ROMANIA JUDETUL BIHOR
PRIMARIA COMUNEI SUPLACU DE BARCAU
Nr.462 din 07.05.2015.

REFERAT DE SPECIALITATE

Subsemnatul Popoviciu Alin in calitate de consilier juridic in cadrul Primariei Comunei Suplacu de
Barcau, vazand necesitatea si oportunitatea supunerii spre dezbaterea mebrilor Consiliului Local al Comunei
Suplacu de Barcau a unui proiect de hotarare privind aprobarea Statutului comunei SUPLACU DE
BARCAU, judetul BIHOR,
Ordonanta Guvernului nr.53/2002 cu modificarile si completarile ulterioare, stabileste Statutul-Cadru
al unitatilor administrativ teritoriale precum si unitatile carora li se aplica acest statut, inclusiv comunele.
Fiecare unitate administrativ-teritoriala isi aproba propriul Statut (art.20 din OG nr.53/2002).
Comuna SUPLACU DE BARCAU, pana la aceasta data, dupa alegerile locale din 20.06.2012 nu a
aprobat propriul statut.
La elaborarea proiectului de statut s-a folosit urmatoarea legislatie specifica in vigoare:
-Legea nr.215/2001 –Legea administratiei publice locale republicata,cu modofocarile si completarile
ulterioare;
-O.G. nr.53/2002-Statutul-Cadru al unitatilor administrativ teritoriale;
-Legea nr.351/2001 privind aprobarea planului de amenajarea teritoriului national;
-Legea nr.571/2003 codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare; De asemenea s-au folosit in
fundamentarea proiectului de statut,:
-Hotararile C.L. SUPLACU DE BARCAU privind inventarierea domeniului public si privat;
-Planul Urbanistic General al Comunei SUPLACU DE BARCAU;
-Informatii utile din diferite surse de informare.
Proiectul de statut a fost structurat tinand cont de modelul Statutului-cadru si adaptat in conformitate
cu specificul comunei Suplacu de Barcau
,

R O M A N I A JUDETUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL SUPLACU DE BARCAU

HOTĂRÂREA
Privind aprobarea Statutului Comunei SUPLACU DE BARCAU,JUDETUL BIHOR.

Consiliul Local al Comunei SUPLACU DE BARCAU,JUDETUL BIHOR,întrunit în şedinta extraordinară ;
Avand in vedere:
Adresa Nr.3491 din 27.04.2015 a Institutiei Prefectului Judetului Bihor,
Prevederile art.10 din Cartea Europeana a autonomiei locale adoptata la Strasburg la
15.10.1985 si ratificata prin Legea nr.199/1987;
Expunerea de motive al Primarului Comunei Suplacu de Barcau la proiectul de hotărâre şi avizul comisiilor
de specialitate;
În conformitate cu prevederile OG nr.53/2002 privind Statutul-cadru al unitatii
administrativ-teritoriale;
În baza prevederilor art. 36 alin.2 lit.a,alin.3 lit.a din Legea nr.215/2001 cu modificarile si completarile
ulterioare:
In temeiul art.45 alin.1 şi art.115 alin.1 lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administratia publică locală,
republicată
HOTARASTE:
Art.1. Se aprobă Statutul comunei Suplacu de Barcau , Judetul Bihor, potrivit anexei Nr.1care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotarare se comunica cu :
 Institutia Prefectului-Judetul Bihor.
 Consiliului Judetean Bihor,
 Dosar,

NR.20 DIN 15.MAI.2015.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

CONTRASEMNEAZA,

R O M A N I A JUDETUL BIHOR COMUNA SUPLACU DE BARCAU
PRIMAR

P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E Nr. 463 Din 07. Mai 2015

Privind: aprobarea Statutului comunei Suplacu de Barcau,Judetul Bihor,

Consiliul Local al comunei Suplacu de Barcau,Judetul Bihor,întrunit în şedinta ordinară ;
Avand in vedere:
Adresa Nr.3491 din 27.04.2015 a Institutiei Prefectului Judetului Bihor,
Prevederile art.10 din Cartea Europeana a autonomiei locale adoptata la Strasburg la
15.10.1985 si ratificata prin Legea nr.199/1987;
Expunerea de motive al Primarului comunei SUPLACU DE BARCAU la proiectul de
hotărâre;
În conformitate cu prevederile OG nr.53/2002 privind Statutul-cadru al unitatii administrativteritoriale ;
În baza prevederilor art. 36 alin.2 lit.a,alin.3 lit.a din Legea nr.215/2001 cu modificarile si
completarile ulterioare:
In temeiul art.45 alin.1 şi art.115 alin.1 lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraŃia publică
locală, republicată

HOTARASTE:

Art.1. Se aprobă Statutul comunei SUPLACU DE BARCAU,JUDETUL BIHOR, potrivit anexei
Nr.1care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştintă publică şi se va comunica Institutiei
Prefectului si tuturor persoanelor interesate.

PRIMAR,
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STATUTUL COMUNEI SUPLACU DE BARCAU

PREZENTARE GENERALA
Capitolul I:
PRINCIPII GENERALE
Capitolul al II-lea:
ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ A COMUNEI SUPLACU DE BARCAU
II. 1. AUTORITĂŢILE PUBLICE LOCALE
II. 1.1. Reglementări generale
II. 1.2. Consiliul local al comunei Suplacu de Barcau
II.1.3. Primarul şi viceprimarul comunei Suplacu de Barcau
II.2. APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI, INSTITUŢIILE ŞI
SERVICIILE PUBLICE DE INTERES LOCAL
II.2.1. Aparatul de specialitate al primarului
II.2.2. Instituţii publice
II.2.3. Serviciile publice
II.3. LEGILE COMUNITĂŢII, EXERCITAREA AUTORITĂŢII ŞI ÎNFĂPTUIREA
DREPTĂŢII
II.4. ECONOMIA
LOCALĂ, PATRIMONIUL, FINANŢELE ŞI LUCRĂRILE
PUBLICE
II.4.1. Economia locală
II.4.2. Proprietatea
II.4.3. Finanţele publice locale
II.4.4. Achiziţiile şi lucrările publice
Capitolul al III-lea:
EDUCAŢIA, VIAŢA SPIRITUALĂ ŞI CULTURA COMUNITĂŢII
Capitolul al IV-lea:
MUNCA, SĂNĂTATEA, PROTECŢIA POPULAŢIEI ŞI SOLIDARITATEA UMANĂ
Capitolul al V-lea:
DREPTURILE,LIBERTĂŢILE ŞI ÎNDATORIRILE FUNDAMENTALE ALE CETĂŢENILOR
COMUNEI SUPLACU DE BARCAU
V.1. Dispoziţii generale
V.2. Drepturile şi libertăţile fundamentale
V.3. Îndatoririle fundamentale
Capitolul al VI-lea:
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
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STATUTUL COMUNEI SUPLACU DE BARCAU
CADRU LEGAL





















CONSTITUŢIA ROMÂNIEI
ORDONANŢĂ Nr. 53 din 16 august 2002 privind Statutul-cadru al unităţii administrativteritoriale
MONITORUL OFICIAL NR. 633 din 27 august 2002
LEGE Nr. 96 din 18 martie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 53/2002
privind Statutul-cadru al unităţii administrativ-teritoriale
Legea nr. 215/2001 republicată, privind administraţia publică locală
Monitorul Oficial nr. 123 din 20 februarie 2007
Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
Monitorul Oficial nr. 912 din 7 octombrie 2004
Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică
Monitorul Oficial nr.70 din 3 februarie 2003
Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ
Monitorul Oficial nr. 1154 din 7 decembrie 2004
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale
Legea nr. 571/2003 – Codul fiscal şi normele metodologice de aplicare a acestuia
Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică
Legea nr. 51/2006 privind serviciile de utilitate publică
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului
Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi combaterea
corupţiei;
Cartea Europeană a Autonomiei Locale şi Descentralizării
Legea nr.339/12.07.2004 privind descentralizarea administrativă
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PREZENTARE GENERALA A COMUNEI SUPLACU DE
BARCĂU
Comuna Suplacu de Barcău, cu cele şase localităţi componente: Borumlaca, Dolea, Foglaş,
Suplacu de Barcău, Valea Cerului şi Vâlcelele este situată în nord-vestul României, în partea nordestică a judeţului Bihor, la aproximativ 75 km nord-est de Oradea (în linie dreaptă fiind doar 50 de
km). Are o suprafaţă de 4448 ha, din care 775,53 intravilan, şi o populaţie de 4290 de locuitori1. La
vest se învecinează cu Marca, comună din judeţul Sălaj, iar în judeţul Bihor este mărginită la nord
şi la vest de comuna Balc şi la sud-vest de comunele Abram şi Popeşti.
Relieful
Comuna Suplacu de Barcau este situată în sud-vestul bazinului Şimleu (în depresiunea
Plopiş), la confluenţa cu Platforma Sălăjeană Marginală (piemonturile Dernei şi colinele
Toglaciului), bazin dependent de depresiunea Panonică, care este delimitată la sud şi vest de
Barcău, parte componentă a unei unităţi de relief mai mari: Dealurile de Vest. Aceste dealuri
mărginite la sud de munţii Plopiş (sau Şes) sunt caracterizate de numeroase golfuri. Ele au fost
încadrate în categoria piemonturilor şi prezintă două trepte de relief: una superioara (400 - 450 m) şi
alta inferioară (300-350 m), marcând trecerea spre Câmpia de Vest.

