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Anexa nr. 1

STATUTUL COMUNEI CIPRIAN PORUMBESCU
JUDEŢUL SUCEAVA

ART.1. În conformitate cu prevederile art. 104 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Cod Administrativ, Consiliul Local al Comunei Ciprian Porumbescu, jud. Suceava aprobă prezentul
statut.
(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;
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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.
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(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.

ART.2. Comuna Ciprian Porumbescu este unitate administrativ – teritorială de bază, care
cuprinde populaţia rurală reunită prin comunitate de interese şi tradiţii.

Comuna este alcătuită din 1 sat,Ciprian Porumbescu fosta asezare Stupca,
Orice modificare a limitei administrativ – teritoriale se poate efectua numai în temeiul legii.

Satul de reşedinţă este Ciprian Porumbescu în care îşi au sediul autorităţile administraţiei
publice locale şi sunt grupate celelalte autorităţi şi instituţii publice reprezentative pentru
comună.

Colectivitatea asupra căreia îşi exercită autoritatea consiliul local, primarul comunei şi
primăria, cuprinde totalitatea locuitorilor care trăiesc şi au domiciliul stabil în comuna Ciprian
Porumbescu, sau îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul comunei.

ART.3. Comuna Ciprian Porumbescu se afla la 18 km vest de orasul Suceava,
invecinandu-se cu localitatile:

• Ilisesti la nord

• Stroiesti si Zaharesti la est

• Vornicenii Mari si Dragoiesti la sud

• Paltinoasa la vest

Vechea denumire a localitatii era Stupca.Comuna Stupca a luat fiinta din vremuri
indepartate(anul 1350),dar din documentele de cancelarie Domneasca(anul 1546) purtand
pecetea lui Petru Rares aminteste de Stupca,sat domnesc ascultator de Ocolul Sucevei.

In anul 1615 voievodul Stefan Tomsa dezlipeste satul Stupca de la Ocolul Sucevei si il daruieste
Manastirii Solca.

Localitatea Stupca a fost un sat de Stupari,denumirea de “Prisaca” existand si in momentul de
fata a unei tarlale din camp,fosta asezare a localitatii.
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Denumirea de Supca venind de la vechea indeletnicire a locuitorilor care ingrijeau albine.

Dupa ce a ars din temelii de doua ori tot satul,s-a mutat spre padure,unde se afla si astazi, iar
pe vechiul amplasament existand doar “Casuta” plina de icoane,unde se spune ca acolo a
existat biserica.

Faptul ca aceasta localitate a renascut din propria cenusa dovedeste capacitatea de
munca,energia si vointa generatiilor succesive care au trait pe meleagurile acesteia.

Satul a fost condus de boieri,care detineau cele mai multe suprafete de teren agricol(mijlocul
secolului al VII-lea- boierul Raul,in anul 1717-fratii Iordache Serban si Toader Cantacuzino,in
1803 Vasile Toma si Toader Bals.)

In anul 1775 -trecerea sub austrieci. satul trece in arenda fratilor Dobrobolschi si Bruchental.

In anul 1834 satul este cumparat de fratii macedo-romani Manolache si Nicolae Niculita
Popovici pentru suma de 700 de ducati.

A urmat alt boier-Dimitrie Costin(1853-1902)

Dupa anul 1848 cu jumatate din mosia Stupca au fost improprietariti taranii ca urmare a
desfiintarii iobagiei.

In anul 1908 (dupa rascoala din 1907) s-a desfiintat robota,claca si alte poveri.

In anul 1924 in urma altei razmerite a taranilor condusa din umbra de invatatorul
C.Breteanu ,au fost improprietariti taranii cu alta parte a mosiei boieresti.La aceasta razmerita
au participat si femeile in frunte cu Bordeanu Varvara si Bilan Casandra care au atentat la viata
boierului.

Boierul Dimitrie Costin a fost ctitor la biserica din sat contribuind in cea mai mare masura la
construirea noii biserici (27.10.1889) donand si gradina din preajma unde acum se afla cimitirul
bisericii, el fiind inmormantat langa biserica.

