceasta parte a satului, in vechime. Pentru partea de 
Nord-Nord-Vest a satului, batranii isi amintesc ca inainte vreme se numea 
"Mataceni", dupa numele unei familii numeroase care-si avea casele in aceasta 
zona. Din acest neam nu mai traieste in sat nici un reprezentant, dar denumirea inca 
mai dainuie. 
    Recensamintele pentru satul Macrina dateaza de la inceputul secolului al XIX-lea 
iar prin populatia inregistrata in acele vremi se demonstreaza ca asezarea era cea 
mai mare dintre satele actualei comuni. 
   Numele actual al satului vine de la un mosier care avea mosia in aceasta zona, pe 
nume Macrineanu in jurul anului 1890. Documentele despre cele aratate mat sus nu 
s-au pastrat sub forma scrisa, dar aceste informatii au fost transmise prin viu grai 
din generate in generatie. 
    Satul Plopi, sat considerat ca asezare foarte veche (sfarsitul secolului al XVIII- 
lea) in cadrul comunei Puiesti, sub denumirea de Plopii Vechi, a luat din asa zisele 
"roiri" de populatie care au venit din Braila, mai intai la Valcelele, apoi pe actuala 
vatra a satului. Numele actual al satului vine de la padurile de plopi aflate in 
vechime pe terasa si lunca raului Ramnic. Urme din aceasta padure se mat pot 
vedea si astazi (in lunca raului Ramnic mai sunt prezenti trei plopi batrani). Satul 
era asezat chiar pe terasa raului Ramnic si inconjurat cu santuri de pamant, ce 
demonstreaza ca era o asezare intarita. Ca dovada a provenientei populatiei acestui 
sat din raiaua Brailei (teritoriul turcesc) este si mentinerea in prezent in sat a 
numelui "Turcu" la multe familii. 
    Strans legata de istoria satului Plopi, este istoria satului Lunca (Hoinari). 
Asezarea dateaza de la sfarsitul secolului al XVIII-lea si inceputul secolului al-XIX-
lea din perioada domniilor fanariote. Satul s-a format pe mosia unei fete a unui grec 
venit in aceste parti, mosie ce era lucrata de taranii din satele din jur. 
    Cum am cercetat mat sus, istoria satului Lunca este strans legata de istoria 
satului Plopi, lucru demonstrat de existenta pentru aceste doua sate a aceluiasi lacas 
de cultura (scoala era si la Plopi dar a ars in 1890) si a acelorasi lacasuri religioase, 
biserica (arsa de germani in 1910) si cimitirul comun, existent si astazi. 
    Numele satului Dascalesti provine de la boierul Dascalescu, care avea conacul pe 
marginea raului Ramnic, iar mosia pe cca 400 de pogoane se intindea pe aceste 
meleaguri, satul existand din a doua jumatate a secolului al XIX-lea. Nucleul 
populatiei s-a format tot din "roiri" de populate venite aici tot din raiaua Brailei, 
lucru demonstrat si de faptul ca m acest sat se pastreaza numele familiilor "Ralea", 
ce se presupune ca are urmatoarea filiera a provenientei: Raia - Roiri - Ralea. Din 
mosie, mai tarziu a ocupat si Gheorghe Galca. 
Satul Nicolesti ca asezare, este mentionata ca fiind prima dintre satele comunei 
Puiesti, inca din secolul al XVI-lea, respectiv 1851 in timpul domniei lui Mihnea 
Turcitul. 
    Asezarea si-a pastrat vatra si alaturi de vechea populate asezandu-se aici si 
populatie venita din alte parti. Denumirea actuala a satului vine de la boierul 
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Niculescu, mosia numindu-se Niculeasa (denumire pastrata si astazi in limbajul 
locuitorilor din aceasta parte a comunei), care mai tarziu a intrat in proprietatea 
boierului Maciucescu. 
Cele cercetate mai sus sunt confirmate si de relatarile batranilor satului. 
    Puiestii de Sus, sat vechi atestat pentru prima data la sfarsitul secolului al XVII- 
lea pe stanga raului Ramnic, asezare care poarta denumirea tot de la boierul 
Puiescu si este mult mai veche decat Puiestii de Jos. Dupa aparitia asezarii Puiestii 
de Jos, satul si-a luat denumirea "Puiestii de Sus", intrucat era asezat in amonte. 
    Se presupune ca o data cu aparitia satului Puiestii de Jos, foarte multa populatie 
din Puiestii de Sus a migrat spre Puiestii de Jos, ducand la extinderea vetrei acestui 
sat si la cresterea numarului populatiei. 
      Structura si fizionomia asezarilor    
    Daca se urmareste in timp evolutia suprafetelor vetrei satelor din comuna Puiesti, 
se poate observa ca marimea lor a suferit doua procese: 

-un proces initial cand satele erau in formare iar noii veniti mareau continuu 
suprafetele vetrelor satelor in care se asezau. Acest proces a durat pana dupa cel de-
al II-lea razboi mondial.  