De multe ori apare greşit indicat vârful Huta Boiovski ca fiind cea mai mare înălţime din
raza comunei, cu altitudinea de 671 m. In realitate, vârful Huta Boiovski are o altitudine de 611,8
m, iar vârful se află pe teritoriul comunei Popeşti, graniţa între cele două judeţe constituind-o
cumpăna de ape dintre "bazinele" apelor Borumlăcii şi Varvizelului.
In raza comunei, altitudinea maximă este înregistrată pe culmea ce se învecinează cu Huta
Marca, având o înălţime absolută de 568,8 m2. Alte înălţimi semnificative se află la Dealul Mare,
ce domină localitatea Borumlaca (532 m), şi Dealul Popuri (354 m). Cea mai scăzută altitudine se
înregistrează pe Valea Săldăbagiului, la ieşire din raza comunei (180 m).
Ca geneză, regiunea avută în vedere s-a scufundat faţă de munţii înconjurători în Neozoic
(etapa badenian), ca şi celelalte depresiuni din nordul Munţilor Apuseni. Dealurile de Vest sunt
foste câmpii de acumulare litorală din perioada Pliocenului, continuate pe uscat cu acumulări
continentale de tip piemontan. Depresiunea s-a scufundat pe linii de falii faţă de munţii limitrofi.
Dealurile din zona comunei Suplacu de Barcău s-au format prin depunerea depozitelor sedimentare
neozoice peste un fundament permo-triasic datorită mărilor care s-au succedat în acest bazin
sedimentar3, sedimentele depuse anterior fiind apoi modelate, rezultând relieful actual. Modelarea
reliefului a fost dată, în primul rând, de către râurile care urmăreau marea în retragere.
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Din punct de vedere litologic, în zona cercetată predomină la suprafaţă şi în adâncime
sedimente comune ariilor de subsidenţă sau mărilor epicontinentale: argile, marne, nisipuri, calcare
organogene şi horsturi cristaline izolate. Zona Suplacului se caracterizează prin micaşisturi de
culoare brun-verzuie, care în Neolitic au constituit materia primă pentru realizarea numeroaselor
unelte. Pintenul Marca este realizat din formaţiuni cristaline constituite din roci mezo- şi
katamorfice în care predomină micaşisturile cu granaţi, micaşisturile cu granaţi şi biotit, precum şi
gnaisurile.
Formarea acestei unităţi geografice explică şi tipul unităţii de relief: este o unitate
piemontană cu înclinare monoclinală, relativ redusă, dinspre zona montană spre zona de câmpie (SE
spre NV). Cursurile de apă au fragmentat piemontul, astfel că aspectul actual este de dealuri
prelungi, situate discontinuu.
Râurile nu numai că au dat un relief de eroziune, dar au determinat şi acumulări aluvionare
de-a lungul luncilor lor în timpul Cuaternarului. In sedimentele marine depuse de fostele mări,
râurile au modelat dealurile actuale ale depresiunii, dealuri care au o structură piemontană (adică,
straturile înclină lin spre axul depresiunii).
Ultima mare care a invadat regiunea a fost în timpul Pliocenului (acum circa 5 milioane de
ani în urmă).
Clima
Intreaga zonă are un climat temperat-continental de tranziţie, aflându-se sub influenţa
maselor de aer vestice, mai umede şi mai calde, ce vin dinspre Oceanul Atlantic. Iarna mai
influenţează şi mase de aer umede dinspre Oceanul Arctic şi M. Baltică, iar vara mase de aer mai
calde, dinspre Africa şi, respectiv, dinspre Marea Mediterană.
Valorile termice medii ale zonei sunt în jur de 10oC, media celei mai scăzute temperaturi
lunare fiind de -1,2oC, iar media celei mai calde temperaturi lunare este de 21,0oC.
Cantitatea medie multianuală a precipitaţiilor atinge 608 mm/an, cu valorile cele mai
ridicate în lunile mai (75 mm) şi iunie (98 mm) şi cele mai scăzute în februarie (35 mm). In sezonul
rece precipitaţiile cad sub formă de ninsoare. Ninsorile sunt determinate de masele de aer nordice,
dinspre Oceanul Arctic şi Marea Baltică şi, parţial, dinspre Atlantic.
Vânturile predominante sunt cele dinspre vest. Aceste mase de aer sunt umede şi produc
precipitaţii. Masele de aer vestice pătrund în zonă prin Valea Barcăului. Pătrunderea peste Munţii
Şes a acestor mase de aer face ca ele să-şi piardă o parte din umezeală, ajungând în depresiune mai
uscate. Masele de aer sudice sunt prezente, cu influenţe variabile, în tot cursul anului. In perioadele
de intensitate mai mare, acestea determină încălziri ale vremii, cu zile caniculare vara şi cu zile
blânde în timpul iernii. Ele vin dinspre Marea Mediterană (mai umede) sau dinspre Africa (uscate).
Masele de aer nordice influenţează zona mai ales pe perioada iernii. Venind dinspre Oceanul Arctic,
determină formarea de precipitaţii solid-lichide (lapoviţă şi ninsoare), iar în sezonul cald produce
coborârea intensă a temperaturilor şi precipitaţii lichide, cu durata de câteva zile (ploi "mocăneşti").
Pe ansamblu, Comunei Suplacu de Barcău îi este specific un climat de dealuri joase.
Hidrografia
Principalul curs de apă care străbate comuna este râul Barcău, un afluent situat pe partea
stângă a Crişului Repede (se varsă pe teritoriul Ungariei), care, după traversarea DN 19B, constituie
graniţa cu judeţul Sălaj.
In punctul Gyertyânos nivelul neolitic este suprapus de un strat de 80 - 90 cm de pământ
galben - argilos aluvionar, iar un complex datat în sec. X - XI se află sub o depunere de 115 cm de
nisip aluvionar. De asemenea, în apropiere de Corău II, într-un sondaj de control au fost sesizate trei
niveluri de depuneri aluvionare cu grosimi cuprinse între 40 - 70 cm şi care conţineau material rulat
aparţinând grupului Suplac.
Aşa cum se poate observa în teren, la ieşirea din defileul Marca, râul a avut mai multe albii
de-a lungul timpului, fapt ce în mod sigur a afectat locuirea depresiunii. Acest fenomen are la bază
influenţa omului asupra modelării reliefului (despăduriri în primul rând), ceea ce conduce în zona
noastră la accelerarea proceselor de eroziune şi alunecări de teren care determină o instabilitate a
albiilor Debitul râului este foarte mare in timpul revărsărilor, datorându-se în parte şi înclinaţiei
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mici a Barcăului în această zonă, panta longitudinală fiind între defileul Marca şi Balc de 1-2 m/km,
fapt care favorizează inundaţiile (de unde şi necesitatea construirii barajului de la Suplacu de
Barcău). Lăţimea medie a Văii Barcăului este de circa 20 m. Adâncimea Văii este de 2-3 m, în
anumite porţiuni ajungând chiar până la 4 m. Are maluri abrupte, supuse eroziunilor în mod
accentuat. Adâncimea medie a apei este de 0,5-1 m, exceptând anumite porţiuni, unde adâncimea
apei poate ajunge până la 2 m. Valea este caracterizată printr-o foarte mare neuniformitate, atât în
adâncimea apei, cât şi în ceea ce priveşte natura fundului,
Cel de-al doilea curs de apă ca importanţă, ce străbate comuna pe o lungime de cca. 15 km
înainte de a se vărsa în Barcău, este Valea Borumlăcii, ce izvorăşte din pădurile de deasupra
localităţii Borumlaca. Lăţimea medie a văii este de 3-4 m, iar adâncimea ei este de maximum 1,5 m.
Adâncimea apei este de 0,5 m, însă cu ocazia torentelor rezultate în urma ploilor sau dezgheţurilor
rapide poate atinge valori mult mai ridicate. Debitul are valori cuprinse între 0,5 - 6 mc/sec. In timp
de secetă, valea seacă.
Celelalte cursuri de apă ce străbat comuna Suplacu de Barcău, neavând debit permanent sau,
în unele cazuri, nici măcar izvor, sunt cursuri sezoniere, ele adunând precipitaţiile şi apele rezultate
în urma dezgheţului, cea mai importantă fiind Valea Frumoasă, care este un afluent de parte stângă
a Borumlăcii şi care constituie pentru o bună porţiune graniţa cu comuna Balc. Valea Birtokoserdo
este un afluent al Văii Frumoase. Aceste două cursuri de apă pornesc din zona satului Foglaş. In
zona satului Dolea mai sunt două cursuri de apă temporare: Valea Suplac şi Valea Săldăbagiului.
Solul
Partea superficială terestră a dealurilor din raza comunei Pomezeu se compune din clasa
argiluvilsolurilor cu tipurile cenuşiu şi brun - roşcat, specifice zonelor de păduri situate la altitudini
cuprinse între 150-700 m. Solurile sunt predominant molisoluri spre câmpie şi argiluvilsoluri (pe un
substrat argilos) la altitudini mai mari şi în depresiunile-golf.
Din punct de vedere al resurselor minerale utile ale depozitelor neogene situate pe rama
munţilor Apuseni de nord, cele mai importante sunt ligniţii şi hidrocarburile. Depozitele
Panonianului Superior conţin ligniţi în zona de contact a Depresiunii Panonice cu cristalinul
Munţilor Plopiş, cu exploatări la Derna, Budoi, Voivozi, Borumlaca, Ip - Zăuan. Zăcămintele sunt
caracterizate printr-un număr mare de straturi (până la 7) cu grosimi foarte variabile, rareori
depăşind 2 m. Zăcăminte de hidrocarburi au fost conturate la Derna şi Suplacu de Barcău
Vegetaţia. Fauna
În prezent, este un domeniu eterogen, de vegetaţie naturală, păşuni secundare, suprafeţe
pomicole, viticole şi terenuri arabile.
Comuna Suplacu de Barcău beneficiază de o suprafaţă mare acoperită de păduri (puternic
transformate de intervenţia umană) caracteristice climei de aici. Pădurile sunt compacte sau în
pâlcuri, de goruni (Quercus petraea) sau de fag ( Fagus sylvatica) sau păduri de amestec gorun-fag.
Dintre alte specii de stejar ce apar în zonă amintim gârniţa (Quercus frainetto), stejarul pufos
(Quercus pubescens), cerul (Quercus cerris) şi stejarul brumăriu (Quercus pedunculiflora), care pe
alocuri coboară până în câmpie. Pe lângă speciile de stejar, în zonă mai apar carpenul (Carpinus
betulus), teiul (Tilia gen.), arţarul (Acer platanoides), frasinul ( Fraxinus excelsior) şi paltinul (Acer
pseudoplatanus). Flora ierboasă este şi ea bine reprezentată.
Caracteristice acestor păduri (corelată cu zonele mai înalte învecinate) sunt mamifere
precum căpriorul (Capreolus capreolus), mistreţul (Sus scrofa), lupul (Canis lupus), vulpea (Vulpes
vulpes), pisica sălbatică (Felis silvestris), viezurele (Meles meles), iepurele (Lepus europaenus).
Intre păsări se remarcă găinuşa de alun (Tetrastes bonasia rupestris), ciocănitoarea
(Dryocopus martius), cucul (Cuculus canorus), fazanul (Phasianus colchicus), prepeliţa (Coturnix
coturnix), şoimul (Falco sp.), bufniţa (Bubo bubo), etc.
Pădurea, exceptând lemnul, oferă o serie de alte bunuri necesare comunităţilor din zonă:
fragi (Fragaria vesca), zmeură, mure, afine (Vaccinium myrtillus), coacăze de munte (Ribes
alpinum), coarne (Cornus mas), porumbe (Prunus spinosa), măceşe (Rosa canina), mere şi pere
pădureţe (Malus silvestris), nuci, alune, o mare varietate de bureţi şi ciuperci, răşină şi iască.
Pădurile specifice zonei din apropierea Suplacului influenţează reducerea temperaturii vara şi
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ridicarea ei iarna şi reduc viteza vântului. In perioada creşterii bruşte a cursurilor de apă (viituri) - în
speţă, a Barcăului -, pădurea joacă un rol important în reducerea debitelor prin extragerea apei din
sol, precum şi în regularizarea vitezei topirii zăpezii.
Ca faună acvatică legată de Barcău, menţionăm că în prezent nu există nici o specie de peşte
specifică acestei zone. Intâlnim specii precum cleanul pitic (Leuciscus leuciscus), ţigănuşul (Umbra
krameri), porcuşorul de nisip (Gobio kessleri), mreana, scobarul, chiar şi crapul. Dintre speciile
nevertebrate amintim crustacee ca: racul de munte (Austropoamobius torrentium) - care constituie o
delicatesă alimentară -, scoica de râu (Unio crassus), dar şi moluşte (Lithoglyphus naticoides)
Istoric.
Atestarea locuirii acestor meleaguri se pierde in negura veacurilor, urme ale perenitatii
datand din neolitic. Asezarea neolitica de la Suplacu de Barcau este prima si unica cercetata
exhaustiv in judetul Bihor, permitand cunoasterea aprofundata a structurii si evolutiei unui grup
cultural bine individualizat in cadrul descoperirilor contemporane, care a fost denumit Grupul
Suplacu de Barcau.
Cercetarile au demarat in punctul Corau I, in anul 1973 si au fost efectuate pe durata a peste
trei decenii de arheologul cel mai atasat de istoria comunei noastre, d-na dr. Doina Ignat. Atunci au
fost descoperite locuinte, obiecte din ceramica si unelte de piatra slefuite. Bogatia materialelor
scoase la lumina in urma cercetarilor, trasaturile specifice de modelare si decorare a ceramicii,
adevarata industrie de producere a uneltelor din piatra slefuita, au dus la definirea grupului cultural
Suplac ca un grup aparte din complexul cultural cu ceramica pictata si incizata ce graviteaza in jurul
Muntilor Apuseni. Materia prima pentru pictare era o pasta neagra bituminoasa.
Izvoarele istorice medievale pomenesc, la diferite date localităţile apartinatoare comunei,
ceea ce înseamnă că erau intemeiate cu mult înaintea atestarii. Iată câteva menţiuni documentare
referitoare la localităţile comunei:
-Localitatea Suplacu de Barcau este atestata documentar pentru prima data in socotelile
de dijma ale episcopiei romano-catolice din Oradea pe anii 1291-1294, cu denumirea ,,villa
Zeplac”.Toponimicul este un mister, circuland variante care leaga numele asezarii de presupusul
nume al unui principe dac, stiuta fiind apropierea asezarii de cetatea dacica de la Marca- Suplac.
Vatra actuala a localitatii este situata pe terasele din stanga raului Barcau.
Este situata in partea de nord-est a judetului Bihor, pe valea raului Barcau in aval la 3 km de
defileul epigenetic al acestuia de la Marca. Marginile de nord-est si est ale localitatii sunt flancate
de cele ale comunei Marca din judetul Salaj, marginile vestice si sud vestice de hotarele satelor:
Balc, Dolea, Foglas si Valea Cerului.
Denumirea actuala in limba maghiara a localitatii Suplacu de Barcau explica faptul ca,
toponimic, localitatea era legata de raul Barcau prin asezarea sa geografica intr-un ,,loc
frumos” (Szeplak = loc frumos, in maghiara) pe Barcau.
-Borumlaca atestat documentar in anul 1327,
-Vilcelele atestat documentar in anul 1785-1786,
-Valea Cerului atestat documentar in anul 1785-1786,
-Dolea atestat documentar in anul 1905. In urma studiilor sociologice efectuate,s-a
constatat ca primii locuitori ai satului Dolea provin din zona actualului oras Mezokovesd din
Ungaria. Din aceasta cauza, dupa anul 2000 s-a stabilit o relatie de prietenie intre cele doua
localitati, concretizata prin vizite reciproce si schimburi culturale intre comuna Suplacu de Barcau
si orasul ungar Mezokovesd.
-Foglas atestat documentar in anul 1916,
Traditii si cultura
Prin structura sa populationala, comuna Suplacu de Barcau reuseste sa impleteasca in mod
unitar si armonios traditiile culturale ale celor trei nationalitati conlocuitoare majoritare. Ceea de a
patra, comunitatea rroma, este impartita in doua subdiviziuni, in functie de influenta la care a fost
supusa. Astfel,in satul Borumlaca, acestia sunt vorbitori de limba romana, obiceiurile lor culturale
fiind puternic influentate de comunitatea romana. In centrul de comuna, comunitatea rroma este
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vorbitoare a limbii maghiare si implicit influenta aceasta este mai pregnanta si la nivelul ocupatiilor
si traditiilor.
La cele trei comunitati cu pondere mai mare in viata social-economica a comunei, pastrarea
traditiilor culturale are o manifestare redusa. Influentele civilizatiei de consum au dus la o
uniformizare care mai admite doar mici abateri. Astfel,comunitatile religioase, indiferent de etnie,
mai pastreaza traditiile hramurilor bisericesti.
Comunitatile slovace si maghiare de religie romano-catolica, organizeaza cu ocazia
hramului bisericii, balciuri ale comunitatii. Astfel, in prima duminica a lunii mai are loc Balciul din
satul Dolea- sarbatoare dedicata sfantului Iosif. Cu ocazia sarbatorii Inimii lui Iisus, in prima
duminica a lunii iunie, se aduna toata comunitatea la balciul din Valea Cerului. Balciul din satul
Borumlaca se organizeaza in a doua duminica din luna iunie cu ocazia zilei sfantului Anton. Ultima
zi de balci a anului se sarbatoreste la Suplacu de Barcau, de ziua Sfintei Ana, in ultima duminica a
lunii iulie. Aceste sarbatori aduc laolalta toti locuitorii comunei, fara diferente de etnie sau religie,
fiind prilej de intoarcere in vatra natala si pentru fii comunitatilor plecati spre alte zari.
Ca vestigii materiale, pe raza comunei se pastreaza o placa comemorativa cu eroii cazuti in
al II – lea Razboi Mondial, in incinta Bisericii Ortodoxe Suplacu de Barcau.
O placa similara cu eroii din Primul Razboi Mondial a fost realizata in anului 2000, si se afla in
incinta Bisericii Reformate Suplacu de Barcau.
O mentiune speciala se impune pentru satul Borumlaca,unde in anul 1938 a fost realizata de
catre invatatorul Rudolf Docolomansky, o statuie reprezentandu-l pe Iisus Redentor. Statuia are
dimensiunile staturii unui om, fiind dupa datele noastre singura statuie de acest gen din Europa,
copie fidela la o scara mai mica a statuii cu acelasi nume amplasate pe „capatana de zahar” ce
domina orasul Rio de Janeiro. Pentru punerea in valoare a acestei piese de deosebita valoare istorica
si culturala din comuna noastra, in anul 2004 luna octombrie, au fost efectuate unele lucrari de
consolidare si amenajare a amplasamentului.

SUPLACU DE BARCAU
BORUMLACA
DOLEA
FOGLAS

2.343
953
184
174

887
416
15
30

1.175
6
168
12
11

57
117
1
132

217
414
0
0

ALTII SAU
NEDECL.