Inaintea celui de-al doilea razboi mondial in comuna Stupca existau 3 pravalii,4 carciumi,o
moara,o ferarie,o cizmarie si cativa lemnari.Foarte putini gospodari erau bogati, majoritatea
fiind mijlocasi dar si multi saraci, din acestia din urma fiind multi tigani(acestia fiind adusi ca
robi de catre boieri asezati in marginea de nord a localitatii unde traiesc si astazi).
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Denumirea localitatii Stupca se schimba din anul 1953 purtand numele marelui compozitor
Ciprian Porumbescu,cel care a copilarit, a compus si a murit in localitatea Stupca(2.10.1853-
6.06.1883)

Comuna Ciprian Porumbescu se mandreste cu acest nume, care I-a dus faima peste hotarele
patriei, la noi venind sa viziteze atat muzeul cat si casa memoriala a marelui compozitor, turisti
din toate colturile tarii dar si multi din strainatate.

Multi din gospodarii satului, cu timpul s-au ridicat prin munca si sarguinta, in momentul de
fataexistand in comuna numai putin de 8 buticuri si 1 magazin, 30 tractoare cu utilajele
aferente, 8 combine pentru cereale,o moara, 2 cazane de rachiu,peste 50 de autoturisme.

Principala ocupatie a locuitorilor este agricultura(atat productia vegetala-predominand
cartoful,cat si cresterea animalelor-vaci pentru lapte,oi,porci.)

Suprafata comunei Ciprian Porumbescu este de 2954 hectare din care :

• 1203 ha arabil; 40 ha neproductiv

• 235 ha pasuni; 55 ha drumuri

• 154 ha fanete; 18 ha linie ferata CFR

• 4 ha livezi; 31 ha ape

• 388 ha intravilan 780 ha paduri

Clima este moderata prielnica agriculturii,semnalindu-se in ultimii ani seceta (2001-
2004,2010)dar si ploi torentiale abundente cu revarsarea paraului Stupca (2004,2018).

Populatia comunei in numar de 2315 sufletedin care 1173 femei si 1142 barbati este formata in
majoritate din romani ortodocsi(exista si alte confesiuni religioase-penticostali si adventisti) dar
si un numar semnificativ de rromi.

Centrul civic este strajuit de cateva constructii mai impunatoare:

• biserica,muzeul,casa memoriala,2 scoli,casa parohiala

• dispensarul,magazinul SC ALIMAR –fostul magazin satesc si primaria.
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ART.4. În fiecare an în comuna Ciprian Porumbescu se desfășară evenimente cu specific
local, sub denumirea,; prohodul compozitorului Ciprian Porumbescu,Ziua Eroilor; Hramul Bisericii
„Sfântul Dumitru”;; Ziua de 1 Decembrie.

ART.5. Pe raza comunei Ciprian Porumbescu sunt construite mai multe biserici,de diferite
confesiuni din care o parte sunt monumente istorice, distribuite astfel:

- -Biserica Sf.Dumitru construita in 1887

ART.6. Scoala cu clasele I-VIII Ciprian Porumbescu are in componenta doua cladiri:

- cladirea veche, construita in anul 1893, ofera un spatiu pentru desfasurarea cursurilor
invatamantului prescolar si a invatamantului primar. Aceasta cladire are trei sali de gradinita,
patru sali de clasa si biblioteca,fiind renovate in cursul anului 2020.

- cladirea noua, a fost infiintata in anul 1971, avand ca director pe domnul Sabin Teofil, iar
coordonator era domnul Viorel Popitan.

Cladirea are opt sali de clasa, cu un laborator si o sala de sport. Cadrele didactice sunt in
majoritate localnici dar avem si navetisti.

Astfel avem un numar de 19 cadre didactice titulare, dintre care trei educatoare,opt invatatori
si opt profesori. Avem un singur cadru necalificat, restul cadrelor didactice fiind calificate si
inscrise la definitivat, respectiv gradul II.

Exista un numar de 16 de copii cu C.E.S., fara acte, iar sase sunt diagnosticati, ei sunt integrati
in invatamantul de masa, dar totusi ne lovim de lipsa unor cadre specializate pentru acesti
copii, care se confrunta cu probleme de integrare in colectivul de copii, de imposibilitatea de a
tine pasul cu acestia.

In majoritate sunt sunt copii cu probleme materiale si individuale care provin din familii
numeroase si cu conditii dificile acasa.

