
ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA

COMUNA CIPRIAN PORUMBESCU
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea statutului comunei Ciprian Porumbescu,judetul Suceava

Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 15 alin. (2), art. 120, art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată,

b) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu
modificările și completările ulterioare,

c) art.104 și art. 129 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ
Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 3412 din 11.11.2020 însoțit de:

a) referat de aprobare privind necesitatea adoptării proiectului de hotărâre prezentat de
către primarul comunei d-l Nimitean Dumitru înregistrat sub nr. 3413 din 11.11.2020

b) raportul din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat sub nr.3414 din 11.11.2020;
c) raportul de avizare al Comisiei de specialitate ale Consiliului local ;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. - Se aprobă Statutul Comunei Ciprian Porumbescu, județul Suceava conform Anexei care face
parte integrantă din hotărâre.
Art. 2. Primarul comunei CIPRIAN PORUMBESCU, prin aparatul de specialitate va asigura aducerea la
îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri.

Presedinte de sedinta, Contrasemneaza,
Oniga Constantin Secretarul general al comunei,

Covrig Riulet-Constantin
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R O M A N I A
JUDETUL SUCEAVA
PRIMARIA CIPRIAN PORUMBESCU
Nr. 3413/11.11.2020

REFERAT DE APROBARE LA PROIECTUL DE HOTARARE
privind aprobarea statutului comunei Ciprian Porumbescu,judetul Suceava

Avand in vedere prevederile:
a) art. 15 alin. (2), art. 120, art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată,

b) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu
modificările și completările ulterioare,

c) art.104 și art. 129 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

precum si faptul ca ne este necesar in implementarea viitoarelor proiecte a statutului comunei Ciprian
Porumbescu,judetul Suceava

, vă propun spre aprobare următorul proiect de hotărâre.



INITIATOR-PRIMAR,
Nimitean Dumitru

R O M A N I A
JUDETUL SUCEAVA
PRIMARIA CIPRIAN PORUMBESCU
Nr. 3414/11.11.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

LA PROIECTUL DE H O T A R A R E
privind aprobarea statutului comunei Ciprian Porumbescu,judetul Suceava

.



ARTICOLUL 104 –Cod administrative-Statutul unității administrativ-teritoriale specifica:

(1) Consiliul local, respectiv consiliul județean, aprobă statutul unității administrativ-teritoriale prin
hotărâre care se poate modifica și completa, în funcție de modificările apărute la nivelul elementelor
specifice ale acestora. Acesta cuprinde date și elemente specifice prin care unitatea administrativ-
teritorială se distinge în raport cu alte unități similare, precum și prevederi privitoare la:

a) reședința și însemnele specifice ale unității administrativ- teritoriale și modalitățile de utilizare a
acestora, conform prevederilor legale;

b) autoritățile administrației publice locale, sediul acestora, date privind constituirea și organizarea
autorităților administrației publice locale;

c) întinderea și delimitarea teritorială a unității administrativ- teritoriale, localitățile componente,
amplasarea acestora, prezentarea grafică și descriptivă, distanța dintre localitățile componente, rangul
unității administrativ-teritoriale, stabilit potrivit prevederilor legislației privind amenajarea teritoriului
național;

d) date privind înființarea unității administrativ-teritoriale, prima atestare documentară, evoluția istorică;

e) criteriile potrivit cărora se poate conferi și retrage persoanelor fizice române sau străine calitatea de
cetățean de onoare pentru unitatea administrativ-teritorială respectivă;

f) componența și structura populației unității administrativ- teritoriale, defalcate inclusiv pe localități
componente; aspectele privind numărul populației se actualizează în urma recensământului în vederea
respectării dreptului cetățenilor aparținând unei minorități naționale de a folosi limba sa maternă în
relația cu administrația publică locală și cu serviciile publice deconcentrate;

g) căile de comunicație existente și categoria acestora;

h) date privitoare la principalele instituții din domeniul educației, cercetării, culturii, sănătății, asistenței
sociale, presei, radioului, televiziunii și altele asemenea;

i) principalele funcțiuni economice, capacități de producție diversificate din sectorul secundar și terțiar,
precum și din agricultură;

j) serviciile publice existente;

k) informații privind bunurile din patrimoniul unității administrativ-teritoriale;

l) informații relevante privind societatea civilă, respectiv partidele politice, sindicatele, cultele și
organizațiile nonguvernamentale care își desfășoară activitatea în unitatea administrativ-teritorială;



m) modul de cooperare sau asociere, după caz, cu persoane juridice de drept public sau de drept privat
române sau străine;

n) procedura privind atribuirea și schimbarea denumirilor de străzi, piețe și de obiective de interes public
local;

o) modalități de consultare a populației unității administrativ- teritoriale pentru probleme de interes local
sau județean, după caz;

p) procedura privind acordarea titlului și certificatului de fiu/fiică al/a comunei, orașului, municipiului sau
județului ori cea privind acordarea titlului de cetățean de onoare.

(2) Statutul unității administrativ-teritoriale cuprinde, în mod obligatoriu, elementele locale de identitate
de natură culturală, istorică, obiceiuri și/sau tradiții pe baza cărora se pot dezvolta programe, proiecte
sau activități, după caz, a căror finanțare se asigură din bugetul local.

Având în vedere cele de mai sus, suntem de acord cu promovarea proiectului de hotărâre.

Secretar general comuna
Covrig Riulet- Constantin



ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

COMUNACIPRIAN PORUMBESCU

CONSILIUL LOCAL

COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDICĂ ȘI DE DISCIPLINĂ, APĂRAREA
ORDINII PUBLICE, A DREPTURILOR CETĂȚENILOR ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE ȘI FAMILIE,
MUNCĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ, ACTIVITĂȚI SOCIAL-CULTURALE, CULTE, PROTECȚIE COPII

NR. 3414/1/12.11.2020

RAPORT DE AVIZARE

privind aprobarea statutului comunei Ciprian Porumbescu,judetul Suceava

COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDICĂ ȘI DE DISCIPLINĂ, APĂRAREA
ORDINII PUBLICE, A DREPTURILOR CETĂȚENILOR ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE ȘI FAMILIE,
MUNCĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ, ACTIVITĂȚI SOCIAL-CULTURALE, CULTE, PROTECȚIE COPII



din cadrul Consiliului Local Ciprian Porumbescu,judetul Suceava, avizeaza favorabil
prezentul proiect de hotarare pe care il inainteaza Consiliul Local spre dezbatere si
aprobare dupa ce acesta a fost analizat de prezenta comisie.

Presedintedecomisie,
Tertes IoanBogdan

Secretarcomisie,
JaucaFilut
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