GERMANI

RUSI

RROMI

SLOVACI

MAGHIARI

ROMÂNI

ETNIA

TOTAL

Populaţia şi aşezările
Populaţia zonei se caracterizează printr-o densitate relativ ridicată (101,6 locuitori/km2),
influenţată de existenţa a numeroase oportunităţi de lucru în zonă, migraţia spre centrele urbane
nefiind atât de mare ca în alte zone. Ca preponderenţă etnică, românii şi maghiarii sunt proporţional
egali, urmaţi de către slovaci, iar un procent semnificativ este reprezentat de rromi. Aşezările umane
sunt aşezate uneori compact sau liniar (alungite pe văi).
Conform rezultatelor recensamantului din 2011 populatia totala stabila a comunei Suplacu
de Barcau era de 4290 locuitori, in scadere fata de anul 2002 cand au fost recenzati un numar total
de 4605 locuitori.
Structura populatiei in functia de nationalitate se prezinta astfel :
 Romani: 1.441 persoane (1580 persoane in 2002)
 Maghiari: 1.368 persoane (1582 persoane in 2002)
 Slovaci: 803 persoane (934 persoane in 2002),
 Rromi: 671 persoane (505 persoane in 2002),
 Rusi: 2 persoane (la fel ca in 2002)
 Germani:1 persoana (la fel ca in 2002)
 Altii sau nedeclarati: 4

2
0
0
0

1
0
0
0

4
0
0
0

VILCELELE

TOTAL COMUNA

13
80

0
40

0
0

0
0

0
0

1.441
1.368
803
671
33,58% 32,30% 18,71% 15,64%

2
0,04%

1
0,02%

4
0,09%

390
246

VALEA CERULUI

4.290

3
4

374
122

ADVENTISTA

57

6

1

11

1

8

BORUMLACA

953
184
174
390
246
4290

791
14
26
11
103
1.615

129 10
0
0
146
2 20
0
140
1
7
0
378
1
0
0
134
0
2
0
1.398 172 882 107

19
0
0
0
5
81

1
0

0
2
0
0
0
3

0
0
0
0
1
12

0
0
0
0
0
1

3
0
0
0
1
12

LIMBA
MAGHIAR
A

DOLEA
FOGLAS
VALEA CERULUI
VILCELELE
TOTAL COMUNA

CRESTIN DUPA
EVANGHELIE
ATEU

BAPTISTA

ROMANO
CATOLICA

TOTAL

MARTOR AL
LUI IEHOVA

0
0
7

AlTA RELIGIE /
NEDECLARATA

PENTICOSTALA

471 158 853 107

REFORMATA

670

GRECO
CATOLICA

2.343

RELIGIA

ORTODOXA

SUPLACU DE
BARCAU

LIMBA
ROMANA

In functie de religie structura populatiei este urmatoarea :

SUPLACU DE
BARCAU
BORUMLACA
DOLEA
FOGLAS
VALEA CERULUI
VILCELELE
TOTAL COMUNA

ALTA SAU
NEDECL.

LIMBA
GERMANA

LIMBA
RUSA

LIMBA
RROMANI

LIMBA
SLOVACA

LIMBA MATERNA

TOTAL

In functie de limba materna :

2.343

898

1.285

53

101

2

0

4

953
184
174
390
246

830
14
30
13
120
1.905
44%

6
169
12
3
5
1.480
34%

101
1
132
374
121
782
18%

16
0
0
0
0
117
3%

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

4.290

2
0,3%

0
0%

4
0,7%

Situatia locativa la nivelul anului 2011 este reprezentata dupa cum urmeaza:
GOSPODARII PERSOANE

953

303

303

772

DOLEA

184

79

79

182

12

PERSOANE TEMPORAR
PREZENTE

BORUMLACA

PERSOANE PLECATE
PENTRU PERIOADA
INDELUNGATA (>12 LUNI)

2.56
2

PERSOANE TEMPORAR
ABSENTE

942

PERSOANE PREZENTE

711

31

840

2.21
9

12
4

62

44

2.343

4

296

901

52

9

17

953

1

71

179

5

0

0

184

SUPRAFATA
CAMERELOR DE
LOCUIT
CAMERE
UTILIZATE PENTRU
SCOP COMERCIAL

NUMARUL
CAMERELOR DE
LOCUIT

NUMARUL
LOCUINTELOR

2.343

NUMARUL
GOSPODARIILOR
POPULATIEI

SUPLACU DE
BARCAU

NUMARUL
CLADIRILOR

SITUATIE
LOCATIVA

TOTAL
POPULATIE

CLADIRI - LOCUINTE

45.67
3
11.50
0
3.002

FOGLAS

174

54

54

148

2.297

VALEA CERULUI

390

139

139

259

5.525

VILCELELE

246

60

85

200

3.008
71.00
5

56

167

7

1

1

174

2

129

335

55

1

1

390

0

74

206

40

0

4

246

4.00
7

28
3

1346
1602 4123
38 1466
73
67
4.290
4290
Bogatiile solului si subsolului
Solurile comunei sunt majoritar brun roscat de padure in curs de podzolire, cu potential
productiv scazut. Culturile de baza sunt cerealele,plante tehnice ca floarea soarelui sau sfecla de
zahar, iar pe dealurile care inconjoara comuna, vita de vie si pomii fructiferi.
Subsolul comunei este foarte bogat in carbune si titei. Aceste bogatii sunt cunoscute si au
fost, intr-o masura mai mica sau mai mare exploatate din cele mai vechi timpuri.

TOTAL COMUNA

Economia
Cele mai importante activitati economica din zona sunt extragerea petrolului precum si
celelalte conexe acesteia.
Trecerea la o noua economie de piata a schimbat si structura sociala a locuitorilor comunei
Suplacu de Barcau, marea majoritate o formeaza muncitorii care-si desfasoara activitatea in cadrul
unor unitati cu capital privat din judetul Bihor si din afara judetului in diferite domenii de activitate,
cum ar fi: exploatarea petrolului, constructii, transporturi, industria usoara. Se remarca evolutia
pozitiva a unor societati cu capital privat din zona, care au devenit factori importanti pe piata
muncii.
Un important procent din locuitorii comunei Suplacu de Barcau fiind plecati in afara
granitelor tarii, in tari ca Italia, Spania, Germania, Ungaria, in vederea obtinerii unui loc de munca
mai bine platit. Se inregistreaza un flux din ce in ce mai mare de persoane care pleaca temporar la
munca in strainate, fapt care aduce un plus de bunastare in aceste familii.
Agricultura
Fondul funciar este deosebit de favorabil culturii plantelor (cereale, plante tehnice,
pomicultură, viticultură), iar suprafeţele de păşuni (la care se adaugă plantele furajere) creşterii
animalelor. Din punct de vedere agro-geografic, Dealurile Suplacului şi Lunca Barcăului sunt o
prelungire a câmpiei (Câmpia de Vest). Produsele sunt utilizate pentru alimentaţie şi prelucrare
industrială (Oradea, Marghita, Şimleu Silvaniei). Pomicultura şi viticultura cuprind areale
reprezentative în raza comunei Suplacu de Barcău.
Creşterea animalelor are un caracter variat; se cresc bovine, porcine, ovine, păsări, iar
produsele animaliere se industrializează în întreprinderi de profil (produse de carne la Oradea,
Marghita, Popeşti).
Comunicaţiile şi transportul
Din punct de vedere al comunicaţiilor şi transporturilor, comuna este legată de reşedinţa
judeţului Bihor prin drumul naţional DN 19B şi prin localitatea Marghita (aflată la 20 km), dar şi de
reşedinţa judeţului Sălaj prin localitatea Şimleu Silvaniei (aflată la 25 km de centrul comunei); prin
drumul judeţean DJ 191B se face legătura cu comuna învecinată, Popeşti, şi, de aici, cu oraşul
Aleşd. Drumul comunal DC 131 face legătură cu comuna Balc.
Comuna Suplacu de Barcău este străbătută de calea ferată care deserveşte ruta Oradea Marghita - Sărmăşag - Jibou.
Activitatea educativ-didactica.
In prezent in Comuna Suplacu de Barcau functioneaza: 9 Gradinite;5 Scoli cu Clasele I-IV;1
Scoli cu clasele I-VIII; precum si 1 Liceu. Datorita profesionalismului cadrelor didactice si a dotarii
scolilor in prezent se observa un trend pozitiv al activitatii didacticce in special ca urmare a
rezultutatelor elevilor la concursuri nationale dar si ocazional la olimpiadele sai intrecerle scolare.
Activitatea culturala
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In cadrul comunei sunt functionale un numar de cinci camine culturale, in localitățile:
Suplacu de Barcău; Borumlaca; Dolea, Vilcelele si Valea Cerului. Consiliul local al Comunei
Suplacu de Barcău a construit in ultimul deceniu așezaminte culturale noi in localitatile Borumlaca,
Suplacu de Barcău si Valea Cerului. S-au efectuat ample investiții de renovare și modernizare la
toate cladirile cu destinatie culturala.
Este de remarcat ca aceste investiții dau rezultatele scontate deoarece in cadrul comunei se
inrtegistreaza un spirit de reînoire a obiceiurilor tradiționale dar și o mai buna activitate comunitară
cu ocazia unor evenimente (sarbatori de iarna, zilele localitaților, diverse alte evenimente).
In prezent in cadrul Comunei activeaza doua ansambluri folclorice CEROVINA si
ANSAMBLUL FOLCLORIC DIN BORUMLACA, fiecare dintre acestea aducandu-si un important
aport la reprezentarea comunei pe meleaguri romanesti si europene
Sanatatea
In cadrul comunei, functioneaza doua cabinete medicale de medicina de familie, un cabinet
de medicina a muncii in cadrul SC OMV PETROM SA, un centru de permanenta, o statie de
ambulanta, un cabinet stomatologice si patru farmacii, din care una in loc. Borumlaca. Locatiile si
dotarea acestora ofera conditii corespunzatoare pentru desfasurarea activitatii medicale. Prin
eforturi proprii a fost amenajata o micro-statie de ambulanta. Activitatea medicala se desfasoara atat
in cabinete cat si prin deplasarea la domiciliul pacientilor, acolo unde situatia o impune. In
localitatea Suplacu de Barcau s-a infiintat si un cabinet medical individual specialitatea pediatrie,
fapt care contribuie in mod cert dezvoltarea armonioasa si sanatoasa a copiilor din comuna noastra
Religia
In Comuna Suplacu de Barcau functioneaza 12 biserici apartinand celor 6 culte religioase
prezente in comuna.. In localitatea Suplacu de Barcau sunt functionale doua capele mortuare iar in
localitatea Borumlaca o capela mortuara. Consiliul Local si Primari sprijina in mod constant
dorintele de dezvoltare a tuturor cultelor religioase prin alocarea de fonduri proportionale fiecarei
biserici.
Infrastructura
Comuna are in utilizare retele adecvate de alimentare cu apa pentru toate gospodariile. O
parte din cetațenii localitatății Suplacu de Barău beneficiaza de rețea de canalizare dar si de reteaua
de gaz. În întreaga comună este în curs de realizare rețeaua de canalizare si statia de epurare a cărei
execuție este avansata, lucrarile fiind in plina desfasurare.
Sunt în funcțiune pe întreg cuprinsul comunei două rețele de telefonie fixă, o rețea terestră
de cablu TV, doua retele terestra de internet precum si patru retele de internet prin 3G. Toti
operatorii romani de telefonie mobilă ofera servicii cetatenilor din comuna Suplacu de Barcau.