Totalul copiilor pe scoala este de 377 elevi dintre care 89 sunt la gradinita, frecventa este
redusa din cauza distantei pe care o au de parcurs si a posibilitatilor materiale precare, 160
nivel primar si 128 gimnazial.



R O M Â N I A
J U D E Ţ U L SUCEAVA

C O M U N A CIPRIAN PORUMBESCU
CONSILIUL LOCAL

In localitate avem un numar de 761 de familii, dintr care 116 sunt familii de etnie rroma, in
procent de 15% din totalul populatiei.

Mentionam ca avem 35 de tineri care nu si-au terminat studiile, desi dintre ei sunt unii care au
obtinut rezultate deosebite la testele nationale; avand posibilitatea de a merge la liceu au
renuntat din cauza lipsei posibilitatilor materiale; veniturile provin fie din munci ocazionale, fie
din ajutor social.

Cadrele didactice de la nivelul scolii sunt pregatite profesional si manifesta deschidere in
vederea proiectarii politicii educationale printr-o oferta formulata in contexul legaturilor ei cu
specificul comunitatii locale si cu tendintele cererii de educatie.

Dimensiunile stiintifice si formative, pedagogice, pragmatice si institutionale constituie pentru
toate cadrele didactice din unitatea nostra suportul unei functionalitati care raspunde
cerintelor sistemului de invatamant, necesitatilor acestuia si ale mediului social in general.

La nivelul mediului unitatii scolare au fost optimizate structurile de decizie ( consiliul de
administratie, consiliul profesoral, consiliul reprezentativ al parintilor, etc) prin promovarea
stilurilor consultative si participative de management, prin dezvoltarea sistemelor de
comunicare, inlaturand barierele din calea comunicarii: neincrederea, dezechilibrele in putere si
autoritatea.

Grupurile de interese care au un rol important si isi exprima concret cerintele privind
dezvoltatarea institutionala, educatia si formarea sunt: administratia locala si parintii elevilor,
iar in interior corpul profesoral. In planul managerial sunt mentionate strategii clare de
colaborare cu primaria.

Parintii elevilor primesc periodic informari care vizeaza progresul elevilor, precum si potentialul
acestora. Parintii ajuta cadrele didactice in bunul mers al scolii si uneori strang, prin comitetele
de parinti bani pentru scoala.

Nevoile si cererea de educatie pentru elevi sunt centrate pe urmatoarele segmente:

• preocuparea de echipamente si facilitati logistice;

• relatii inter-umane adecvate;
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• capacitati tehnice;

• educatie de baza;

• activitati extra-curiculare;

• timp pentru planificare si decizii;

• sprijin financiar;

• traditie si cunoasterea mostenirii culturale.
ART.7. În comuna Ciprian Porumbescu funcţionează 1 cabinet medicale individuale – medici

de familie,. Personalul de specialitate este format din: 1medic şi 1cadre cu studii medii, care
asigură asistenţa primară la nivelul localităţii și un asistent medical comunitar al UAT Comuna
Ciprian Porumbescu.

ART.8. Pe teritoriul comunei îşi desfăşoară activitatea mai multe societăţi comerciale, 1
farmacie, o agenţie poştală, Consiliul Local, Primăria comunei şi Postul de Poliţie din satul
Ciprian Porumbescu.

ART.9. Toate instituţiile social-culturale care funcţionează pe raza administrativ – teritorială
a comunei Ciprian Porumbescu sunt sub autoritatea Consiliului Local al comunei Ciprian
Porumbescu, jud. Suceava.

ART.10. Căile de comunicaţii existente pe teritoriul comunei Ciprian Porumbescu se
compun din drumuri judeţene, drum national, drumuri comunale şi drumuri agricole de
exploatație, din care majoritatea sunt pietruite.

ART.11. Activităţile economice specifice comunei sunt: comerţ, prestări servicii diverse, cu
preponderenţă în domeniul exploatării terenurilor agricole, creşterea animalelor şi altele.

ART.12. Serviciile publice ale comunei se organizează de către consiliul local, în principalele
domenii de activitate, potrivit specificului şi nevoilor locale, cu respectarea prevederilor legale şi
în limita mijloacelor financiare de care dispune.

