ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA – NĂSĂUD
COMUNA ŞINTEREAG
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea Statutului comunei Şintereag

Consiliul local al comunei Şintereag întrunit în şedinţa ordinară din data
de 30.09.2011 în prezenţa a 12 consilieri,
Având în vedere:
- procesul – verbal nr. 2855 din 24.08.2011 de afişare a proiectului de
hotărâre nr.I.6/2852 din 24.08.2011 privind aprobarea Statutului comunei
Şintereag, la sediul Primăriei comunei Şintereag din localitatea Şintereag,
nr.40, comuna Şintereag, judeţul Bistriţa – Năsăud;
- procesul – verbal nr. 3224 din 26.09.2011 de dezafişare a proiectului de
hotărâre nr. I.6/ 2852 din 24.08.2011 privind aprobarea Statutului comunei
Şintereag;
- expunerea de motive a primarului comunei Şintereag, înregistrată cu
nr.I.6/ 2853 din 24.08.2011;
- raportul nr.I.6/32020 din 22.09.2011. întocmit de către secretarul comunei
Şintereag – doamna Irimieş Adriana – Gabriela cu privire la aprobarea
Statutului comunei Şintereag ;
- raportul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului local
Şintereag pentru buget, finanţe, comerţ şi servicii publice, administrarea
domeniului public şi privat, înregistrat cu nr. I.9/3356 din 29.09.2011;
- raportul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului local
Şintereag pentru administraţie publică locală, juridică, protecţie socială,
apărarea drepturilor omului, sănătate, învăţământ, cultură, culte, sport,
turism, agricultură şi silvicultură înregistrat cu nr.I.9/ 3357 din 29.09.2011;
- raportul favorabil al comisiei de specialitate nr.3 a Consiliului local
Şintereag pentru urbanism, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor

publice, protecţia mediului, comunicare şi integrare europeană şi relaţii
externe înregistrat cu nr.I.9/3358 din 29.09.2011;

În conformitate cu:
- prevederile Ordonanţei Guvernului României nr.53/2002 privind Statutul
– cadrul al unităţii administrativ – teritoriale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de
interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.,,a”, alin.(3) lit.,,a”, art.45
alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.,,b”, alin.(3), alin.(5), alin.(6) şi alin.(7) din Legea
nr. 215/200, republicată – Legea administraţiei publice locale,cu modificările şi
completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se aprobă Statutul comunei Şintereag, conform Anexei nr.1 care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Hotărârea nr.8 din 27.02.2007 a Consiliului local al comunei
Şintereag privind aprobarea Statutului comunei Şintereag, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abrogă.
ART.3.Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează
primarul comunei Şintereag - domnul Ioan Bob.
Art.4. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţa publică prin grija
secretarului comunei Şintereag prin afişare la sediul Primăriei comunei
Şintereag şi prin publicare în Monitorul Oficial al judeţului Bistriţa – Năsăud şi
pe site – ul propriu.
Art.5..Prezenta hotărâre se comunică de către doamna Irimieş Adriana –
Gabriela – secretar al comunei Şintereag cu:

- Instituţia Prefectului judeţului Bistriţa Năsăud;
- domnul Bob Ioan – primarul comunei Şintereag;
- compartimentul urbanism din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Şintereag.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
VLASIN DOREL

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
IRIMIEŞ ADRIANA - GABRIELA

Şintereag la 30.09.2011.
Nr.47
I.A.G./I.A.G./3 pg./5 ex.
Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi ,,pentru” din totalul de 12 consilieri locali
prezenţi.
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S T A T U T U L
COMUNEI ŞINTEREAG
CUPRINS

Capitolul I
1.
2.
3.
4.
5.

Date generale
Date fizico-geografice
Relief
Clima
Populaţia
Scurt istoric

Capitolul II Autoritaţile administraţiei publice locale
1. Consiliul local
2. Primarul
3. Secretarul
Capitolul III Căi de comunicatii şi patrimoniul comunei Şintereag
1. Căi de comunicaţii
2. Patrimoniul
Capitolul IV Sănătate, , Educaţie,
1. Sănătate
2. Educaţie
3. Cultură
Capitolul V

Activitatea economică

Capitolul VI Servicii publice
Capitolul VII Acordarea Titlului de cetăţean de onoare al comunei Şintereag
Capitolul VIII Raportul dintre cetăţeni si autorităţile administraţiei
publice locale ale comunei Şintereag
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STATUTUL COMUNEI ŞINTEREAG

CAPITOLUL I DATE GENERALE

1.

DATE FIZICO – GEOGRAFICE
Aşezare în cadrul judeţului

Comuna Şintereag este situată în partea central – vestică a judeţului Bistriţa
– Năsăud, la o distanţă de 29 km. De municipiul Bistriţa şi se delimitează teritorial
după cum urmează:
- la est ‐ municipiul Bistrița;
- la sud ‐ comuna Şieu – Măgheruş;
- la sud – vest ‐ comuna Şieu ‐ Odorhei şi oraşul Beclean.;
- la nord – comunele Nimigea, Dumitra şi Chiuza.
Suprafaţa (ha) 7.082 din care:
-

intravilan: 543,5 ha
extravilan: 6538,5 ha.

Suprafața agricolă totală a comunei Şintereag este de 5.261 ha şi este
formată din:
o arabil – 2551 ha
o păşuni – 1326 ha
o fânețe – 1381 ha
o vii şi pepiniere viticole – 3 ha.
şi suprafața neagricolă este de 1.821 ha fiind formată din:
2
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o
o
o
o
o
o

păduri – 999 ha
ape – 4,75 ha
drumuri şi căi ferate – 127,25 ha
curți şi construcții – 189 ha
teren neproductiv – 395 ha
ape cu stuf – 106 ha.