Dezvoltare comunitara
La Liceul tehnologic nr. 1 Suplacu de Barcau a fost infiintat un Centrul de Documentare si
Informare prin care cetatenii, in special elevii si cadrele didactice, au acces la servicii gratuite de
informatica si documentare. Prezenta acestui centru ofera posibilitatea imbunatatirii activitatilor
educative-didactice la un nivel net superior. De asemenea, in comuna noastra activeaza Asociatia
C.E.R.C., care desfasoara diverse activitati indreptate in special spre domenii cum ar fi ecologia,
educatia, arta si cultura. Se inregistreaza o buna colaborare cu ONG-urile interesate de activitatile
potentiale in comuna, avand incheiate protocoale de colaborare cu Fundati Ruhama, Fundatia Elim
si bineinteles Asociatia CERC. Pentru o mai buna dezvoltare interzonala. Comuna Suplacu de
Barcau este membra in GAL Muntele Ses, ADI Tauteu-Suplac, ADI ECOLECT GRUP Bihor, ADI
Muntele Ses si ADI Marghita. Prin intermediul acestor asociatii se incerca o dezvoltare durabila si
eficienta in domenii diverse (mediu, colectare selectiva, alimentare cu apa, etc)
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Capitolul I:
PRINCIPII GENERALE
Art.1. Comuna Suplacu de Barcau este unitatea administrativ teritorială cu personalitate
juridică din judeţul Bihor, formată din satele Suplacu de Barcau, Borumlaca, Valea Cerului,
Vilcelele, Foglas şi Dolea, ai căror locuitori formează o comunitate umană, unitară care are ca scop
fundamental al vieţii şi activităţii sale înfăptuirea binelui comun şi fericirea tuturor membrilor săi.
Comunitatea şi autorităţile sale reprezentative asigură condiţii optime ca fiecare dintre
statele care o compun să-şi păstreze şi să-şi promoveze identitatea exprimată prin valorile,
obiceiurile şi tradiţiile proprii în condiţiile stabilite de legile ţării, de prezentul statut şi de celelalte
acte de autoritate locală.
Art.2. În comuna Suplacu de Barcau munca, sacrificiile şi înfăptuirile generaţiilor trecute,
istoria şi cultura locală, obiceiurile şi tradiţiile, credinţa străbună, învăţământul şi educaţia
reprezintă fundamentele unităţii sufleteşti şi administrative ale comunităţii locale, temelia înălţării
spre ideal a acesteia.
Art.3. În spiritul tradiţiilor democratice şi al idealurilor perene ale poporului român, al
valorilor naţionale, europene şi universale, organizarea social-politică, economică, educaţională şi
culturală a muncii şi vieţii comunităţii locale se întemeiază pe apărarea şi promovarea democraţiei
şi a legalităţii, a demnităţii omului şi a liberei dezvoltări şi afirmări ale personalităţii umane, a
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, a dreptăţii sociale şi a pluralismului politic, a muncii libere şi a
familiei care reprezintă valori supreme ale acesteia şi pe care autorităţile publice locale, instituţiile
şi cetăţenii au datoria de a le apăra şi garanta.
Art.4. În comuna Suplacu de Barcau, respectarea Constituţiei, a legilor ţării şi a actelor de
autoritate locală, inclusiv a prezentului statut, este obligatorie.
Art.5. Puterea locală aparţine comunităţii, care o exercită, în condiţiile stabilite de
Constituţie şi de legile ţării, prin autorităţile publice reprezentative, constituite prin alegeri libere,
periodice şi corecte, precum şi prin referendum.
Art.6. Teritoriul comunei Suplacu de Barcau, în suprafaţă totală de 4448 ha este unitar,
indivizibil şi inalienabil.
Limitele teritoriului administrativ al comunei Suplacu de Barcausunt cele stabilite prin
legile ţării iar modificarea lor nu se poate realiza decât dacă este aprobată prin referendum local
organizat în condiţiile legii.
Delimitarea intravilanului satelor, evidenţa proprietăţilor şi a folosinţei terenurilor,
disciplina şi modul de amplasare a construcţiilor se stabilesc prin planul de amenajare a teritoriului,
Planul Urbanistic General şi Regulamentul local de urbanism, cadastrul general şi celelalte
documente sau forme de evidenţă stabilite prin lege, întocmite prin grija compartimentelor de
specialitate şi aprobate de către autoriţăţile publice locale potrivit competenţelor legale.
Art.7. Comuna Suplacu de Barcaueste localitatea comună a tuturor cetăţenilor săi, fără
deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de
apartenenţa politică, de avere, de origine socială, de locul naşterii sau de satul în care locuiesc.
Pe teritoriul comunei Suplacu de Barcauîşi poate stabili domiciliul sau reşedinţa orice
persoană sau familie care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Constituţia României şi de legile ţării.
Art.8. Calitatea de cetăţean al comunei Suplacu de Barcause dobândeşte, se păstrează sau se
pierde în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.
Art.9. Autorităţile publice locale îşi exercită exercită atribuţiile legale privind evidenţa
populaţiei, starea civilă, autoritatea tutelară prin compartimentele de specialitate, care se află în
subordinea secretarului comunei.
Autorităţile publice locale sprijină menţinerea şi întărirea legăturilor comunităţii cu toţii fii
ei care trăiesc şi muncesc în alte localităţi din ţară sau din străinătate şi care contribuie la
promovarea valorilor locale şi naţionale, la integrarea europeană şi la schimbul internaţional de
valori.
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Art.10. Comunitatea locală este organizată pe principiul constituţional al pluralismului, care
reprezintă condiţia de bază şi garanţia economiei de piaţă, a democraţiei sociale şi politice, a
libertăţii membrilor săi.
Art.11. Organizaţiile locale ale partidelor politice îşi desfăşoară activitatea în conformitate
cu legislaţia în vigoare contribuind la definirea şi exprimarea voinţei politice a cetăţenilor şi la
împlinirea aspiraţiilor şi idealurilor acestora, cu respectarea suveranităţii naţionale, a integrităţii
teritoriale, a ordinii de drept, a principiilor democraţiei şi ale autonomiei locale.
Art.12. Comuna Suplacu de Barcau poate coopera sau se poate asocia cu alte unităţi
administrativ teritoriale din ţară sau din străinătate în scopul şi în condiţiile stabilite prin Legea
administraţiei publice locale şi prin alte acte normative în vigoare.
Comuna Suplacu de Barcaueste membru al:
- Grupului de Actiune Locala Muntele Ses;
- Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară ADI ECOLECT GROUP;
- Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară;
Ea face parte din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest a României.
Art.13. Raporturile dintre autorităţile administraţiei publice ale comunei Suplacu de Barcau
(Primar sau Consiliul local) şi autorităţile de nivel judeţean sau central se bazează pe principiile
autonomiei locale, descentralizării competenţelor, legalităţii, responsabilităţii, solidarităţii şi
cooperării, în condiţiile şi în limitele stabilite de legislaţia în materie şi de normele Uniunii
Europene.
Art.14. Comuna Suplacu de Barcau are dreptul la resurse financiare suficiente,
proporţionale cu responsabilităţile şi atribuţiile pe care autorităţile publice le au stabilite prin lege.
Sumele necesare care exced veniturile proprii ale bugetului local se asigură din bugetul de stat sau
din bugetul judeţului Iaşi.
Art.15. Toate relaţiile pe care comuna Suplacu de Barcauşi autorităţile sale reprezentative
le stabilesc, întreţin şi dezvoltă cu alte comunităţi, autorităţi, instituţii şi alte persoane juridice
trebuie să slujească interesul şi binele general al colectivităţii locale şi să se întemeieze pe respectul
şi încrederea reciprocă dintre părţi, pe asumarea răspunderii şi asigurarea legalităţii înţelegerilor şi
actelor încheiate.
Art.16. Actele autorităţilor publice locale (hotărârile consiliului local şi dispoziţiile
primarului) care se emit în exercitarea atribuţiilor, competenţelor şi responsabilităţilor pe care le au
la nivelul unităţii administrativ–teritoriale trebuie să respecte Constituţia Romăniei şi legile ţării.
Actele de autoritate emise de către primar, consiliul local sau alte structuri de autoritate de la nivelul
altor unităţi administrativ-teritoriale, care reglementează situaţii, fapte şi realităţi de pe teritoriul
administrativ al comunei Suplacu de Barcau sunt nule de drept. Se interzice primarului, consiliului
local al comunei Suplacu de Barcau şi oricăror structuri din subordinea acestora să emită hotărâri,
dispoziţii, autorizaţii, certificate etc. care exced competenţele lor teritoriale.
Art.17. Pe teritoriul comunei Suplacu de Barcau se folosesc, în condiţiile legii, următoarele
simboluri:
- naţionale:
- Drapelul României (tricolor)
- Ziua Naţională a României – 1 Decembrie
- Imnul Naţional al Românie – „Deşteaptă-te române”
- Stema ţării – stabilită prin lege organică
- europene:
- Drapelul Uniunii Europene
- Stema Uniunii Europene
- Imnul Uniunii Europene
- Ziua Uniunii Europene
- locale:
- Stema comunei Suplacu de Barcau
- Ziua comunei Suplacu de Barcau
- Ziua satului Borumlaca –
- Ziua satului Valea Cerului–
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- Ziua satului Dolea –
- Zilele Scolii Suplacu de Barcau
Art.18. Centrul administrativ cu sediul consiliului local şi al primăriei comunei se află în
Localitatea Suplacu de Barcau, str. Piata Republicii, nr. 33