Consiliul local aprobă regulamentele de organizare şi funcţionare a serviciilor publice,
stabileşte competenţele, atribuţiile şi salarizarea personalului, în condiţiile prevazute de lege şi
regulamente. Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de
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interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale
administraţiei publice locale sau centrale.

Personalul din serviciile publice locale şi aparatul consiliului au statut de funcţionar public
şi nu poate fi membru al unui partid politic sau al unei formaţiuni politice.

ART.13. Rangul satului Ciprian Porumbescu, sat de reşedinţă al comunei Ciprian
Porumbescu este de rangul IV, în conformitate cu prevederile Legii nr. 351/2001 privind
aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Sectiunea a-IV-a – Reţeaua de localităţi.
Trecerea localităţilor de la un rang la altul se face prin lege, la propunerea consiliului local, cu
consultarea populaţiei prin referendum şi a instituţiilor implicate.

ART.14. Autorităţile Administraţiei Publice Locale sunt Consiliul Local şi Primarul. Consiliul
local este autoritatea deliberativă iar primarul este autoritatea executiva conform OUG Nr.
57/2019

Autorităţile administraţiei publice locale îşi desfăşoară activitatea în sediul Primăriei
comunei Ciprian Porumbescu, sat Ciprian Porumbescu. Consiliul Local al comunei Ciprian
Porumbescu s-a constituit la data de 22.10.2020 în urma organizării alegerilor locale din data de
27.09.2020 şi are următoarea componenţă:

Hancean
C.Ciprian-Ionuţ

viceprimar

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

Oniga
D.Constantin

consilier local

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

Terteş P.Ioan -
Bogdan

consilier local

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
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Hîncean
I.Dumitru

consilier local

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

Buta
S.Gheorghe

consilier local

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

Jauca G.Ion

consilier local

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

Oniga I. Ion

consilier local

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

Jauca C.Filuţ

consilier local

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

Botuşan C.Ilie

consilier local

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

Botuşan
M.Dumitru

consilier local

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

Corsei
M.Andreea

consilier local

PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL
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ART.15. Persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite pe plan politic,

economic, social, cultural și sportive, precum şi altor persoane importante pe plan local, li se

atribuie titlul de ˮCetăţean de onoare ˮ.

Criteriile pe pe baza cărora se poate acorda titlul de ˮCetăţean de onoareˮ sunt:

- reprezentarea demnă a intereselor generale ale colectivităţii în organele central şi locale

ale puterii şi contribuţii deosebite la dezvoltarea unor obiective în interesul localităţii;

- înfiinţarea unor agenţi economici sau contribuţii personale deosebite la dezvoltarea

celor existenţi, cu urmări favorabile în valorificarea potenţialului economic şi a forţei de muncă

din comună;

- înfiinţarea unor obiective de interes naţional sau contribuţii personale deosebite pentru

dotarea şi modernizarea celor existente ;

- crearea de lucrări deosebite pe linie de cultură sau artă românească şi universală,

contribuţii deosebite la dotarea şi dezvoltarea instituţiilor culturale existente în localitate.

Persoanele care primesc titlul de ˮCetăţean de onoareˮ se vor înscrie în cartea de onoare a

Consiliului Local Ciprian Porumbescu, urmând să primească o diplomă şi o plachetă cu

menţiunea ˮCetăţean de onoareˮ.

Retragerea titlului de ˮCetăţean de onoareˮ se face pentru faptele care aduc atingere

demnităţii şi prestigiului colectivităţii, intereselor economice şi sociale sau culturale ale localităţii.

Acordarea şi retragerea titlului de ˮCetăţean de onoareˮ se face prin hotărârea Consiliului

Local la propunerea primarului.

ART.16. Cetăţenii comunei Ciprian Porumbescu, jud. Suceava au dreptul de a participa prin
modalităţile prevăzute de lege la viaţa politică, economică, socială şi cultural sportivă din

comună.
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ART.17. Cetăţenii comunei sunt consultaţi, prin referendum, cu privire la problemele de
interes deosebit, potrivit legii. Consultarea cetăţenilor se poate face şi prin adunări populare.