Comuna Şintereag cuprinde, în afara reşedinţei de comună care este
localitatea Şintereag, următoarele sate, faţă de centrul comunei:
1.Cociu – 11 km la vest DN 17 şi DJ;
2. Blăjenii de Jos – 5 km (DJ 151);
3. Blăjenii de Sus – 7 km ( DJ 151)
4. Caila - 6 km ( DC 31);
5. Şieu – Sfîntu – 3 km (DN 17).
2.

RELIEFUL

Comuna este situată în partea de Nord ‐ Est a Câmpiei Transilvane, zonă de
trecere de la dealurile domoale la zona deluroasă înaltă, altitudinile sunt cuprinse
la media de 500 m. Relieful este dispus haotic, văile sunt largi, cu tendințe
mlăştinoase, fără linii morfologice directoare, fără terase.
Solul este format din roci friabile reprezentate prin marne, argile, tufuri
vulcanice,pietrişuri,gresii,conglomerate nisipoase, zonă de luncă 36%, zonă de deal
64%. Există în subsol resurse de sare (Blăjenii de Jos, Şieu ‐ Sfântu).
3.

CLIMA

Regimul climatic specific comunei Şintereag este temperat continental de
tranziție specifică zonelor deluroase influențat de circulația generală a atmosferei
şi de formele de relief. Temperatura medie anuală a comunei Şintereag atinge
valoarea de 7°‐8°C. Cantitatea precipitațiilor atmosferice este de 550 – 600 l/mp.
Vânturile dominante bat din direcția vest şi nord‐vest. Nu au fost înregistrate
fenomene meteorologice estreme gen tornade, furtuni. Nu se cunosc valori
extreme ale precipitațiilor. Temperaturile sunt specifice zonei de deal nici aici nu
se cunosc extreme.
4.

POPULAŢIA COMUNEI ŞINTEREAG

Condiţiile istorice au făcut ca pe aceste meleaguri să trăiască alături de
români şi alte naţionalităţi (saşi, maghiari, evrei, rromi, etc.)
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În cursul anilor, populaţia comunei Şintereag, pe total şi în structura, pe
naţionalităţi, a evoluat după cum urmează:
======================================================
POPULATIA
2002
2003
2004
2005
2006
======================================================
TOTAL
3920 3901
3880
3877
3845
.
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Populaţia stabilă a comunei, potrivit datelor recensământului din 18 martie 2002 este de 3920 locuitori, din care:
- Şintereag: 1043 locuitori;
- Cociu – 1160 locuitori;
- Blăjenii de Jos: 444 locuitori,
- Blăjenii de Sus: 471 locuitori;
- Caila: 352 locuitori;
- Şeu – Sfîntu: 450 locuitori.
4.1.

POPULAŢIA COMUNEI PE SEXE
- bărbaţi – 1931 locuitori;
- femei – 1989 locuitori.

4.2. POPULAŢIA COMUNEI ŞINTEREAG PE PRINCIPALELE RELIGII
Din care de religie:
Comuna

Populaţie

ortodoxă

Romano
catolică

Grecocatolică

3109

14

168

Totală

ŞINTEREAG

3.920

Reformată

357

5

Baptistă

2

Penticostal

203

Adventista

56

Unitarieni

1

Evangheli
şti

Alte
religii

1
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4.3 POPULAŢIA COMUNEI PE PRINCIPALELE ETNII

Comuna

Populaţie

români

maghiari

rromi

germani

3392

371

141

1

alte etnii

totala

ŞINTEREAG 3920

15

4.4 FORŢA DE MUNCĂ A COMUNEI ŞINTEREAG

Indicator

2006

2005

2004 2003

Salariaţi

137

124

112

112

Număr mediu salariaţi în
agricultură

2

2

3

4

5

Număr mediu salariaţi în
comerţ

34

26

22

19

14

Număr mediu salariaţi în
transport şi poştă

3

3

3

6

9

6

2002

106
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Număr mediu salariaşi în
administraţia publică