Capitolul al II lea:
ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ A COMUNEI SUPLACU DE BARCAU
II.1.Autorităţile administraţiei publice locale
Art.19.Autorităţile reprezentative ale colectivităţii locale din comuna Suplacu de Barcau
sunt: consiliul local şi primarul.
Primarul şi consilierii locali se aleg prin votul liber exprimat, egal, direct şi secret al
cetăţenilor care au domiciliul stabil în comună, din rândul cetăţenilor care îndeplinesc condiţiile
prevăzute de Constituţie şi de legile în vigoare.
Organizarea alegerilor pentru funcţiile de demnitate publică locale şi respectiv validarea
mandatelor de consilier local şi de primar sunt reglementate prin legislaţia în vigoare.
II.1.1.Consiliul local
Art.20 Consiliul local al comunei Suplacu de Barcau este autoritatea deliberativă, fiind
format din consilieri locali, alesi prin vot universal, egal, secret, direct şi liber exprimat de către
cetăţenii comunei Suplacu de Barcau şi constituit în conformitate cu prevederile legale.
Art.21 (1) Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţile legii, în toate problemele de
interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale
administraţiei publice locale sau centrale, exercitând următoarele 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, oraşului sau
municipiului;
c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau
municipiului;
d) atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni;
e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern.
(2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a), consiliul local:
a) aprobă statutul comunei, oraşului sau municipiului, precum şi regulamentul de organizare
şi funcţionare a consiliului local;
b) aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de
funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes
local, precum şi reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local;
c) exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile
corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile
legii.
(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), consiliul local:
a) aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a
rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;
b) aprobă, la propunerea primarului, contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor, precum
şi contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în numele unităţii
administrativ-teritoriale, în condiţiile legii;
c) stabileşte şi aprobă impozitele şi taxele locale, în condiţiile legii;
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d) aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de
investiţii de interes local, în condiţiile legii;
e) aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unităţii
administrativ-teritoriale;
f) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare implementării şi conformării cu
prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei
mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.
(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), consiliul local:
a) hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate
publică a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes
local, în condiţiile legii;
b) hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei,
oraşului sau municipiului, după caz, în condiţiile legii;
c) avizează sau aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi
urbanism ale localităţilor;
d) atribuie sau schimbă, în condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de obiective de
interes public local.
(5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), consiliul local:
a) asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea
serviciilor publice de interes local privind:
1) educaţia;
2) serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor
vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;
3) sănătatea;
4) cultura;
5) tineretul;
6) sportul;
7) ordinea publică;
8) situaţiile de urgenţă;
9) protecţia şi refacerea mediului;
10) conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a
parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;
11) dezvoltarea urbană;
12) evidenţa persoanelor;
13) podurile şi drumurile publice;
14) serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural, canalizare,
salubrizare, energie termică, iluminat public şi transport public local, după caz;
15) serviciile de urgenţă de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor;
16) activităţile de administraţie social-comunitară;
17) locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii administrativteritoriale sau în administrarea sa;
18) punerea în valoare, în interesul comunităţii locale, a resurselor naturale de pe raza unităţii
administrativ-teritoriale;
19) alte servicii publice stabilite prin lege;
b) hotărăşte acordarea unor sporuri şi altor facilităţi, potrivit legii, personalului sanitar şi
didactic;
c) sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;
d) poate solicita informări şi rapoarte de la primar, viceprimar şi de la şefii organismelor
prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;
e) aprobă construirea locuinţelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale şi a
utilităţilor locative aflate în proprietatea sau în administrarea sa;
f) poate solicita informări şi rapoarte specifice de la primar şi de la şefii organismelor
prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local.
(6) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. e), consiliul local:
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a) hotărăşte, în condiţiile legii, 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;
b) hotărăşte, în condiţiile legii, înfrăţirea comunei, oraşului sau municipiului cu unităţi
administrativ-teritoriale din alte ţări;
c) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativteritoriale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale
autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune.
(7) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite
titlul de cetăţean de onoare al comunei, oraşului sau municipiului, în baza unui regulament propriu.
Prin acest regulament se stabilesc şi condiţiile retragerii titlului conferit.
(8) Consiliul local îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege.
Art.22. Modul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local Suplacu de Barcau se
stabileşte prin Regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat prin hotărâre a acestuia. În funcţie
de necesităţi şi de evoluţiile înregistrate în plan legislativ, regulamentul va putea fi modificat,
completat şi actualizat în condiţiile legii.
Art.23. Dizolvarea consiliului local şi suspendarea mandatului de consilier local pot avea
loc în situaţiile şi cu respectarea cerinţelor stabilite prin Legea administraţiei publice locale, Legea
privind Statutul aleşilor locali şi prin alte acte normative care reglementează în materie.
Art.24. Locuitori satelor care nu au consilieri aleşi în consiliul local vor fi reprezentaţi la
şedinţele acestuia de către un delegat sătesc al cărui statut este stabilit prin lege.
Art.25. Răspunderea privind pregătirea şi calitatea oamenilor promovaţi pentru a fi aleşi în
funcţiile locale de demnitate publică, respectiv capacitatea acestora de a se achita de atribuţiile ce le
revin în calitate de primar, viceprimar sau consilieri locali, revine în egală măsură persoanelor care
acceptă candidatura, partidelor politice care îi promovează şi alegătorilor care îi votează.
II.1.2. Primarul şi Viceprimarul
Art.26. Funcţia de autoritate publică executivă la nivelul comunei Suplacu de Barcau este
exercitată de către primar în condiţiile legii.
Art.27. Înlocuitorul de drept al primarului, subordonat acestuia, este viceprimarul comunei,
care este ales în condiţiile stabilite de lege.
Art.28 Primarul şi viceprimarul, la fel ca şi consilierii locali, depun în faţa consiliului local
următorul jurământ:
„Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi
priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Suplacu de Barcau. Aşa să-mi ajute Dumnezeu
!”
Art.29 (1) Primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică şi exercită, la nivelul
comunei Suplacu de Barcau, următoarele atribuţii:
a) 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.
b) Pentru punerea în aplicare a activităţilor date în competenţa sa prin actele normative
prevăzute la alin. (2), primarul beneficiază de un aparat de specialitate, pe care îl conduce.
c) 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.
d) Primarul conduce serviciile publice locale.
Art.30 (1) Primarul reprezintă unitatea administrativ-teritorială în relaţiile cu alte autorităţi
publice, cu persoanele fizice sau juridice române ori străine, precum şi în justiţie.
(2) Semnul distinctiv al primarului este o eşarfă în culorile drapelului naţional al României.
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(3) Eşarfa va fi purtată, în mod obligatoriu, la solemnităţi, recepţii, ceremonii publice şi la
celebrarea căsătoriilor.
(4) Modelul eşarfei se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.
Art. 31(1) Primarul îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:
a) atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii;
b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;
c) atribuţii referitoare la bugetul local;
d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor;
e) alte atribuţii stabilite prin lege.
(2) În temeiul alin. (1) lit. a), primarul îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de
autoritate tutelară şi asigură funcţionarea serviciilor publice locale de profil, atribuţii privind
organizarea şi desfăşurarea alegerilor, referendumului şi a recensământului. Primarul îndeplineşte şi
alte atribuţii stabilite prin lege.
(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), primarul:
a) prezintă consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economică,
socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale;
b) prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte şi informări;
c) elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii
administrativ-teritoriale şi le supune aprobării consiliului local.
(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), primarul:
a) exercită funcţia de ordonator principal de credite;
b) întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le
supune spre aprobare consiliului local;
c) iniţiază, în condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emiterea de
titluri de valoare în numele unităţii administrativ-teritoriale;
d) verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a
contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât şi a sediului secundar.
(5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), primarul:
a) coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul
aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de
utilitate publică de interes local;
b) ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă;
c) ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din
domeniile prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a) - d);
d) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului
efectuării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a) - d), precum şi a
bunurilor din patrimoniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale;
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, le supune aprobării consiliului
local şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora;
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.
(6) Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale, primarul colaborează cu serviciile
publice deconcentrate ale ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice
centrale din unităţile administrativ-teritoriale, precum şi cu consiliul judeţean.
(7) Numirea conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice de interes local se face pe baza
concursului organizat potrivit procedurilor şi criteriilor aprobate de consiliul local, la propunerea
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primarului, în condiţiile legii. Numirea se face prin dispoziţia primarului, având anexat contractul
de management.
Art.32 (1) În exercitarea atribuţiilor de autoritate tutelară şi de ofiţer de stare civilă, a
sarcinilor ce îi revin din actele normative privitoare la recensământ, la organizarea şi desfăşurarea
alegerilor, la luarea măsurilor de protecţie civilă, precum şi a altor atribuţii stabilite prin lege,
primarul acţionează şi ca reprezentant al statului în comuna sau în oraşul în care a fost ales.
(2) În această calitate, primarul poate solicita prefectului, în condiţiile legii, sprijinul
conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de
specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, dacă sarcinile
ce îi revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate.
Art. 33 Atribuţiile de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară pot fi delegate şi
secretarului unităţii administrativ-teritoriale sau altor funcţionari publici din aparatul de specialitate
cu competenţe în acest domeniu, potrivit legii.
Art. 34 (1) Primarul comunei poate angaja, în limita numărului maxim de posturi aprobate,
un consilier personal.
(2) Primarul poate delega pe întreaga durată a mandatului sau pe o perioadă determinată prin
dispoziţie scrisă, viceprimarului, dintre atribuţiile legale care îi revin:
a) conduce şi răspunde de asigurarea serviciilor de utilitate publică;
b) conduce direct sau are în subordine următoarele compartimente funcţionale din cadrul
Primăriei, răspunzând de activitatea acestora:
-compartimentul pentru administrarea patrimoniului public şi privat al comunei;
-serviciul pentru cadastru şi agricultură;
-compartimentul pentru achiziţii publice;
-comisia pentru aplicarea Legii 15/2003;
-comisia pentru recepţia bunurilor, serviciilor şi lucrărilor;
-comisia tehnico-economică;
-protecţia muncii;
-comisia pentru aplicarea Legii 10/2001;
-comisia pentru organizarea licitaţiilor;
-structura de urbanism şi de lucrări publice;
-compartimentul financiar-contabil;
-serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă;
-serviciul de gospodărire şi de protecţia mediului;
c) exercită atribuţiile prevăzute la art.63 alin.(4) pct.d)m, respectiv alin.(1) lit.c) pct.d
şi
alin.(5) respectiv alin.(1) lit.d), cu excepţia celor de la pct.8 din Legea nr.215/2001 republicată
d) exercitarea atribuţiilor şi răspunderilor ce revin autorităţilor publice locale, respectiv
primarului, ce rezultă din actele care reglementează activitatea în următoarele domenii:
- inventarierea, utilizarea, gestionarea, asigurarea integrităţii bunurilor din domeniul public
sau privat al comunei;
- amenajarea teritoriului, organizarea cadastrului general, dezvoltare urbanistică etc;
- organizarea, funcţionarea, gestionarea şi finanţarea serviciilor publice;
- achiziţiile publice de bunuri, servicii şi lucrări;
- zootehnie, administrarea păşunilor şi cultivarea terenurilor agricole;
- gospodărirea localităţii, protecţia mediului, sănătatea populaţiei şi a animalelor;
- gospodărirea apelor;
- siguranţa circulaţiei pe drumurile publice, protecţia civilă şi situaţiile de urgenţă;
- aplicarea prevederilor art. III din Legea nr.169/1997 completată şi modificată prin Legea
nr. 247/2005; punerea în posesie şi întocmirea documentaţiilor pentru eliberarea titlurilor de
proprietate persoanelor care au obţinut aprobările legale în condiţiile Legilor proprietăţii;
- acordarea subvenţiilor şi a despăgubirilor pentru calamităţi, accidente etc;
- executarea silită a creanţelor bugetare locale ;
- angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare;
- organizarea transportului în comun;
- organizare pază;
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- aplică sancţiunile legale persoanelor fizice şi juridice din comuna Suplacu de Barcaucare
încalcă normele stabilite prin legile ţării sau actele autorităţilor publice locale;
- exercită orice alte atribuţii şi responsabilităţi stabilite prin hotărâri ale consiliului local sau
dispoziţii ale primarului.
(3) Pentru neîndeplinirea atribuţiilor şi obligaţiilor stabilite în sarcina sa potrivit aliniatului
precedent, viceprimarul răspunde politic, administrativ, disciplinar, material sau penal, suportând şi
eventualele prejudicii aduse comunităţii din această cauză.
(4) Primarul comunei Suplacu de Barcau, sprijinit de către secretar şi consilieri juridici, în
limitele competenţelor lor asigură şi garantează respectarea drepturilor cetăţenilor din comună.
(5) Primarul comunei Suplacu de Barcauexercită pe lângă competenţele sale de autoritate
executivă, atribuţiile de factor de echilibru şi mediere între forţele politice, sociale, culturale,
educaţionale, economice şi administrative, între acestea şi cetăţeni, între autorităţi şi comunitate
urmărind armonizarea relaţiilor interinstituţionale şi interumane şi garantând pacea socială la
nivelul comunităţii.
(6) Organizaţiile locale şi judeţene ale partidelor politice au obligaţia de a pregăti şi
promova pentru funcţiile de administraţie publică de la nivelul comunei Suplacu de Barcau(primar,
viceprimar, consilieri locali) persoane competente, de o moralitate neîndoielnică, pregătite şi apte
din punct de vedere politic, juridic, psiho-sociologic etc, să slujească aspiraţiile şi idealurile tuturor
oamenilor din comuna Suplacu de Barcau, binele general al comunităţii locale.
(7) Mandatul primarului şi al viceprimarului începe, durează, se exercită, se suspendă sau
încetează în condiţiile stabilite prin Legea administraţiei publice locale sau alte acte normative
incidente.
(8) Pe durata mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local.
II.2 Aparatul de specialitate al primarului comunei Suplacu de Barcau, instituţiile şi
serviciile publice de interes local
Art.35 Consiliul local şi primarul sau viceprimarul (pentru atribuţiile delegate) îşi exercită
atribuţiile şi răspunderile legale prin intermediul aparatului de specialitate, al instituţiilor şi
serviciilor publice de interes local care sunt înfiinţate, funcţionează, sunt gestionate şi finanţate şi se
organizează în conformitate cu legislaţia în vigoare, ţinându-se cont de particularităţile şi condiţiile
specifice ale comunei Suplacu de Barcau.
II.2.1. Aparatul de specialitate al primarului comunei Suplacu de Barcau
Art.36 (1) Aparatul de specialitate al primarului cuprinde funcţii publice de execuţie sau de
conducere si personal contractual, conform statului de funcţii. Numărul de personal, statul de funcţii
şi organigrama primăriei se aprobă prin hotărâri ale consiliului local, la propunerea primarului, cu
luarea în consideraţie a necesarului de resurse umane şi a fondurilor alocate, prin bugetul local,
pentru acoperirea cheltuielilor de personal;
b) Dintre funcţiile publice, următoarele sunt funcţii de conducere:
- secretar
- şef structură urbanism
- administrator public, înfiinţat prin hotărârea consiliului local
- şef compartiment financiar-contabil .
c) Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente funcţionale a căror
configuraţie se stabileşte anual prin organigrama propusă de primar şi aprobată de către consiliul
local.
d) Numărul total de posturi din aparatul de specialitate al primarului poate fi mărit numai cu
o motivaţie puternică şi dacă prevederile bugetare pentru salarizarea personalului sunt acoperitoare.
e) Numirea, promovarea, evaluarea, salarizarea şi acordarea celorlalte drepturi pecuniare,
eliberarea din funcţie a personalului din aparatul de specialitate al primarului se fac în conformitate
cu Legea nr. 188/1999 republicată privind Statul funcţionarilor publici, respectiv Legea nr.
53/2003-Codul Muncii şi celelalte acte normative aplicabile.
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f) Modul de organizare si funcţionare, obiectivele, sarcinile si responsabilităţile ce revin
fiecărui compartiment funcţional din cadrul primăriei se stabilesc, potrivit legii, de către primar, cu
avizul consiliului local;
g) Sarcinile ce revin fiecărui funcţionar public sau angajat pe bază de contract de muncă se
stabilesc prin fişele posturilor care se întocmesc de către fiecare şef de compartiment care are şi
competenţa de a evalua, stimula, propune sancţiuni etc. pentru activitatea desfăşurată de aceştia.
Personalul contractual şi funcţionarii publici exercită obligatoriu toate atribuţiile şi sarcinile date
prin lege, hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului.
h) Şefii de compartimente din cadrul primăriei şi administratorul public, au obligaţia de a
întocmi, prezenta şi susţine rapoartele de specialitate la proiectele de hotărâri ale consiliului local,
răspunzând de exactitatea şi de corectitudinea informaţiilor furnizate, de respectarea normelor
tehnice şi juridice aplicabile cu privire la punctele de vedere exprimate şi soluţiile propuse. Prezenta
acestora la şedinţele de comisie sau de plen ale consiliului local în vederea susţinerii rapoartelor
este obligatorie,invitaţiile de participare făcându-se în scris de către secretarul comisiei, respectiv de
către secretarul comunei. Pentru proiectele de hotărâri iniţiate de către primar sau de către
viceprimar solicitarea şi depunerea rapoartelor, respectiv prezenţa şefilor de compartimente şi a
administratorului public la şedintele de comisie sau de plen în vederea susţinerii punctelor de
vedere şi propunerilor făcute se asigură prin grija acestora.
(2) a) Primarul, viceprimarul, secretarul unităţii administrativ-teritoriale şi aparatul de
specialitate al primarului formează primăria comunei Suplacu de Barcau care duce la îndeplinire
hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului, soluţionând problemele curente ale
colectivităţii locale.
b) Primăria comunei Suplacu de Barcau îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului de
ordine interioară aprobat de către consiliul local.
(3) Primarul, viceprimarul şi secretarul unităţii administrativ-teritoriale împreună cu aparatul
de specialitate al primarului formează o structură funcţională numită primăria comunei Suplacu de
Barcau care aplică actele locale de autoritate şi soluţionează problemele generale ale comunităţii cu
respectarea legislaţiei în vigoare.
Activitatea primăriei este organizată şi se desfăşoară pe baza regulamentului intern şi a
statutului comunei Suplacu de Barcaucare se aprobă prin hotărâri ale consiliului local.
II.2.2.Instituţiile publice de interes local
Art.37 a)Instituţiile de interes local se află în slujba comunităţii şi au ca scop fundamental al
activităţii lor slujirea nevoilor, aspiraţiilor şi valorilor individuale sau colective ale oamenilor
”cetăţii” prin furnizarea serviciilor specifice.
b) Înfiinţarea, organizarea, funcţionarea, gestionarea patrimoniului şi finanţarea instituţiilor
publice de interes local se realizează cu respectarea legislaţiei în vigoare.
c) Raporturile dintre autorităţile publice locale (primar sau consiliu local) şi instituţiile
publice de interes local, dintre acestea şi cetăţeni, precum şi relaţiile dintre ele, au la bază principiile
respectului şi încrederii reciproce, ale responsabilităţii şi legalităţii, ale solidarităţii, cooperării şi
acţiunii convergente pentru întărirea unităţii şi înfăptuirea binelui comunităţii locale şi al tuturor
membrilor săi.
d) Comunitatea şi autorităţile publice locale sprijină şi se implică direct în asigurarea unor
condiţii optime de funcţionare a instituţiilor publice de interes local şi colaborează cu autorităţile şi
instituţiile de specialitate de la nivel judeţean sau central pentru soluţionarea problemelor specifice,
în limitele competenţelor legale şi ale resurselor asigurate.
e) Şefii instituţiilor publice de interes local prezintă în faţa comunităţii locale şi a
autorităţilor ei reprezentative informări sau rapoarte cu privire la activitatea desfăşurată, rezultatele
obţinute şi problemele întâmpinate pe linia realizării obiectivelor specifice.
Aceştia răspund în condiţiile legii de modul în care folosesc fondurile şi gestionează
patrimoniul care face parte din domeniul public sau privat al comunei Suplacu de Barcau, şi a
celorlalte bunuri pe care le au în administrare.
II.2.3. Serviciile publice locale
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Art.38 a) Serviciile publice locale reprezintă acele activităţi şi prestaţii pe care autorităţile
publice locale sau instituţiile publice de interes local le desfăşoară sau le oferă cetăţenilor în scopul
satisfacerii nevoilor lor. Principalele servicii necesare a fi prestate la nivelul comunei Suplacu de
Barcausunt cele prevăzute de art.36 alin.2 din Legea administraţiei publice locale.
b) Pentru prestarea serviciilor care nu intră în sfera de competenţă a instituţiilor publice
specializate a consiliului local din comuna Suplacu de Barcauare obligaţia de a stabili prestarea
acestora în sarcina compartimentelor specializate ale primăriei sau de a înfiinţa servicii publice de
sine stătătoare.
c) Înfiinţarea, organizarea, funcţionarea, gestionarea şi finanţarea serviciilor de utilitate
publică locală se reglementează prin hotărâri ale consiliului local, cu respectarea legislaţiei în
vigoare.
d) Pentru prestarea serviciilor publice cu excepţia celor care, potrivit legislaţiei în vigoare,
sunt asigurate gratuit, consiliul local al comunei Suplacu de Barcauva stabili taxe speciale prin care
să se asigure acoperirea cheltuielilor făcute în acest scop. Taxele speciale instituite se vor percepe