-un proces de restrangere a suprafetelor locuite, inceput dupa terminarea celui de-al 
II-lea razboi mondial, proces datorat pe de o parte migrarii populatiei catre alte 
zone, spre oras in special, si nu in ultimul rand datorita aplicarii legii sistematizarii. 

    Dupa forma, satele sunt neomogene, cu textura neordonata, iar ca structura sunt 
sate adunate cu un singur nucleu civic (mononucleare). 
    Locuitorii traiesc in gospodarii bine amenajate compuse din casa de locuit 
formata din trei - patru camere (chiar mai multe), precum si anexe: bucatarie, 
grajd, magazie si altele. 
    In trecut casele erau construite din paianta (umplutura de nuiele prinse in furci 
de lemn verticale apoi umpluta cu amestec de pamant si paie tocate), iar in zilele 
noastre au fundatia din beton armat, peretii din caramida arsa fabricata la noi in 
comuna, acoperisul din tabla galvanizata (mai rar tigla), iar exteriorul frumos ornat 
cu diferite culori, folosind in ornamentatie motive simple populare desenate sau in 
relief. Densitatea caselor in comuna Puiesti este mijlocie, asezarile fiind plasate de-a 
lungul raului Ramnic si drumul judetean 202 Rm. Sarat - Ciorasti. 
    Dupa pozitia geografica sunt sate de terase, iar dupa marime se impart in: 

foarte mici - Lunca si Plopi;  

mici - Macrina si Puiestii de Sus;  

mijlocii - Puiestii de Jos, Nicolesti, Dascalesti. 
    In urma aplicarii reglementarilor privind sistematizarea si modernizarea 
comunei, toate satele ce au fost construite in perioada 1960 - 1989, sunt case cu un 
etaj, iar in centrul comunei a fost construit un bloc cu doua etaje (12 
apartamente).Acest bloc este locuit in general de cei care fac naveta in comuna, din 
alte localitati si era prevazut sa fie urmat de construirea a inca trei in apropiere, 
proiect care nu s-a mai realizat. 

c) Ocupaţia preponderentă a populaţiei comunei este munca în agricultură şi 
creşterea animalelor. 
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În comună îşi desfăşoară activitatea comercianţi, persoane fizice autorizate, asociaţii 
familiare şi alte asemenea, precum şi societăţi comerciale cu profil de comerţ, 
producţie şi prestări de servicii în agricultură. 

d) Localitatea de reşedinţă a comunei este satul Puieştii de Jos 

e) Principala autoritate a administraţiei publice locale este Primăria, care are sediul 
în satul de reşedinţă a comunei. 

(f) Comuna Puieşti dispune de o reţea de căi de comunicaţie diversificată formată 
din, drumul judeţean, drumuri comunale, drumuri sateşti. 

Comuna Puieşti este străbătută de DJ 202, drum ce trece prin satele :Puieştii de Sus, 
Puieştii de Jos, Nicoleşti, Dăscăleşti. 

Drumurile comunale au o lungime totală de 122,110 km din care: -drumuri săteşti 
108,01 km. 

g) Principalele instituţii din domeniul educaţiei sunt cele trei şcoli şi cinci grădiniţe 
după cum urmează: 

- Şcoala cu clasele I – VIII Puieştii de Jos, Şcoala cu clasele I – VIII Nicoleşti, Şcoala 
cu clasele I – IV Măcrina, G.P.N. Puieştii de Sus, G.P.N. Dăscăleşti,G.P.N.  Măcrina, 
G.P.N. Puieştii de Jos, G.P.N. Nicoleşti. 

De asemenea, în comuna Puieşti, în subordinea Consiliului local funcţionează: 

 Biblioteca comunală. 

(h) Principala ocupaţie a locuitorilor din comună este agricultura – respectiv 
creşterea animalelor şi cultivarea pământului. Predominantă este proprietatea 
privată asupra terenurilor, suprafaţa de teren ce o deţine gospodăriile populaţiei a 
început să crească. Principalele culturi de pe raza comunei sunt: porumbul, 
grâul,orzul, floarea soarelui, etc. 

   Efectivul de animale la nivelul comunei Puiesti este redat in tabelul 
urmator: păsări -38.000; bovine-2.300; caprine-50; ovine-2.300; porcine-3000; 
cabaline -550; Familii de albine-150. 

Activitatea de comunicaţii telefonice se asigură de o reţea de telefonie fixă 
ROMTELECOM care asigură şi funcţionarea telefoanelor publice din comună, 
precum şi posibilitatea de conectare la internet , precum şi de reţelele de telefonie 
mobilă precum Orange, Vodafone, Cosmote, etc. 

Televiziunea digitală se realizează cu antene de către firmele DIGI, Romtelecom, 
etc. 

i) În subordinea Consiliului local al comunei Puieşti, funcţionează următoarele 
servicii: 

Serviciul public de pompieri voluntari, pentru prevenirea şi stingerea incendiilor; 

Serviciul public de pază; 
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j) Comuna are un inventar cuprinzând bunurile din domeniul public şi privat al 
comunei, care este cuprins în Hotărârea nr.1348/2001 a Guvernului României – 
anexa nr. 60 privind atestarea domeniului public al judeţului Buzău, precum şi al 
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Buzău. 

k) Partidele politice care îşi desfăşoară activitatea în comuna Puieşti sunt: P.N.L., 
P.S.D.; P.D.L. 