6

4

7

5

5

Număr emdiu salariaţi în
învăţământ

51

51

51

51

44

Număr mediu de salariaţi în 18
sănătate şi asistenţă
socială

16

14

17

17
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5. SCURT ISTORIC

Localitatea Sintereag - situata pe DN17, la 30km de Bistrita. Ea se
desfasoara in lungul soselei cu case frumoase si gospodarii instarite, dovada
harniciei locuitorilor ei. Este atestata documentar din 1325 sub denumirea de
Somkerek, denumirea a suferit modificari fonetice pana a ajuns la actuala
denumire Sintereag.
Sintereagul este cunoscut prin resturile unei asezari neolitice descoperite
in punctul "pe Cremene", de asemenea prin biserica in stil gotic, monument
arhitectural, construita in secolul al XV-lea, completata ulterior cu o
clopotnita cu baza patrata si "gang" sub acoperis din care se poate admira
privelistea minunata a imprejurimilor.
De interes raman biserica ortodoxa si biserica reformata atat pentru
simbolistica religioasa cat si pentru valoarea arhitecturala a edificiilor si
colectiilor adapostite aici: colectie de fotografii vechi, icoane si obiecte de
cult. Cele mai semnificative sunt fotografiile vechi ce redau aspecte din viata
si activitatea locuitorilor precum si cea a "corului Bisericii Romane Unite cu
Roma greco-catolica" din anul 1938.
Localitatea Blajenii de Jos - sat apartinand comunei Sintereag, situat
aproximativ la 5 km de Sintereag, de o parte si de alta a drumului judetean,
care insoteste valea Rosua ce leaga Sintereagul de Bistrita.
Satul se remarca prin edificiul religios al Bisericii Ortodoxe care prezinta
o arhitectura aparte si atrage interesul prin admirabila pictura interioara,
considerata o reprezentativa a creatiei artei transilvanene. De interes este si
locul "La Saratura" care in viitor va constitui o rezervatie. Aceasta se intinde
pe o suprafata de 20 ha de pasune saraca "saraturata" in care vegheaza specia
baltic-central europeana, Armeria Maritima Wild.
Localizare si acces: la marginea estica a Sintereagului se desprinde spre
N-E din DN17 un drum judetean care insoteste valea Rosua. Plecand pe
acest drum se ajunge dupa 5km in localitatea Blajenii de Jos unde spre
iesirea din sat spre drumul de Tarpiu la 200m dupa ce se trece valea se
ajunge la locul numit "saratura". Acest loc are o fantana cu apa sarata
"protejata de o constructie din lemn, o casuta din barna", izvoare sarate, mici
balti cu apa sarata, namol sarat si plante specifice saraturilor. Este un camp
sarat, sarac in vegetatie, cu o asociatie alcatuita din plante specifice
saraturilor: Saricica – Salsola Soda; Iarba Sarata – Salicornia Erbacea;
Catina Rosie – Tamarix Tetrandra; la acestea se adauga Armeria Maritima
Wild, planta baltic central europeana.
Suprafata respectiva este situata pe malul drept al vaii Sarata, amonte de
localitate si este folosita atat ca pasune cat si ca fanate. Specia mentionata
apare numai aici, motiv pentru care se impune in viitorul apropiat
8
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constituirea unei rezervatii care sa ocroteasca vegetatia halofila impreuna cu
Armeria Maritima.
Localitatea Blajenii de Sus - situata in depresiunea Dumitra, la E de
Sigmir, la S de Caila, la V de Blajenii de Jos si la N-V de Tarpiu.
Existenta satului dateaza inca din sec. al XIV-lea, in "Diploma Papala".
Localitatea Blajenii de Sus apare in "File de Istorie", Bistrita 1976, conform
acestui document localitatea a facut parte din comitatul Dabaca intrand in
anul 1876 in componenta comitatului Bistrita, avand ca centru de notariat
Blajenii de Jos impreuna cu Caila. Initial a existat un singur Blajeni, denumit
Brasfalau, din anul 1434 "In dictionar istoric al localitatilor din
Transilvania". In 1733 sunt amintite pentru prima data doua localitati: Szas
Balasfalva si Olah Balasfalva in lucrarea "Arhiva Somesana nr.4" din anul
1926.
In anul 1808 se revine la vechea impartire: Blajenii de Jos, Blajenii de Sus
si Caila, apartinand de comitatul Dabaca. In anul 1968 satele Blajenii de Jos,
Blajenii de Sus si Caila datorita noii organizari trec la comuna Sintereag,
judetul Bistrita-Nasaud, de care apartin si la ora actuala.
In anul 2001 in localitate a fost ridicat bustul arhiepiscopului si
mitropolitului Nicolae Balan, numit si "fiul blanistilor", fiind un monument
istoric care a fost sfintit sub pastoria preotului paroh Constantin Milesan.
Localitatea Caila - se afla in partea central-vestica a Dealurilor Bistritei,
unde la suprafata apar sedimente sarmatiene si cuaternare, dar prezenta
badenianului la mica adancime sub depozitele cuaternare este semnalata de
ivirile clorosodice. La N-V de sat pe paraul Fata-Sarii ce duce ape spre
Valceaua Cailei, afluent de stanga a vaii Sarata, se afla cateva izvoare si
fantani cu apa sarata. In locul de unire a paraielor ce vin de la dealul Viilor,
Piciorul Sarii si Dealul Sarii se afla o zona depresionara (uluc depresionar,
piateta de adunare a apelor) in care se ivesc la suprafata izvoare sarate
inconjurate de eflorescente saline si plante de saratura. Izvoare sarate se afla
si la S de sat.
Localitatea Sieu-Sfantu - situat de o parte si de alta a DN17 dea lungul
vaii Sieului. Este atestat documentar in anul 1173 sub denumirea de "Igalia"
care a implinit in anul 1973 varsta de 800 ani, unde se mai pastreaza
Biserica Ortodoxa din lemn in sec. al XVIII-lea. Biserica din lemn
reprezinta chintesenta civilizatiei multimilenare a lemnului de o inspiratie
aparte si un rafinament estetic elevat.
Localitatea Cociu - asezata la varsarea raului Sieu in Somes, de o parte si
de alta a caii ferate Vatra-Dornei - Cluj, la 7 km de Beclean pe DJ172.
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Este atestata din anul 1329. De remarcat este o parte din hotarul satului
"Pe Griva" unde s-a descoperit o asezare din epoca bronzului, ceea ce denota
ca viata pe teritoriul satului este dusa in negura vremurilor. In perioada
Imperiului Roman, Cociu facea parte din fasia de teren intre 15-20km aflate
in afara granitelor Imperiului, mai ales ca aproape de sat era linia castrelor
militare romane, de la Casei-Ilisua-Livezile-Orheiu Bistritei-Brancovenesti,
care formau granita de N a Imperiului. Dealul "Cesarului”, un excelent loc
de observatie din hotarul satului, cu deschidere atat pe valea Somesului cat
si a Sieului, arata ca satul in acea perioada era sub influenta romana.
In Cociu a fost ridicat in anul 2000 "Monumentul eroilor cazuti in primul
si al doilea razboi mondia". El este in forma de cruce, cu brate egale, in
mijloc fiind pilonul central care are pe cele patru laturi, patru placi din granit
negru. Pe prima placa este inscriptionata: "In memoria eroilor si
veteranilor", pe a doua placa sunt trecuti eroii din primul razboi mondial
1914-1918, pe a treia la intrarea in biserica parohiala sunt trecuti eroii din
cel de-al doilea razboi mondial 1940-1945, pe aceeasi placa, in partea de jos
eroii cazuti la revolutia din 1989: Vlasin Alexandrina; pe a patra placa sunt
trecuti veteranii care au participat la al doilea razboi mondial. Deasupra
soclului se inalta patru sageti in forma de V si sunt incadrate patru cruci din
inox.
De interes este Biserica Ortodoxa, tipica bisericilor din Transilvania, cu o
infatisare arhitecturala remarcabila, cu o admirabila pictura interioara.
Biserica dispune de candele, candelabre, valoroase icoane si alte odoare
bisericesti, toate formand un tezaur unic.
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CAPITOLUL II
AUTORITĂŢILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE

Administraţia publică locală se întemeiază, potrivit Constituţiei României
şi Legii administraţiei publice nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, pe principiul autonomiei locale, al descentralizării,
deconcentrării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice
locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale
de interes deosebit.
Potrivit art.120 alin.(1) din Constituţia României "autorităţile
administraţiei publice, prin care se realizează autonomia locală în comune si
oraşe, sunt consiliile locale alese şi primarii aleşi, în condiţiile legii".
Potrivit art.5 din Legea administraţiei publice nr.215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare "autorităţile administraţiei publice
locale prin care se realizează autonomia locală în comune şi oraşe sunt
consiliile locale, ca autorităţi deliberative şi primarii, ca autorităţi executive."
Consiliul local al comunei Şintereag şi Primarul comunei Şintereag
funcţionează, în condiţiile legii, ca autorităţi administrative autonome şi rezolvă
treburile publice din comuna Şintereag şi localităţile componente.
Acest drept se exercită ca autorităţi ale administraţiei publice locale
alese prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat.
Mandatul primarului şi consiliului local este de 4 ani şi se exercită în
condiţiile legii.
În exercitarea mandatului lor, aceştia îndeplinesc o funcţie de autoritate
publică, beneficiind de dispoziţiile legii penale cu privire la persoanele care
îndeplinesc o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat.
Competenţele exercitate sunt competenţe exclusive, competenţe
partajate şi competenţe delegate.
Autonomia locală conferă dreptul acestora, în limitele legii, să aibă
iniţiative în toate domeniile, cu excepţia celor care sunt date în mod expres în
competenţa altor autorităţi publice.
Raporturile dintre Consiliul local al comunei Şintereag şi Primarul
comunei Şintereag şi autorităţile administraţiei publice de la nivel judeţean se
bazează pe principiile autonomiei, legalităţii, responsabilităţii, cooperării şi
solidarităţii în rezolvarea problemelor întregului judeţ.
În relaţiile cu Consiliul judeţean Bistriţa – Năsăud , pe de o parte,
precum şi între Consiliul local al comunei Şintereag şi Primarul comunei
Şintereag, pe de altă parte, nu există raporturi de subordonare.
Descentralizarea competenţelor are la bază respectarea principiilor şi
regulilor prevăzute de Legea-cadru a descentralizării nr.195/2006.
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În cadrul politicii economice naţionale, comuna Şintereag are dreptul la
resurse financiare proprii, pe care Consiliul local şi Primarul le stabilesc, le
administrează şi le utilizează pentru îndeplinirea competenţelor şi atribuţiilor
ce le revin, în condiţiile legii.
Resursele financiare trebuie să fie corelate cu competenţele şi cu
atribuţiile prevăzute de lege.
Comuna Şintereag administrează sau, după caz, dispune de resursele
financiare, precum şi de bunurile proprietate publică sau privată ale comunei
în conformitate cu principiul autonomiei locale.
Comuna Şintereag împreună cu una sau mai multe unităţi administrativteritoriale din judeţ au format asociaţii de dezvoltare intercomunitară, cu
personalitate juridică, de drept privat şi de utilitate publică care se finanţează
prin contribuţii din bugetul local ale fiecărei unităţilor administrativ-teritoriale
membre, precum şi din alte surse, în condiţiile legii.
Acestea s-au constituit în condiţiile legii, în scopul realizării în comun a
unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori al furnizării în
comun a unor servicii publice.
Comuna Şintereag este membru al “Asociaţiei de dezvoltare
intercomunitară pentru servicii de alimentare cu apă şi de canalizare”,
“Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată a
deşeurilor municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud”.
Comuna Şintereag are dreptul ca, în limitele competenţelor legale, să
coopereze şi să se asocieze şi cu unităţi administrativ-teritoriale din
străinătate, în condiţiile legii, prin hotărâri ale consiliilor locale.
Comuna Şintereag poate încheia cu alte unităţi administrativ-teritoriale
acorduri şi poate participa, inclusiv prin alocare de fonduri, la iniţierea şi la
realizarea unor programe de dezvoltare zonală sau regională, în baza
hotărârilor adoptate de Consiliu local, în condiţiile legii.
Comuna Şintereag este persoană juridică de drept public, cu capacitate
juridică deplină şi patrimoniu propriu. Comuna Şintereag este subiect juridic
de drept fiscal, titular al codului de înregistrare fiscală şi al conturilor deschise
la unităţile teritoriale de trezorerie, precum şi la unităţile bancare. Comuna
Şintereag este titular al drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractele
privind administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi privat în care
acesta este parte, precum şi din raporturile cu alte persoane fizice sau
juridice, în condiţiile legii.
În justiţie, comuna Şintereag este reprezentat de Primarul comunei
Şintereag.
1.CONSILIUL LOCAL
Consiliul local este compus din consilieri aleşi prin vot universal, egal,
direct, secret si liber exprimat, în condiţiile stabilite de legea pentru alegerea
autorităţilor administraţiei publice locale.
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Numărul membrilor consiliului local a fost stabilit prin ordin al prefectului
judeţului, în funcţie de numărul locuitorilor comunei raportat de Institutul
Naţional de Statistică la data de 1 ianuarie 2008.
Consiliul local al comunei Şintereag s-a constituit la data de 29 iunie
2008 şi este compus din 13 consilieri, din care 8 PD-L, 3 PSD, 1 PNL şi 1
UDMR, respectându-se structura politică rezultată în urma alegerilor
autorităţilor administraţiei publice din data de 01.06.2008.
Mandatul consiliului local este de 4 ani care poate fi prelungit, prin lege
organică, în caz de război sau catastrofă.
Consiliul local îşi exercită mandatul de la data constituirii până la data
declarării ca legal constituit a consiliului nou-ales. Mandatul se exercită în
condiţiile legii.
Consiliul local alege din rândul membrilor săi, pe durata mandatului, o
comisie de validare şi comisii pe diferite domenii de activitate, acestea fiind
Comisia economică, Comisia de dezvoltare urbană şi Comisia juridică şi
administarţie publică locală.
Consiliul local îşi desfăşoară activitatea pe baza Regulamentului propriu
de organizare şi funcţionare, întocmit în baza Regulamentului-cadru de
organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobat prin
Ordonanţa
Guvernului României nr. 35/ 2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi
adaptat la specificul comunei Şintereag şi Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Şedinţele consiliului local sunt publice, cu exceptia cazurilor în
care consilierii decid, cu majoritate de voturi, ca acestea să se desfăşoare cu
uşile închise.
Lucrarile şedinţelor se desfăşoară în limba română, limba oficială a
statului.
În exercitarea atribuţiilor ce îi revin consiliul local adoptă hotărâri, cu
votul majorităţii membrilor prezenţi, în afară de cazurile în care legea sau
regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului cere o altă majoritate.
În conformitate cu prevederile art.36 din Legea administraţiei publice
locale nr.215/200, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul local are initiativă şi hotărăşte cu respectarea legii, în problemele de
interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege în competenţa altor