numai de la beneficiarii serviciilor. Consiliul local poate hotărâ, pentru a menţine taxele la un nivel
acceptabil, ca o parte din cheltuielile realizate pentru funcţionarea unor servicii să fie acoperite prin
subvenţii de la bugetul local.
e) Baza tehnico-materială necesară pentru realizarea serviciilor publice şi a celor de utilitate
publică este asigurată, inventariată, gestionată şi utilizată în mod corespunzător prin grija
viceprimarului, care răspunde de integritatea bunurilor din domeniul public şi privat al comunei
Suplacu de Barcau, în condiţiile legii.
f) Agenţii economici, instituţiile şi cetăţenii din comuna Suplacu de Barcausunt consultaţi
de către autorităţile publice locale în legătură cu actele de autoritate ce urmează a fi adoptate pe
linia înfiinţării, gestionării, funcţionării şi finanţării instituţiilor şi serviciilor publice de interes local
pe care au obligaţia de a le respecta şi aplica în funcţie de nevoile şi condiţiile specifice.
II.3.Legile comunităţii, exercitarea autorităţii şi înfăptuirea dreptăţii
Art.39 a) La nivelul comunei Suplacu de Barcau, întreaga activitate a autorităţilor şi
instituţiilor, a organizaţiilor şi a agenţilor economici, a societăţii civile şi a cetăţenilor este
organizată şi se desfăşoară cu respectarea Constituţiei Romăniei, a legilor ţării, şi a actelor de
autoritate emise de către consiliul local sau de către primar.
b) În raport de competenţele, atribuţiile şi răspunderile pe care le au, consiliul local ca
autoritate deliberativă şi primarul ca autoritate executivă, emit acte de autoritate care reglementează
viaţa şi activitatea comunităţii, a subsistemelor care o compun şi a cetăţenilor, care au putere de
lege locală, a căror respectare este obligatorie pentru persoanele juridice şi fizice din comuna
Suplacu de Barcau.
c) Actele prin care se exercită autoritatea la nivelul comunei Suplacu de Barcausunt:
- hotărârile consiliului local
- dispoziţiile primarului.
d) Proiectele de hotărâri ale consiliului local pot fi iniţiate de către primar, viceprimar,
consilieri locali sau de către cel puţin 5 % dintre cetăţenii cu drept de vot ai comunei Suplacu de
Barcau, iar pentru adoptarea lor este necesară respectarea procedurilor şi a celorlalte condiţii
prevăzute de legislaţia în vigoare şi de regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului
Local.
e) În comuna Suplacu de Barcau aplicarea legilor ţării, adoptarea şi executarea legilor locale
trebuie să aibă ca finalitate dezvoltarea generală, garantarea libertăţii cetăţenilor, înfăptuirea
dreptăţii şi asigurarea ordinii şi unităţii juridice a comunităţii.
f) După adoptare, hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului se transmit Instituţiei
Prefectului Judeţului Iaşi, primarului şi persoanelor vizate sau implicate în executarea lor şi se aduc
la cunoştinţa cetăţenilor comunei, prin grija secretarului.
g) Verificarea legalităţii, sistematizarea, caracterul necontradictoriu şi evidenţa actelor de
autoritate locală sunt realizate şi asigurate de către secretarul comunei şi de către consilierii juridici
aflaţi în subordinea sa care au şi obligaţia de a-i sprijini pe iniţiatori în elaborarea şi realizarea
proiectelor supuse spre aprobarea consiliului local sau a primarului.
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h) Pentru asigurarea cadrului legal local necesar soluţionării problemelor specifice, şefii de
instituţii şi servicii precum şi cei ai compartimentelor funcţionale din aparatul de specialitate al
primarului au obligaţia de a propune în scris iniţierea unor proiecte de hotărâri ale consiliului local
sau dispoziţii ale primarului, corespunzătoare.
i) Întocmirea, aprobarea şi eliberarea avizelor, acordurilor, autorizaţiilor, certificatelor,
adeverinţelor şi a altor acte care sunt de competenţa autorităţilor publice locale se realizează cu
respectarea termenelor, cerinţelor şi procedurilor prevăzute de legislaţia în vigoare şi de către
regulamentele aprobate de către consiliul local .
j) Exercitarea autorităţii la nivelul comunităţii locale se realizează cu mijloacele, pe căile şi
în limitele stabilite prin Constituţie şi legile tării, respectiv prin hotărârile consiliului local şi
Statutul Comunei Suplacu de Barcau.
k) Înfăptuirea dreptăţii atât sub forma sa distributivă, cât şi procedurală sau reparatorie se
realizează pe fiecare treaptă a sistemului ierarhiei exercitării autorităţii administrative la nivelul
local şi are la bază legile ţării şi ale comunităţii. Garant al înfăptuirii dreptăţii la nivelul colectivităţii
locale este primarul, în faţa căruia toţi cetăţenii comunei sunt egali.
l) Pentru problemele care depăşesc competenţele autorităţii administrative sau pentru
corectarea unor erori săvârşite de acestea, toţi cetăţenii comunei au acces liber la justiţie în
condiţiile stabilite de lege. Primarul, consiliul local şi toate structurile din subordinea acestora au
obligaţia de a pune la dispoziţia instanţelor de judecată sau a celorlalte structuri din cadrul puterii
judecătoreşti, toate informaţiile şi documentele de care dispun pentru a asigura soluţionarea corectă
a litigiilor şi altor cauze aflate pe rolul lor. De asemenea, în situaţii temeinic motivate autorităţile
locale vor sesiza ele însele organele judecătoreşti pentru soluţionarea unor situaţii care justifică un
interes general.
Aplicarea şi respectarea hotărârilor judecătoreşti rămase definitive sunt obligatorii atât pentru
autorităţile locale cât şi pentru toate persoanele juridice sau fizice din comuna Suplacu de Barcau.
Asigurarea liniştii şi ordinii publice în cadrul comunităţii locale reprezintă atribuţii
principale ale primarului şi consiliului local, fiind asigurate prin intermediul postului locale de
poliţie sau al poliţiei comunitare care prezintă consiliului local informări şi rapoarte cu privire la
problemele generale şi măsurile ce se impun pentru îmbunătăţirea situaţiei în acest domeniu.
m) Pentru luarea unor decizii de interes generalpopulaţia cu drept de vot a comunei poate fi
consultată prin referendum . Iniţierea, organizarea, finanţarea şi valorificarea rezultatelor
referendumului local se realizează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
n) Cel puţin o dată pe an primarul are obligaţia de a organiza adunări cetăţeneşti, pe sate, în
cadrul cărora prezintă informări cu privire la măsurile întreprinse pentru soluţionarea problemelor
comunităţilor respective şi stabileşte cu acestea obiectivele prioritare şi căile de acţiune pentru etapa
următoare.
o) Primarul, viceprimarul, secretarul şi consilierii locali sunt obligaţi să prezinte, cel puţin o
dată pe an, rapoarte cu privire la activitatea desfăşurată în slujba comunităţii.
Raportul din ultimul an de mandat al primarului vizează activitatea desfăşurată în întreaga
perioadă de exercitare a funcţiei şi se publică, împreună cu anexele cu cel puţin trei luni înaintea
încheierii mandatului. Fondurile necesare publicării raportului se asigură de la bugetul local
p) Emiterea actelor locale de autoritate se face cu respectarea prevederilor legale privind
transparenţa decizională. Secretarul comunei şi bibliotecarul au obligaţia de a aduce la cunoştinţă
publică toate hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului care pot fi contestate în termenele
şi în condiţiile stabilite de lege.
Statutul comunei, Regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local,
Regulamentul intern al primăriei comunei Suplacu de Barcauprecum şi alte acte de autoritate cu
caracter normativ de interes general se publică în volum sub titlul “Reforma administraţiei publice
locale, legile comunităţii”, fondurile necesare fiind asigurate de la bugetul local.
Prin grija secretarului, al consilierului juridic al consiliului local, respectiv cu dispoziţiile
primarului, se vor realiza colecţiile cu hotărârile consiliului local, respectiv cu dispoziţiile
primarului, colecţii care se vor afla în permanenţă la dispoziţia consilierilor locali, a aparatului de
specialitate al primarului, a cetăţenilor şi a tuturor celor interesaţi de cunoaşterea, respectarea şi
aplicarea lor. Sarcina de a realiza, de a actualiza şi de a pune la dispoziţia persoanelor interesate
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(atât la sediul consiliului local, cât şi la biblioteca comunală) a acestor colecţii se include în mod
obligatoriu în fişa postului consilierului juridic şi în cea a bibliotecarului comunal, neîndeplinirea
lor atrăgând răspunderea disciplinară a angajaţilor în cauză.
r) Sancţiunile aplicate pentru nerespectarea legilor ţării sau a normelor stabilite prin actele
de autoritate locală se aplică persoanelor juridice şi fizice din comuna Suplacu de Barcau, de către
persoanele sau factorii stabiliţi prin lege sau de împuterniciţii acestora numai după o analiză şi o
fundamentare corespunzătoare a unei astfel de decizii. Sancţiunile aplicate pot fi contestate în
condiţiile legii.
s) Legile comunităţii, exercitarea autorităţii şi înfăptuirea dreptăţii la nivelul comunei
Suplacu de Barcause vor armoniza permanent cu evoluţiile care au loc permanent la nivelul
sistemului legislativ naţional în procesul integrării europene a României, exercitarea autorităţii şi
înfăptuirea dreptăţii fiind adoptate permanent nevoilor şi aspiraţiilor colectivităţii locale.
II.4. ECONOMIA LOCALĂ, PATRIMONIUL, FINANŢELE ŞI LUCRĂRILE
PUBLICE
II.4.1 Economia locală
Art.40. 1) Autorităţile publice locale şi fiecare generaţie de locuitori ai comunei au datoria
de a apăra, spori şi diversifica averea comunei, de a o utiliza raţional şi eficient pentru a asigura
traiul bun şi un viitor sigur pentru toţi membrii comunităţii.
2) Economia comunei Suplacu de Barcau se bazează pe principiile economiei de piaţă,
libera iniţiativă şi concurenţa, şi are ca scop fundamental dezvoltarea generală a localităţii şi
creşterea calităţii vieţii oamenilor.
3) In comuna Suplacu de Barcau munca liberă reprezintă calea fundamentală de sporire a
averii fiecărei familii şi a comunităţii în ansamblul ei. Ea reprezintă valoare perenă a colectivităţii
locale.
4) Autorităţile administraţiei publice locale încurajează şi susţin, prin măsuri ce ţin de
competenţa lor, dezvoltarea şi modernizarea agriculturii, a zootehniei, a producţiei industriale, a
serviciilor şi comerţului, a tuturor activităţilor economice care aduc beneficii familiilor, agenţilor
economici şi comunităţii. Ele asigură egalitate de şanse, tratament nediscriminatoriu pentru toţi
întreprinzătorii care îndeplinesc condiţiile legale si normele U.E. de a investi şi a desfăşura activităţi
economice în comuna Suplacu de Barcau.
II.4.2 2 Proprietatea
Art.41 1) În comuna Suplacu de Barcau se respectă principiul pluralismului formelor de
proprietate în sensul coexistenţei proprietăţii publice (a statului, a judeţului şi a comunei) cu
proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice.
2) Proprietatea comunei Suplacu de Barcau este formată din proprietatea publică şi
proprietatea privată.
3) Proprietatea publică a comunei Suplacu de Barcau este formată din :
- drumurile comunale, vicinale şi străzile ;
- pieţele publice, comerciale, târgurile, oboarele şi parcurile publice, precum şi zonele de
agrement ;
- lacurile şi plajele care nu sunt declarate de interes public naţional sau judeţean ;
- reţele de alimentare cu apa, canalizare, termoficare, staţiile de tratare şi epurare a apelor
uzate cu instalaţiile, construcţiile şi terenurile aferente ;
- terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoara activitatea consiliul local şi primăria, precum şi
instituţiile publice de interes local, cum sunt : teatrele, bibliotecile, muzeele, spitalele, policlinicile
şi altele asemenea ;
- locuinţele sociale ;
- statuile şi monumentele, dacă nu au fost declarate de interes public naţional ;
- bogăţiile de orice natură ale subsolului, în stare de zăcământ, dacă nu au fost declarate de
interes public naţional ;
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- terenurile cu destinaţie forestieră, dacă, nu fac parte din domeniul privat al statului şi dacă
nu sunt proprietatea persoanelor fizice ori a persoanelor juridice de drept privat ;
- cimitirile orăşeneşti şi comunale ;
- alte bunuri de utilitate publică, aflate în proprietatea comunei Suplacu de Barcau.
4) Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Suplacu de Barcau se
întocmeşte şi se actualizează de către comisia specială, constituită în conformitate cu prevederile
Legii 213/1998 şi cu normele metodologice de aplicare a acesteia şi se însuşeşte prin hotărâre a
consiliului local. Aceeaşi comisie întocmeşte/actualizează şi listele cuprinzând bunurile imobile
aflate în proprietatea privată a comunei, respectiv situaţia terenurilor care fac parte din păşunea
comunală, pe care le supune aprobării autorităţii locale deliberative. Orice modificare cu privire la
înregistrarea şi regimul juridic sau tehnic al bunurilor cuprinse în cele trei documente, care atestă
dreptul de proprietate respectiv categoria de folosinţă a acestora, se aprobă, cu justificările
corespunzătoare, prin hotărâre a consiliului local, în condiţiile legii;
5) Bunurile care alcătuiesc domeniul public al comunei Suplacu de Barcau sunt
imprescriptibile, insesizabile şi inalienabile.
6) Proprietatea privată a comunei Suplacu de Barcaueste formată din acele bunuri care au
fost dobândite de aceasta pe căile prevăzute de lege şi care nu sunt cuprinse in lista bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ- teritoriale.
Trecerea bunurilor comunei Suplacu de Barcaudin domeniul public in domeniul privat al acesteia
sau invers poate fi aprobată, in condiţiile legii, numai de către consiliul local.
Hotărârile pe care consiliul local le ia cu privire la administrarea sau operaţiunile privind bunurile
care alcătuiesc domeniul public sau privat al comunei se adoptă cu votul a două treimi din numărul
consilierilor în funcţie.
7) Răspunderea privind inventarierea, gestionarea, utilizarea eficientă, paza şi asigurarea
integrităţii bunurilor care alcătuiesc domeniul public sau privat al comunei revine viceprimarului
care are în subordine compartimentul pentru administrarea patrimoniului şi administratorul public.
8) Reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor se
realizează cu respectarea condiţiilor şi procedurilor stabilite prin legislaţia în vigoare. Comisia
locală de stabilire a dreptului de proprietate asupra terenurilor îşi exercită competenţele în limitele
stabilite de lege, documentaţiile supuse aprobării acesteia fiind întocmite de către serviciul pentru
cadastru şi agricultură, care gestionează terenul aflat la dispoziţia comisiei, şi avizate pentru
legalitate de către secretar.
Anual, odata cu raportul privind situaţia şi modul de administrare a patrimoniului, primarul,
în calitate de preşedinte al Comisiei locale de fond funciar prezintă consiliului local balanţa
fondului funciar al comunei, cu justificarea modificărilor faţă de situaţia prezentată anterior.
9) Fiecare persoană fizică sau juridică este obligată să-şi declare şi să probeze proprietăţile
pe care le deţine pe raza comunei Suplacu de Barcau pentru a fi inregistrate în evidenţele fiscale şi
agricole ale primăriei. Orice modificare survenită cu privire la regimul juridic al proprietăţilor va fi,
de asemenea, adusă la cunoştinţă şi probată cu acte, compartimentelor de specialitate ale
administraţiei publice locale pentru a fi operate corespunzător. Proprietaţile deţinute în alte unităţi
administrativ teritoriale se declară la primăriile respective, asupra acestora fiind informată şi
primăria locală.
10) În comuna Suplacu de Barcau proprietatea privată dobândită licit este garantată şi
ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Caracterul licit al dobândirii dreptului de
proprietate asupra terenurilor şi altor imobile în condiţiile aplicării eronate a legilor proprietăţii
poate fi constatat numai de către instanţa de judecată sau, după caz, de către autoritatea care a emis
actul de proprietate în cauză.
Acţiunea în instanţă, respectiv sesizarea autorităţilor emitente cu privire la situaţiile prevăzute la
aliniatul precedent poate fi făcută de orice persoană care justifică un interes sau de către primar,
respectiv de către viceprimar, în condiţiile legii.
11) În comuna Suplacu de Barcau sunt interzise ocuparea în întregime sau în parte a
terenurilor de orice fel, mutarea sau distrugerea semnelor de hotar fără aprobările legale
corespunzătoare. Persoanele care încalcă această normă suportă sancţiunile legale corespunzătoare.
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Autorităţile publice locale, prin grija viceprimarului, organizează paza bunurilor cetăţenilor şi ale
comunităţii in condiţiile stabilite prin legislaţia în vigoare.
12) Pe raza comunei Suplacu de Barcau dobândirea dreptului de proprietate şi înstrăinarea
bunurilor se realizează pe căile şi în condiţiile stabilite de lege.
Art.42 Concesionarea, darea în administrare şi delegarea gestiunii unor bunuri sau servicii
publice se face numai prin licitaţie publică, pe baza unor studii de oportunitate care justifică un
interes major al comunităţii locale, în condiţiile legii. Schimbul sau vânzarea unor terenuri şi a
oricăror altor bunuri din domeniul privat al comunei pot fi aprobate de către consiliul local cu votul
a cel puţin două treimi din numărul consilierilor în funcţie numai pe baza studiilor de oportunitate
prevăzute la alineatul precedent şi numai în cazul în care vânzarea este necesară pentru asigurarea
finanţării unor obiective de investii prin care să rezolve probleme fundamentale ale comunităţii,
dacă nu există alte posibilităţi de asigurare a fondurilor.
Se interzice supunerea spre aprobare a consiliului local a proiectelor de hotărâre care
vizează probleme de patrimoniu fără asigurarea transparenţei decizionale.
4.3. Finanţele publice locale
Art.43 1) Formarea, administrarea, utilizarea şi controlul resurselor financiare ale comunei
Suplacu de Barcau şi ale instituţiilor sau serviciilor publice locale se realizează cu respectarea
principiului autonomiei locale, administrative şi financiare, reglementarea acestora făcându-se prin
hotărâri ale consiliului local, în condiţiile Legii finanţelor publice locale şi a celorlalte norme legale
în vigoare.
2) Bugetul local anual şi bugetele speciale sunt aprobate prin hotărâri ale consiliului local,
proiectele acestora fiind promovate de către primar, pe baza datelor furnizate de către
compartimentul financiar- contabil, respectiv a solicitărilor primite din partea compartimentelor de
specialitate, a instituţiilor şi serviciilor de interes public local în condiţiile legii.
3) Sursele din care se constituie veniturile bugetului local sunt cele stabilite prin legea
finanţelor publice locale.
4) Impozitele şi taxele locale în comuna Suplacu de Barcause stabilesc prin hotărâri ale
consiliului local, în limitele şi în condiţiile stabilite de lege, ţinându-se cont de posibilităţile reale
ale contribuabililor de a le achita şi de nevoile comunităţii.
Calculul, urmărirea, încasarea sau executarea silită a creanţelor bugetare locale se realizează de
către compartimentul financiar- contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului, în
condiţiile legii.
5) Organizarea şi desfăşurarea activităţii financiar-contabile la nivelul comunei Suplacu de
Barcause realizează cu respectarea principiilor, regulilor, procedurilor şi responsabilităţilor stabilite
prin Legea finanţelor publice locale, legilor anuale ale bugetelor de stat, legea contabilităţii şi a
celorlalte reglementări legale în materie.
6) Ordonatorul principal de credite îsi exercită atribuţiile şi responsabilitaţile ce-i revin pe
linia finantelor publice locale prin intermediul compartimentului financiar contabil şi al celorlalte
structuri sau funcţii publice din cadrul administraţiei publice locale care, potrivit hotărârilor
consiliului local, dispoziţiilor primarului, fişelor posturilor şi regulamentelor de organizare internă
au atribuţii în domeniu.
7) Ordonatorul principal de credite întocmeşte şi prezintă spre aprobare consiliului local,
până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de execuţie a bugetului local şi bugetelor
speciale însoţite de rapoarte de performanţă în care se cuprind obiectivele preconizate şi pe cele
obţinute, indicatorii şi conturile…..precum şi situaţia angajamentelor legale.
-Execuţiile bugetare anuale şi trimestriale care sunt prezentate spre aprobare consiliului local vor
cuprinde, ca anexe, situaţia contractelor de achiziţii publice încheiate/în derulare /finalizate în
perioada de referinţă, care vor cuprinde cel puţin următoarele informaţii: titulari, nr. hotărârii
consiliului local de aprobare a documentaţiei, suma prevăzută în buget, valoare contract, termen de
finalizare, stadiul lucrărilor etc.
- administratorul public, juriştii din cadrul primăriei/consiliului local şi compartimentul
financiar- contabil au obligaţia de a realiza şi actualiza în permanenţă colecţia tuturor contractelor
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care angajează fondurile publice şi patrimoniul comunei, de a asigura accesul la acestea şi de a le
pune la dispoziţia consilierilor locali, a funcţionarilor publici şi a tuturor celor interesaţi, în
condiţiile legii;
8) Toate operaţiunile care angajează finanţele publice şi patrimoniul comunei Suplacu de
Barcausunt supuse controlului financiar preventiv, auditului public intern şi controlului financiar, în
condiţiile legii.
9) Contractarea de împrumuturi se poate realiza, în condiţiile legii, numai pentru obiective
de investiţii indispensabile pentru viaţa comunităţii, în absenţa altor posibilităţi de finanţare, cu o
fundamentare corespunzătoare, care va conţine obligatoriu un studiu de impact.Hotărârile consilului
local având acest scop vor fi adoptate numai cu consultarea locuitorilor comunei în cadrul
adunărilor cetăţeneşti pe sate organizate de către primar, în condiţiile legii.Se interzice contractarea
unui nou împrumut înainte de rambursarea unuia deja contractat; folosirea liniilor de creditare
deschise pentru un anumit obiectiv de investiţi în alte scopuri este, de asemenea interzisă.
4.4. Achiziţiile şi lucrările publice
Art.44 1) Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare în comuna
Suplacu de Barcau se realizează cu respectarea normelor, procedurilor şi competenţelor stabilite
prin actele autoritaţilor publice locale şi legile ţării.
2) Planul anual de achiziţii publice, lista de investiţii şi documentaţiile tehnico-economice
corespunzătoare se întocmesc prin grija compartimentelor de specialitate din cadrul primărie locale
şi se supun aprobării consiliului şi primarului în condiţiile legii.
3) Atribuirea contractelor de achiziţii produse, servicii şi lucrări în comuna Suplacu
de Barcau se face cu respectarea cerinţelor şi procedurilor legale, pe baza documentaţiilor întocmite
de către compartimentele de specialitate din cadrul primăriei, care au obligaţia de a urmări execuţia
contractelor, de a face recepţia bunurilor, serviciilor sau lucrărilor contractate şi de a le gestiona şi
utiliza în scopul pentru care au fost achiziţionate.
4) Obiectivele de investiţii cuprinse în strategia şi programele de dezvoltare a comunei
Suplacu de Barcau se evidenţiază în mod corespunzător în P.AT.J, P.U.G. şi în celelalte
documentaţii care reflectă perspectiva dezvoltării şi modernizării urbanistice a localităţii, aprobate
de către consiliul local.
5) Execuţia lucrărilor de construcţii se poate realiza numai după obţinerea autorizaţiei emise
de către factorii în drept şi cu respectarea cerinţelor impuse.
6) Pentru finanţarea obiectivelor de investiţii cuprinse în programele de dezvoltare a
comunei Suplacu de Barcau, primarul, viceprimarul, consilierii locali şi funcţionarii publici cu
atribuţii în domeniu au obligaţia de a promova proiectele şi documentaţiile pe baza cărora se pot
obţine fonduri guvernamentale şi europene cu respectarea normelor aplicabile.
7) În vederea finanţării şi realizării unor acţiuni, servicii sau lucrări de interes public local,
consiliul local poate aproba cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau straine.
8) Lucrările de construcţii şi reparaţii de interes public, finanţate de la bugetul local al
comunei Suplacu de Barcau se execută numai pe baza unor documentaţii tehnico-economice
aprobate de către consiliul local, contractele de execuţie fiind atribuite numai cu respectarea
legislaţiei privind achiziţiile publice.
9) Obiectivele de investiţii realizate cu fonduri de la bugetul local se includ, prin hotărâri ale
consiliului local, în patrimoniul public sau privat al comunei Suplacu de Barcau, după caz, evidenţa
contabilă, administrarea, gestionarea şi utilizarea lor realizându-se de către compartimentele de
administrare a patrimoniului şi financiar-contabil din primărie, în condiţiile stabilite prin hotărâri
ale consiliului local şi legile ţării.
10) Documentaţiile de atribuire a contractelor de achiziţii, lucrări, construcţii sau de
reparaţii, respectiv de materiale în vederea realizării unor astefel de lucrări, servicii de proiectare, de
consultanţă, juridice, de contabilitate sau de pază, se supun aprobării consiliului local sau după caz,
consiliilor de administraţie de la instituţiile ai căror directori au statut de ordonatori de credite.Se
interzice încheierea de acte adiţionale la aceste contracte cu încălcarea procedurilor şi a limitelor
stabilite de lege.