ART.18. Conform prevederilor OUG nr. 57/2019, art. 248 alin. (1) - (6) cetățenii comunei
Ciprian Porumbescu pot fi consultați și prin adunări cetățenești organizate pe sate, în mediul rural.
Convocarea şi organizarea adunărilorcetățenești se face de către primar la iniţiativa acestuia ori a
unei treimi din numărul consilierilor în funcţie.

Convocarea adunării cetățenești se face prin aducerea la cunoștință publică a scopului,
datei și a locului unde urmează să se desfășoare aceasta.

Adunarea cetățenească este valabil constituită în prezenta majorității cetățenilor cu drept
de vot și adoptă propuneri cu majoritatea celor prezenți.

Propunerile se consemnează într-un proces-verbal și se înaintează primarului, care le
supune dezbaterii consiliului local în prima ședință, în vederea stabilirii modalităților concrete de
realizare și de finanțare, dacă este cazul.

ART.19. Primarul are obligaţia de a aviza propunerile şi de a le înainta consiliului la prima
şedinţă pentru a hotărî. Soluţia adoptată de consiliu se aduce la cunoştinţa publică prin grija
secretarului general.

ART.20. Potrivit art. 289, alin. (1), OUG nr. 57/2019 Codului Administrativ, patrimoniul
unităţii administrativ-teritoriale 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.

Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unității administrativ-teritoriale se
întocmește și se actualizează de către o comisie special constituită, condusă de autoritatea
executivă ori de o altă persoană împuternicită să exercite atribuțiile respective, după caz.

Comisia prevăzută la alin. (2), art. 289, alin. (1), OUG nr. 57/2019 Codului Administrativ, se
constituie prin dispoziția fiecărei autorități executive a unității administrativ-teritoriale.
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Comisia prevăzută la alin (2) are obligația să actualizeze inventarul bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al unității administrativ-teritoriale în termen de cel mult 90 de zile de
la modificarea regimului juridic al bunurilor respective.

Inventarul bunurilor unităţilor administrativ-teritoriale se însușesc prin Hotărâre de către
Consiliul Local, diferențiat, în funcție de domeniul public/respectiv, domeniul privat.

Prin HCL nr. …….. a fost însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
Comunei Ciprian Porumbescu, iar prin HCL nr. ………. a fost aprobat inventarul bunurilor care
alcătuiesc domeniul privat al Comunei Ciprian Porumbescu.

ART.21. Bunurile aflate în proprietatea publică a unităţii administrativ- teritoriale şi cele din
proprietatea privată a acesteia, pot fi date în administrare regiilor autonome şi instituţiilor publice,
pot fi concesionate ori închiriate, în condiţiile legii, sau pot fi atribuite în folosinţă gratuit pe
termen limitat, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfăşoară activitate de binefacere sau
de utilitate publică, ori serviciilor publice.

De asemenea, consiliul local hotărăşte cu privire la cumpărarea şi vânzarea bunurilor care
fac parte din domeniul privat de interes local, în condiţiile legii.

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

ART.22. În condiţiile legii, consiliul local poate hotărî cooperarea sau asocierea cu

persoane juridice române ori 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 stabilirea unor relaţii de parteneriat cu unităţi administrativ-teritoriale

similare din alte ţări.

De asemenea, Consiliul Local poate hotărî cooperarea sau asocierea cu alte autorităţi ale

administraţiei publice locale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale

şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese

comune.

https://lege5.ro/Gratuit/gm2dcnrygm3q/codul-administrativ-din-03072019?pid=291969834&d=2020-02-06
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ART.23. Consiliul Local al comunei Ciprian Porumbescu, prin hotărâre, poate aproba
aderarea Comunei Ciprian Porumbescu la Asociaţia Comunelor din România şi la Filiala Judeţeană
Suceava a Asociaţiei Comunelor din România.

ART.24. Consiliul local Ciprian Porumbescu are iniţiativa în atribuirea şi schimbarea
denumirilor unor instituţii publice de interes local, a străzilor şi altor obiective locale, pe care le
înaintează organelor abilitate de lege pentru aprobare.

ART.25. Însemnele specifice localităţiilor arondate comunei Ciprian Porumbescu şi
utilizarea acestora se stabilesc în condiţiile legii.

ART.26. Adoptarea şi modificarea Statutului comunei Ciprian Porumbescu se face prin
hotărârea Consiliului Local Ciprian Porumbescu cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie.