autorităţi publice locale sau centrale, îndeplinind următoarele categorii de
atribuţii:
a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate
al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale
societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local;
b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a
comunei;
c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei;
d) atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni prin
asigurarea cadrului necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes
local;
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e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern
şi cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în
vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau
proiecte de interes public local;
Consiliul local poate înfiinţa şi organiza instituţii şi servicii publice de
interes local în principalele domenii de activitate, potrivit specificului şi nevoilor
locale, cu respectarea prevederilor legale şi în limita mijloacelor financiare de
care dispun.
Consiliul local conferă persoanelor fizice române sau străine cu merite
deosebite titlul de cetăţean de onoare al comunei, în baza regulamentui
propriu care face parte integrantă din statut. Prin acest regulament se
stabilesc şi condiţiile retragerii titlului conferit.
Consiliul local îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege.
2. PRIMARUL
Primarul comunei Şintereag este ales prin vot universal, egal, direct,
secret si liber exprimat, în condiţiile stabilite de legea pentru alegerea
autorităţilor administraţiei publice locale.
Mandatul primarului este de 4 ani şi se exercită până la depunerea
jurământului de către primarul nou-ales. Mandatul primarului poate fi prelungit,
prin lege organică, în caz de război, calamitate naturală, dezastru sau sinistru
deosebit de grav.
Mandatul se exercită în condiţiile legii.
Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale
cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor,
a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului,
a hotărârilor consiliului local; dispune măsurile necesare şi acordă sprijin
pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor,
ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, ale
prefectului, precum şi a hotărârilor consiliului judeţean, în condiţiile legii.
Pentru punerea în aplicare a activităţilor date în competenţa sa prin
actele normative, primarul beneficiază de un aparat de specialitate, pe care îl
conduce.
Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente
funcţionale, în condiţiile legii. Compartimentele funcţionale ale acestuia sunt
încadrate cu funcţionari publici şi personal contractual.
Primarul conduce serviciile publice locale.
Primarul reprezintă comuna Şintereag în relaţiile cu alte autorităţi
publice, cu persoanele fizice sau juridice române ori străine, precum şi în
justiţie.
Semnul distinctiv al primarului este o eşarfă în culorile drapelului
naţional al României.
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Eşarfa este purtată, în mod obligatoriu, la şedinţele de consiliu local,
solemnităţi, recepţii, ceremonii publice şi la celebrarea căsătoriilor.
Modelul eşarfei este stabilit prin hotărâre a Guvernului României.
Primarul este şeful administratiei publice locale şi răspunde în faţa
consiliului de buna functionare a acestuia. Între consiliul local şi primar nu
există raporturi de subordonare.
Primarul îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:
a) atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile
legii, respectiv funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară, asigură
funcţionarea serviciilor publice locale de profil, atribuţii privind organizarea şi
desfăşurarea alegerilor, referendumului şi a recensământului.
b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local, materializate prin
prezentarea consiliului local, în primul trimestru, a raportului anual privind
starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale,
elaborare de proiecte de strategii;
c) atribuţii referitoare la bugetul local;
d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor;
e) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi
încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în
condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum
şi pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes local;
f) asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege;
g) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin
lege şi alte acte normative;
h) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu
prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în
domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate
cetăţenilor.
Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale, primarul
colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi celorlalte
organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din municipiul
Bistriţa, precum şi cu Consiliul judeţean Bistriţa-Năsăud.
În exercitarea atribuţiilor sale primarul emite dispoziţii cu caracter
normativ sau individual. Acestea devin executorii numai după ce sunt aduse la
cunoştinţă publică sau după ce au fost comunicate persoanelor interesate,
după caz.
Comuna Şintereag are un primar şi 1 viceprimari, ales de consiliul local
cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie, din rândul membrilor acestuia.
Viceprimarul sunt subordonat primarului, atribuţiile acestuia fiind
delegate de către primar prin dispoziţie. Viceprimarul estei înlocuitorul de
drept al primarului, căruia acesta îi deleagă, prin dispoziţie, atribuţiile pe
perioada absenţei sale.
Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de
consilier local, fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut.
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.
3. SECRETARUL
Comuna Şintereag are un secretar. Acesta este funcţionar public de
conducere, cu studii superioare juridice sau administrative.
Secretarul nu poate fi membru al unui partid politic, sub sancţiunea
destituirii din funcţie.
Secretarul nu poate fi soţ, soţie sau rudă de gradul întâi cu primarul sau
cu viceprimarul, sub sancţiunea eliberării din funcţie.
Secretarul unităţii administrativ-teritoriale îndeplineşte, în condiţiile legii,
următoarele atribuţii:
a) avizează, pentru legalitate, dispoziţiile primarului şi hotărârile
consiliului local şi asigură gestionarea procedurilor administrative privind
relaţia dintre consiliul local şi primar, precum şi dintre aceştia şi prefect,
b)organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local
şi a dispoziţiilor primarului;
c) asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile
publice şi persoanele interesate a actelor ce se comunică din oficiu, în
condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes
public, cu modificările şi completările ulterioare;
d) alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local,
de primar, după caz.
Primarul, viceprimarul, secretarul comunei şi aparatul de specialitate al
primarului constituie primăria, o structură funcţională cu activitate permanentă,
care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului,
soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale.
Sediul central al Primăriei comunei Şintereag şi locul unde îşi
desfăşoară activitatea Consiliul local al comunei Şintereag este loc. Şintereag,
str. Principală, nr.40, comuna Şintereag, judeţul Bistriţa – Năsăud.
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CAPITOLUL III
CĂI DE COMUNICAŢII ŞI PATRIMONIU
1.