29

Capitolul al III-lea- EDUCAŢIA, VIAŢA SPIRITUALĂ ŞI CULTURA
COMUNITĂŢII
Art.45 1) Educaţia libertăţii, emanciparea prin cultură şi înălţarea spirituală a oamenilor din
comuna Suplacu de Barcaureprezintă preocupări de bază şi priorităţi ale activităţii autorităţilor,
instituţiilor, familiei şi ale întregii comunităţi.
2) Comunitatea şi autorităţile publice locale sunt obligate să asigure condiţii optime pentru
educaţia unitară, în condiţii de libertate, a tuturor fiilor ei în sensul formării, dezvoltării şi afirmării
libere a personalităţii fiecăruia şi al pregătirii lor pentru a face faţă, atât individual, cât şi cu întreaga
« cetate », nevoilor vieţii într-o societate şi o lume aflate în permanenţa schimbare.
3) Punerea bazelor şi aplicarea unei pedagogii a comunităţii, integrată unei pedagogii
naţionale şi europene moderne reprezintă o preocupare de bază a autorităţilor şi o datorie a
intelectualităţii locale.
4) Educaţia libertăţii la nivelul comunei Suplacu de Barcause integrează sistemului
educaţional naţional urmărind în principal :
 dezvoltarea armonioasă, din punct de vedere fizic şi sufletesc, a copiiilor, tinerilor şi a
tuturor membrilor comunităţii ;
 lărgirea orizontului de cunoaştere a acestora prin însuşirea bazelor ştiinţelor şi prin contactul
cu valorile fundamentale ale culturii locale, naţionale, europene sau universale.
 cultivarea abilităţilor practice, a aptitudinilor, talentelor şi a celorlalte disponibilităţi
creative ,valorificarea acestora din perspectiva afirmării personale şi a sporirii patrimoniului
cultural ( material şi spiritual) al comunităţii ;
 formarea şi afirmarea spiritului întreprinzător, bazat pe libera iniţiativă şi concurenţă ;
 promovarea valorilor, principiilor şi virtuţilor morale autentice, inclusiv a celor religioase şi
cultivarea pe această bază a sentimentelor, a convingerilor şi a unei motivaţii superioare
pentru o viaţă morală pusă în slujba binelui şi a respingerii răului.
 afirmarea voinţei şi întărirea caracterelor, dezvoltarea puterilor sufleteşti necesare în lupta
cu valurile vieţii, pentru împlinirea aspiraţiilor individuale şi a idealurilor comunităţii ;
 asigurarea unei minime culturi politice, juridice şi civice care să dea membrilor comunităţii,
ai societăţii în general, posibilitatea unei integrări corecte în viaţa şi activitatea acestora.
 înţelegerea corectă, de către membrii comunităţii, a raporturilor dintre nevoi şi resurse,
dintre necesităţi şi posibilităţi, dintre ideal şi real, dintre putere, libertate,şi fericire, dintre
individ şi comunitate ; conştientizarea, pe această bază a permanenţei nevoi de implicare a
fiecăruia în viaţa «cetăţii».
5) Şcolile, bisericile, grădiniţele, Centrul Cultural Suplacu de Barcau şi filialele sale săteşti,
bibliotecile, agenţii economici, cabinetele medicale împreună cu celelalte instituţii şi cu familiile
participă în mod liber, de pe poziţiile proprii fiecăruia, cu metodele şi mijloacele specifice, la
formarea şi dezvoltarea personalităţii fiecărui locuitor al comunei, colaborând pentru cultivarea şi
promovarea valorilor spirituale autentice şi pentru realizarea şi menţinerea unităţii sufleteşti a
comunităţii.
6) Preoţii şi profesorii, învăţătorii şi educatoarele, medicii şi inginerii, economiştii şi juriştii,
demnitarii şi funcţionarii publici, patronii şi administratorii societăţilor comerciale, părinţii şi toţi
cei care au dobândit o pregătire sau experienţă de viaţă bogată au pe lângă statutul lor profesional
oficial şi pe acela de «povăţuitori» ai oamenilor şi ai comunităţii locale spre împlinirea «rostului»
lor. Pentru gândurile şi faptele lor de excepţie puse în slujba idealurilor comune, ei pot fi motivaţi,
stimulaţi evidenţiaţi în condiţiile prezentului statut şi ale legislaţiei în vigoare.
7) Înfiinţarea, organizarea, funcţionarea, gestionarea , finanţarea şi evaluarea activităţii
prevăzute la art.4 precum şi statutul profesional al personalului acestora sunt reglementate prin
legile organice, statutele şi regulamentele proprii ale fiecăreia dintre ele.
8) Raporturile dintre primar şi Consiliul Local pe de o parte şi instituţiile din sfera
învăţământului, culturii şi cultelor, care işi desfăşoară activitatea pe raza comunei Suplacu de
Barcau, se bazează pe principiile legalităţii, autonomiei sau independenţei decizionale, ale
solidarităţii şi responsabilităţii, al echilibrului şi
cooperării dintre puterea politică sau
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administrativă şi puterea culturii, a educaţiei şi a credinţei în scopul asigurării armoniei sociale, al
dezvoltării şi afirmării comunităţii.
9) În conţinutul lecţiilor de specialitate, al orelor educative sau al activităţilor
extracurriculare desfăşurate în şcoli vor fi cuprinse elemente privind geografia, istoria, economia,
cultura, obiceiurile şi tradiţiile locale descrise în cartea Istoria Comunei Suplacu de Barcau.
10) Instituţiile şi personalităţile locale vor continua cercetările privind evoluţia organizării
sociale şi a vieţii oamenilor din comuna Suplacu de Barcau, rezultatele obţinute urmând a fi
publicate, până la o nouă ediţie a cărţii comunei.
Educaţia copiilor, a tineretului şi a tuturor fiilor săi, în spiritul unui patriotism local şi
naţional şi al integrării europene, reprezintă o datorie fundamentală a părinţilor, a educatorilor, a
instituţiilor şi a întregii comunităţi.