Art.7 Comuna Puieşti se încadrează la rangul IV, stabilit potrivit prevederilor Legii 
nr. 351/2001, privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului naţional, 
Secţiunea a IV-a „Reţeaua de localităţi”.  

Art.8 Activitatea administraţiei publice locale este asigurată de către Consiliul local 
comunal, care are sediul în satul de reşedinţă – Puieştii de Jos, are un număr de 13 
consilieri aleşi, din care: P.N.L. = 7; P.S.D. = 4; P.D.L. = 2;  

Consiliul local actual al comunei Puieşti a fost constituit în anul 2008. 

Art.9 şi 10 - Nu se aplică. 

Art.11 Locuitorii comunei vor fi consultaţi prin referendum asupra problemelor de 
interes deosebit pentru localitate. Referendumul va fi organizat în toate satele 
comunei. 

Art.12 (1) Cetăţenii comunei pot fi consultaţi şi prin adunări cetăţeneşti organizate 
pe sate sau pe comună în localitatea de reşedinţă. 

(2) Convocarea şi organizarea adunărilor cetăţeneşti se fac de către primar, la 
iniţiativa acestuia, sau a unei treimi din numărul consilierilor în funcţie. 

(3) Convocarea adunării cetăţeneşti se face prin aducerea la cunoştinţă publică a 
scopului, datei şi locului unde urmează să se desfăşoare aceasta. 

(4) Adunarea cetăţenească este valabil constituită în prezenţa majorităţii 
reprezentanţilor familiilor şi adoptă propuneri cu majoritatea celor prezenţi. 

(5) Propunerile se consemnează într-un proces-verbal, se înaintează primarului, 
care le va supune dezbaterii consiliului local în prima şedinţă, în vederea stabilirii 
modalităţilor concrete de realizare şi de finanţare, dacă este cazul.  

(6) Soluţia adoptată de Consiliul Local se aduce la cunoştinţă publică prin grija 
secretarului. 

Art.13 În afara referendumului local sau a adunărilor cetăţeneşti, în statut se pot 
prevedea şi alte forme de consultare directă a cetăţenilor, potrivit unor eventuale 
tradiţii locale, şi se va descrie modul de organizare şi desfăşurare a acestora. 

Art.14 (1) Potrivit legii, patrimoniul unităţii administrative este alcătuit din bunurile 
mobile şi imobile aflate în proprietatea publică şi în proprietatea privată ale 
acesteia, precum şi drepturile şi obligaţiile cu caracter patrimonial. 

(2) Bunurile care aparţin unităţilor administrativ-teritoriale sunt supuse 
inventarierii anuale, în termen de 60 de zile de la data depunerii situaţiilor 
financiare anuale. 
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(3) Inventarul bunurilor unităţilor administrativ-teritoriale se constituie într-o 
anexă la statut, care se actualizează anual. 

(4) Creşterea sau diminuarea patrimoniului va fi temeinic justificată pentru fiecare 
caz, în note explicative anexate la inventar. 

Art.15 (1) Bunurile aflate în proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale 
şi cele din proprietatea privată a acesteia pot fi date în administrarea regiilor 
autonome şi instituţiilor publice, pot fi concesionate ori închiriate în condiţiile legii 
sau pot fi atribuite în folosinţă gratuită pe termen limitat persoanelor juridice fără 
scop lucrativ care desfăşoară activitate de binefacere sau de utilitate publică ori 
serviciilor publice. 

(2) Consiliul local hotăreşte cu privire la cumpărarea unor bunuri, ori la vânzarea 
bunurilor aflate în proprietatea privată a comunei, în condiţiile legii.  

(3) Vânzarea, concesionarea şi închirierea se fac prin licitaţie publică, potrivit 
prevederilor legale. 

Art.16 Consiliul local poate hotărâ cooperarea sau asocierea cu persoane juridice 
române sau străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali, în 
vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte 
de interes public local, precum şi de stabilire a relaţiilor de parteneriat cu unităţi 
administrativ-teriroriale din alte ţări. 

Art.17 Cooperarea sau asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale 
din ţară sau străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale sau internaţionale 
ale administraţiei publice locale, se face în vederea promovării unor interese 
comune. 

Art.18 Potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, Consiliul local hotăreşte modalitatea de 
atribuire şi schimbare a denumirilor de străzi, pieţe şi de obiective de interes public 
local. 

Art.19 Consiliul local hotăreşte cu privire la însemnele specifice ale localităţii şi 
modalităţile de utilizare a lor. 

 
Preşedinte de şedinţă,                                                     Secretar, 
    Preda Cătălin                                                            Voicu Vali 
 
 