Căi de comunicații
• Drumul național 17 traversează comuna de la
vest la est, făcând legătura între localitățile Bistrița
şi Dej pe distanța de 10 Km, alcătuit din
îmbrăcăminte de beton şi asfalt.
• Drumul județean 151 Bistrița ‐ Şintereag trece prin
comună pe o distanță de 12 km, drumul fiind doar
asfaltat.
• Drumul județean DN 17 ‐ Mocod trece prin
localitatea Cociu pe o distanță de 5 km, drumul
fiind asfaltat.
• Calea ferată Bistrița – Beclean cu stație CFR în
localitățile Şieu – Sfîntu, Şintereag şi calea ferată
Năsăud – Beclean cu stație în localitatea Cociu.
• Rețele electrice de înaltă tensiune străbat comuna
pe distanța de cca 4 km, iar cele de medie tensiune
pe distanța de cca 30 km.

2. PATRIMONIUL COMUNEI ŞINTEREAG
Potrivit legii, patrimoniul comunei Şintereag este alcătuit din bunurile
mobile şi imobile aflate în proprietatea publică şi în proprietatea privată a
acesteia, precum şi drepturile şi obligaţiile cu caracter patrimonial.
Bunurile care aparţin comunei sunt supuse inventarierii anuale în
termen de 60 de zile de la data depunerii situaţiilor financiare anuale.
Bunurile aparţinând domeniului public al comunei Şintereag au fost
inventariate şi ulterior au fost atestate ca atare prin Hotărârea Guvernului
României nr.905/2002. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public a
fost actualizat prin Hotărârea nr.39/31.08.2011. a Consiliului local al comunei
Şintereag.
Majorarea sau diminuarea patrimoniului se face temeinic şi justificat
pentru fiecare caz, prin rapoarte ale compartimentelor de specialitate şi hotări
adoptate de Consiliului local în baza referatelor sau notelor explicative
anexate la inventarul anual, după caz.
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Bunurile aflate în proprietatea publică a comunei Şintereag şi cele din
proprietatea privată a acesteia pot fi date în administrare regiilor autonome,
societăţilor comerciale de utilităţi publice şi instituţiilor publice, după caz, 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.
Consiliul local hotărăşte cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la
vânzarea bunurilor aflate în proprietatea privată a unităţii administrativteritoriale, în condiţiile legii şi ţinând cont de strategia de dezvoltare economicsocială şi urbanistică a municipiului.
Vânzarea, concesionarea şi închirierea bunurilor se fac prin licitaţie
publică, potrivit prevederilor legale.
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CAPITOLUL IV
SĂNATATE, EDUCAŢIE, CULTURĂ

În comuna Şintereag există instituţii de învăţământ, sănătate şi cultură.
Învăţământul este format din:
- Şcolile primare din localităţile Şintereag, Blăjenii de Jos,
Blăjenii de Sus , Cociu şi Şieu – Sfîntu.
- Şcolile gimnaziale din localităţile Şintereag şi Cociu.
- Grădiniţe de copii: 6 – în localităţile Şintereag, Blăjenii de
Jos, Blăjenii de Sus, Caila, Cociu şi Şieu – Sfîntu.
În ceea ce priveşte număru copiilor înscrişi la grădiniţe şi al elevilor situaţia
staistică ( la nivelul anului 2006 cand există ulrimele date) se prezintă astfel:
- 170 copii înscrişi la grădiniţe;
- 299 elevi înscrişi în învăţământul primar şi gimnazial din care
161 elevi în învăţământul primar şi 138 elevi în învăţământul
gimnazial.
Referitor la personalul didactic, situaţia se prezintă astfel, la nivelul anului
2006 – 40, din care în învăţământul preşcolar - 10, învăţământul primar şi
gimnazial – 30.
Instituţii de cultură şi artă:
- Cămine culturale: 6 –unităţi – în localităţile Şintereag, Blăjenii de
Jos, Blăjenii de Sus, Caila, Cociu şi Şintereag.
- Biblioteca comunală Şintereag.
Sănătatea pentru populaţie este asigurată de Cabinetul Medical
Individual Dr. Encean Ioana – Loc. Şintereag, nr.208.
De asemenea mai există în comună şi un cabinet veterinar Dr.Mureşan
Petru – loc. Şintereag, nr.2/A.
Adunarea şi cazarea sinistraţilor se va face în căminele culturale din
fiecare sat, şcolile din fiecare sat şi alte locuri stabilite.
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CAPITOLUL V. ACTIVITATEA ECONOMICĂ