Capitolul al IV-lea:
MUNCA, SĂNĂTATEA, PROTECŢIA POPULAŢIEI ŞI SOLIDARITATEA
UMANĂ
Art.46 1) În comuna Suplacu de Barcau munca liberă, desfăşurată în condiţii de
competenţă şi eficienţă reprezintă o valoare fundamentală şi, totodată, principala cale de afirmare şi
promovare socială.
Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit, iar alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupaţiei,
precum şi a locului de muncă este liberă pentru toţi locuitorii comunei.
Drepturile şi obligaţiile persoanelor angajate, respectiv ale celor care ocupă funcţii publice
sunt stabilite prin contractele individuale sau colective de muncă, prin Codul Muncii, respectiv prin
Legea privind statutul funcţionarilor publici şi actele normative adoptate în aplicarea acestora.
Munca forţată este interzisă pe întreg teritoriul comunei Suplacu de Barcau.
Pentru apărarea intereselor profesionale, economice şi sociale, salariaţii au dreptul la grevă,
care se manifestă în limitele stabilite de lege şi cu garanţiile necesare asigurării serviciilor esenţiale
pentru societate.
Agenţii economici, instituţiile, autorităţile publice locale şi toti angajatorii care folosesc
forţa de muncă plătită au obligaţia de a respecta normele de igienă şi securitate a muncii, în
condiţiile legii.
Prevenirea îmbolnăvirilor, asigurarea serviciilor medicale şi ameliorarea stării de sănătate a
populaţiei comunei Suplacu de Barcaureprezintă un obiectiv fundamental, o prioritate şi o obligaţie
atât pentru fiecare individ sau familie, cât şi pentru comunitatea locală şi autorităţile publice
reprezentative.
Sistemul acţiunilor şi măsurilor obligatorii al căror scop este sănătatea oamenilor din
comuna Suplacu de Barcaucuprinde :
 prevenirea poluării mediului natural şi ameliorarea permanentă a mediului economic, social,
educaţional şi cultural în care muncesc şi trăiesc locuitorii comunei.
 asigurarea asistenţei medicale de specialitate prin încurajarea şi sprijinirea înfiinţării şi
funcţionării cabinetelor medicale de familie, a cabinetelor medicale specializate, a
farmaciilor în toate satele comunei.
 desfăşurarea, în colaborare cu instituţiile de profil, a unor acţiuni de informare şi educaţie
sanitară, cu caracter general sau special pentru anumite categorii ale populaţiei(copii, tineri,
femei, bătrăni, etc).
 asigurarea condiţiilor prevăzute de normele legale privind medicina muncii.
 ameliorarea şi menţinerea la un nivel adecvat a stării de igienă atât din spaţiile publice, cât şi
în spaţiul privat.
 combaterea sărăciei, a fumatului, a consumului de alcool sau de droguri, a violenţei, etc.
 asigurarea apei potabile, îmbunătăţirea alimentaţiei, respectarea normelor sanitar-veterinare
privind sacrificarea animalelor şi comercializarea produselor.
 combaterea epizootiilor, ecarisarea teritoriului, salubrizarea localităţii.
Sistemul de protecţie a populaţiei comunei Suplacu de Barcaucuprinde:
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a) securitatea alimentară ;
apărarea împotriva dezastrelor ;
protecţia mediului ;
protecţia civilă ;
protecţia muncii ;
protecţia socială ;
protecţia copiilor şi a tinerilor ;
alte forme de protecţie prevăzute de lege.
Primarul şi consiliul local, conducerile agenţilor economici şi organizaţiilor din comună au
obligaţia de a organiza activitatea şi de a aloca resursele necesare pentru protecţia populaţiei, în
condiţiile legii.
Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă, compartimentele funcţionale şi serviciile
publice locale, celelalte structuri cu atribuţii pe linia protecţiei populaţiei comunei sunt obligate să
se achite de atribuţiile pe care le au în domeniul de activitate pe care îl coordonează astfel încât să
fie preîntâmpinate, diminuate sau anulate efectele negative ale unor situaţii excepţionale.
În cazul unor calamităţi sau al altor pericole, respectiv pentru situaţiile în care legea
stabileşte răspunderi civile normale, toţi locuitorii apţi de efort din comună au obligaţia de a
participa la protejarea populaţiei şi a bunurilor, la eliminarea efectelor negative şi la reconstrucţia
bazei materiale a comunităţii.
Primarul şi consiliul local, împreună cu forţele politice, sociale, culturale şi educaţionale au
obligaţia de a asigura şi menţine echilibrul şi armonia socială prin asigurarea egalităţii de şanse şi
promovarea solidarităţii umane între toţi membrii comunităţii.
Membrii comunităţii locale, indiferent de satul în care trăiesc şi muncesc, indiferent de
categoria socială sau profesională căreia îi aparţin, indiferent de opţiuni şi convingeri, indiferent de
relaţia în care se află cu autorităţile, au datoria de a acţiona solidar faţa de persoanele sau categoriile
de populaţie aflate in situaţii speciale şi de a-şi uni resursele şi eforturile pentru apărarea şi
promovarea intereselor comunităţii, pentru înfăptuirea binelui comun şi a fericirii fiecăruia dintre ei.








Capitolul al V-lea: DREPTURILE, LIBERTĂŢILE ŞI ÎNDATORIRILE
FUNDAMENTALE ALE CETĂŢENILOR COMUNEI SUPLACU DE
BARCAU
V.1. Dispoziţii generale
Art.47 a) Cetăţenii comunei Suplacu de Barcaubeneficiază de drepturile şi libertăţile
consacrate prin Constituţia României şi prin alte legi, având obligaţiile şi drepturile prevăzute de
acestea.
b) Cetăţenii comunei Suplacu de Barcausunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără
privilegii şi discriminări.
c) Dispoziţiile prezentului statut privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor vor fi interpretate
şi aplicate în concordanţă cu prevederile Constituţiei României şi ale legilor ţării, cu Declaraţia
Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi celelalte tratate în care România este parte.
d) Orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a
intereselor sale legitime.
e) Limitele exercitării drepturilor şi libertăţilor individuale se stabilesc prin legi, astfel încât
să nu permită încălcarea drepturilor şi libertăţilor altora, a ordinii publice sau a bunelor moravuri.
V.2. Drepturile şi libertăţile fundamentale
Art.48 1) Cetăţenilor comunei Suplacu de Barcaule sunt garantate, în condiţiile legii,
următoarele drepturi şi libertăţi fundamentale :
a) dreptul la viaţă şi la integritate fizică si psihică ;
b) libertatea individuală ;
c) dreptul la apărare ;
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d) libera circulaţie ;
e) dreptul de a le fi respectată şi ocrotită, de către autorităţile publice viaţa intimă, familială
şi privată;
f) inviolabilitatea domiciliului ;
g) secretul corespondenţei ;
h) libertatea conştiinţei ;
i) libertatea de exprimare ;
k) dreptul la învăţătură ;
l) accesul la cultură ;
m) dreptul la ocrotirea sănătatii ;
n) dreptul la mediu sănătos ;
o) dreptul la vot ;
p) dreptul de a fi ales ;
r) libertatea întrunirilor ;
s) dreptul de asociere ;
s) dreptul la muncă şi la protecţie socială a muncii;
t) interzicerea muncii forţate ;
t) dreptul la grevă ;
u) dreptul la proprietate privată;
v) libertatea economică ;
x) dreptul la moştenire ;
y) asigurarea unui nivel de trai decent ;
z) ocrotirea familiei ;
a.1 protectia familiei şi a tinerilor ;
a.2 dreptul la petiţionare ;
a.3 dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică de a solicita anularea actului şi
repararea pagubei ;
2. Autorităţile publice locale au obligaţia de a asigura, în mod direct, sau în colaborare cu
instituţiile şi autorităţile statului, exercitarea drepturilor şi libertăţilor prevăzute în prezentul statut,
în conditiile legii.
3. Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau a unor libertăţi se poate impune numai prin
lege şi numai pentru situaţii de natura celor prevăzute de art.53 din Constituţia României.
Art.49 Tuturor cetăţenilor comunei li se asigură egalitatea de şanse şi în faţa legii şi a autorităţii.În
comuna Suplacu de Barcau sunt interzise discriminarea, exploatarea şi încălcarea sub orice formă a
demnităţii umane.
V.3. Îndatoririle fundamentale
Art.50. Cetăţenii comunei Suplacu de Barcau au următoarele îndatoriri fundamentale :
a) să se achite de îndatoririle fundamentale pe care le au faţă de ţară şi faţă de statul român
în conformitate cu prevederile Constituţiei României ;
b) să manifeste loialitate faţă de comuna Suplacu de Barcau şi să păstreze, să sporească şi să
promoveze valorile care definesc identitatea acesteia şi să-i asigure unitatea şi integritatea.
c) să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin jurământ, în cazul exercitării unor funcţii
publice locale, cu bună credinţă ;
d) să desfăşoare o activitate utilă pentru sine, pentru familie, pentru comunitate şi pentru
societate în general;
e) să contribuie la cheltuielile publice prin plata taxelor şi impozitelor locale ;
f) să-şi exercite drepturile şi libertăţile constituţionale cu bună-credinţă, fără să încalce
drepturile şi libertaţile celorlalţi membri ai comunităţii ;
g) să slujescă binele general al comunităţii şi să nu aducă prejudicii materiale sau de imagine
comunei Suplacu de Barcau.
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Capitolul al VI-lea:
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
Art.51 Prin grija primarului se vor organiza festivităţi în cadrul cărora persoanele născute în
comună vor primi, la împlinirea vârstei de 18 ani, titlul şi certificatul de fiu/fiică al/a comunei.
Art.52 Titlul de cetăţean de onoare al comunei se acordă după următoarele criterii :
a) contribuţia majoră la realizarea unor obiective de maximă importanţă pentru viaţa
comunităţii locale: construcţii sau modernizări ale unor obiective social-culturale, asigurări de
fonduri şi investiţii privind infrastructura localităţii (alimentare cu apă, aducţiune gaze naturale,
modernizări de drumuri etc.)
b) îndeplinirea cu rezultate notabile a unor funcţii de demnitate publică (primar, consilier
local) sau/şi a unor funcţii de conducere la nivelul instituţiilor fundamentale, toate de la nivelul
comunei pe o durată mai mare de 10 (zece) ani.
c) obţinerea unor rezultate deosebite în activitatea culturală şi educativă, sportivă, ştiinţifică,
tehnică etc, concretizată în activităţi, lucrări apreciate pe plan intern şi extern, în promovarea la
etape superioare ale unor concursuri, în obţinerea unor premii etc
d) săvârşirea unor fapte de excepţie care au ca efect preîntâmpinarea unor dezastre, salvarea
de vieţi omeneşti, apărarea comunităţii sau a unor membri ai acesteia în faţa unor pericole, apărarea
proprietăţii publice şi private a comunei.
e) activitate îndelungată, consecventă şi perseverentă pentru soluţionarea unor probleme
majore ale comunei, pentru punerea în valoare a resurselor umane şi materiale locale, pentru
armonizarea relaţiilor interumane şi pentru creşterea prestigiului comunei Suplacu de Barcau
Drepturile persoanelor care deţin titlul de cetăţean de onoare al comunei Suplacu de
Barcause stabilesc prin hotărâre a consiliului local.
Titlul de cetăţean de onoare al comunei Suplacu de Barcause poate pierde sau retrage în
urma condamnării printr-o sentinţă definitivă a instanţelor judecătoreşti pentru săvârşirea unor fapte
penale sau la solicitarea persoanei în cauză.
Art.53 Prezentul statut poate fi modificat prin hotărâre a consiliului local Suplacu de
Barcau, adoptată cu votul a 2/3 din numărul consilierilor locali în funcţie.
Art.54 Pe data intrării în vigoare a prezentului statut se abrogă orice alte dispoziţii ale
actelor de autoritate locale care contravin acestuia..
Aprobat în şedinţa ordinară a consiliului local din data de 11.07.2012 prin hotărârea nr. 24
Preşedintele şedinţei,

Vizat pentru legalitate,

Consilier local,

Secretar,
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