În comuna Şintereag se regăsesc următoarele activităţi economice:
- Agricultură: cultivarea pământului individual şi în asociaţii,
- Transporturi: Staţia CFR Şintereag;
- Poşta, telefoane;
- Comerţ: - alimentar;
- industrial;
- Alimentaţie publică.

20

Anexa
la Hotărârea nr. 47/30.09.2011.
a Consiliului local al comunei Şintereag

CAPITOLUL VI. SERVICII PUBLICE
1. SALUBRITATE
Salubrizarea comunei Şintereag se realizează prin:
gestiune delegată către SC ECORECYCLING ALEX S.R.L.
Beclean, în baza contractului încheiat cu Primăria comunei Şintereag, pentru
colectarea şi transportul deşeurilor.Controlul respectării clauzelor contractuale
şi al executării lucrărilor este realizat de primarul şi viceprimarul comunei
Şintereag.
Celelalte activităţi ale serviciului de salubrizare urmează să fie
reglementate de Consiliul local prin hotărâre, potrivit legii, ca şi noul
Regulament al serviciului şi caietele de sarcini pe activităţi.
Serviciul de alimentare cu apă şi canalizare este în curs de realizare.
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CAPITOLUL VII
ACORDAREA TITLULUI DE "CETĂŢEAN DE ONOARE"AL
COMUNEI ŞINTEREAG
Prin prezentul statut se stabilesc criteriile potrivit cărora se poate conferi
persoanelor fizice române sau străine, cu merite deosebite pe economic,
ştiinţific, politic,
social,
cultural,
sau
altor persoane importante,
reprezentative pentru comuna Şntereag, titlul de cetăţean de onoare,
drepturile de care se bucură aceste persoane, precum şi condiţiile de pierdere
sau de retragere a acestui titlu.
În vederea acordarii titlului de "CETĂŢEAN DE ONOARE", propunerile
redactate în scris vor fi supuse dezbaterii comisiei de specialitate a consiliului
local însoţite de fundamentarea propunerii venită din partea instituţiei,
autorităţii, serviciului public, etc. care poate furniza informaţiile necesare
privind date biografice ale persoanei propuse şi activitatea persoanei propuse,
însoţite de raportul compartimentului de specialitate din primărie. La
propunerea comisiei de specialitate şi în urma prezentării şi susţinerii
argumentelor acesteia, propunerile vor fi prezentate spre aprobare
consiliului local.
Clasificarea criteriilor privind acordarea titlului de "CETĂŢEAN DE
ONOARE"
1. Criteriul relevanţei domeniului în care performează:
2. Criteriul performanţei:
3. Criteriul reprezentării comunităţii locale:
4. Criteriul avantajului/avantajelor comunităţii locale:
- se aplică prin acordarea unui punctaj;
- vor fi avute în vedere avantaje pentru comunitatea locală de natură:
economică, a promovării imaginii şi comunităţii locale;
Titlul de "CETĂŢEAN DE ONOARE" se poate acorda:
a) numai persoanelor în viaţă, născute sau care au trăit în Şintereag,
cât şi cetăţenilor altui stat;
b) persoanelor din ţară şi străinătate care prin activitatea lor în diferite
domenii de activitate au contribuit semnificativ la dezvoltarea si modernizarea
comunei Şintereag şi a imaginii acestuia;
c) persoanele care s-au remarcat în mod deosebit în protejarea unor
monumente istorice, de artă, ale naturii şi mediului înconjurator;
d) personalităţilor marcante care prin activitatea lor semnificativă au
făcut cunoscut comunei în ţară şi în străinătate;

22

Anexa
la Hotărârea nr. 47/30.09.2011.
a Consiliului local al comunei Şintereag

e) persoanelor care prin acţiunile lor dezinteresate(donatii, acţiuni
umanitare,etc) au contribuit la sporirea patrimoniului comunei sau la
îmbunătăţirea simţitoare a condiţiilor de viaţă a cetăţenilor comunei;
f) persoanelor care au asigurat finanţarea unor instituţii de caritate,
cultură, învăţământ etc.
g) persoanelor care au dat dovadă de sacrificiu în situaţii de
grea încercare pentru oraş (incendii, calamităţi naturale, etc)sau care prin
acţiunile lor au preîntâmpinat producerea de evenimente deosebit de grave,
sau au dat dovadă de sacrificiu salvând vieţile concetăţenilor lor;
h) unor foşti deţinuţi politici sau veterani de război care prin activitatea
lor au contribuit la crearea unei imagini pozitive a comunei în ţară şi în afara
ţării;
i)
altor
persoane
cu
merite
deosebite
în
domeniul
economic,politic,juridic,social-cultural, educaţie, sănătate , sport, apărarea
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cultelor, administraţiei publice, protecţia
mediului, etc.
Acordarea titlului nu este condiţionată de cetăţenie, naţionalitate, vârstă,
domiciliu, sex, religie, apartenenţă politică.
Titlul se acordă, după caz, la iniţiativa primarului, consilierilor locali,
persoanelor juridice care desfăşoară activităţi în domeniul/domeniile în care sa afirmat cel propus, a unui număr de cel puţin 5% din populaţia cu drept de
vot din comună, pe baza unui tabelsemnat de cetăţeni, care va sta la baza
unui proiect de hotărâre promovat de primar, un consilier sau un grup de
consilieri locali.
Titlul are următoarele caracteristici: este personal, este neteransmisibil,
este un drept al titularului, are valabilitate nedeterminată.
În cazuri deosebite,Titlul de "CETĂŢEAN DE ONOARE" se poate
acorda şi post mortem.
Însemnele care atestă conferirea titlului de "CETĂŢEAN DE ONOARE"
AL COMUNEI ŞINTEREAG constau în:
- diploma semnată de primar şi secretar;
Acordarea diplomei se face în cadru festiv de catre primarul comunei
Şintereag.
Cetatenii români cărora li s-a acordat titlul de "CETĂŢEAN DE
ONOARE" beneficiază de următoarele drepturi:
- dreptul de a lua cuvântul la şedinţele consiliului local şi la dezbaterea
tuturor materialelor de pe ordinea de zi;
- dreptul de a participa la toate manifestările desfăşurate sub patronajul
consiliului local si primăriei sau în care acestea au calitatea de coorganizator;
- dreptul de a participa gratuit la toate manifestările cultural-sportive
organizate de instituţiile aflate sub autoritatea consiliului local;
Cetăţenii altui stat cărora li s-a acordat acest titlu se bucură de toate
drepturile civile şi politice recunoscute cetăţenilor români, cu excepţia celor
expres prevăzute de lege.
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Aceste drepturi încetează în cazul decesului titularului sau odată cu
retragerea titlului.
Detinătorilor titlului de "CETĂŢEAN DE ONOARE" care au suferit
condamnări civile sau penale definitive pentru infracţiuni contra statului, crime
impotriva umanităţii sau alte infracţiuni grave, li se va retrage titlul, motivat,
utilizându-se aceeaşi procedură ca şi la atribuire.
Titlul se retrage şi atunci când ulterior decernării deţinătorii titlului au
dosare pe rolul instanţelor judecătoreşti, în cauze care ar leza imaginea titlului
sau atunci când persoana în cauză produce prejudicii de imagine sau de altă
natură comunei sau cetăţenilor acestuia.
Procedura concretă de acordare şi retragere a titlui de "CETĂŢEAN DE
ONOARE" este cea prevăzută în Regulamentul anexă la prezentul Statut şi
face parte integrantă din acesta.
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CAPITOLUL VIII
RAPORTUL DINTRE CETAŢENI SI AUTORITĂŢILE
ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE
Cetăţenii comunei Şintereag au dreptul de a participa, prin modalităţile
prevăzute de lege, la viaţa politică, economică, socială, culturală, religioasă şi
sportivă a municipiului.
Populaţia poate fi consultată, prin referendum, cu privire la
problemele locale de interes deosebit pe baza hotararii consiliului local, la
propunerea primarului, care va asigura măsurile organizatorice pentru
desfăşurarea referendumului.
Referendumul se organizează şi se desfăşoară cu respectarea
prevederilor legale ce reglementează această activitate.
Alături de organizarea referendumurilor locale sau a adunărilor
cetăţeneşti o preocupare importanta o constituie organizarea altor tipuri de
consultări directe ale cetăţenilor, care să stimuleze participarea activă a
acestora în procesul de elaborare a actelor normative precum şi în cel de
luare a deciziilor administrative.
Întâlnirile cu cetăţenii reprezintă un mijloc de comunicare între cetăţean
şi administraţia locală. În acest mod pot fi mai direct şi mai uşor receptate
multe din aspectele sesizate de cetăţeni Totodata rezolvarea celor semnalate
la aceste întâlniri se poate realiza într-un timp mai scurt şi într-o modalitate
mai apropiată de aşteptările cetăţenilor. Astfel de întâlniri se organizeaza cu
caracter zonal, astfel încât să se adreseze acelor cetăţeni care au preocupări
şi punte de vedere comune. Aceste întâlniri pot constituii punctul de plecare al
unor dezbateri publice.
În spiritul transparenţei decizionale, se informează şi supun dezbaterii
publice proiectele de acte normative, permitandu-se astfel accesul la luarea
deciziilor administrative şi la minutele şedinţelor publice. Legea nr. 52/2003
privind transparenţa decizională în administraţia publică locală reglementează
modalitatea în care se asigura cadrul potrivit pentru ca cetăţenii să se poate
implica activ în procesul de luare a deciziilor, în calitatea lor de beneficiari ai
deciziilor administrative.
Principiile care stau la baza luării deciziilor sunt: informarea în prealabil,
din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de interes public care urmează
să fie dezbătute de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum
şi asupra proiectelor de acte normative, consultarea cetăţenilor şi a asociaţiilor
legal constituite, la iniţiativa autorităţilor publice, în procesul de elaborare a
proiectelor de acte normative şi participarea activă a cetăţenilor la luarea
deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a proiectelor de acte
normative.
Consultarea publică reprezintă prima etapă a acestui proces, aceea în
care orice persoană fizică sau asociaţie legal constituită, poate exprima un
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punct de vedere asupra conţinutului actului normativ. Pentru o bună informare
a tuturor celor interesaţi, anunţul se afişază la sediul primăriei, într-un spaţiu
accesibil publicului se postează şi pe site-ul primăriei după caz, cu
respectarea conţinutului şi procedurii prevăzute delege .
Ultima etapă o reprezintă elaborarea actului normativ, redactarea
proiectului de act normativ şi supunerea acestuia spre adoptare Consiliului
local şi ulterior aprobării lui, aducerea la cunoştinţă publică.
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