ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂUNEȘTI
HOTĂRÂREA NR. 34
din data de 31.08.2018
Privind: aprobarea Statutului comunei Păunești, județul Vrancea
Consiliul Local al comunei Păunești, județul Vrancea, având în vedere:
-

expunerea de motive privind aprobarea Statutului Comunei Păunești;

-

raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Păunești, județul Vrancea înregistrat sub nr.
6925/21.08.2018;

- art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată, ale art. 3,
art. 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la
15 octombrie 1985, rectificată prin Legea nr. 199/1997;
-

prevederile art. 7 alin. (2) din Codul Civil;

-

dispozițiile Legii cadru a descentralizării nr. 195/2006;

- prevederile OG nr.53/2002 privind Statutul - cadru al unităţii administrativteritoriale;
-

avizul Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Păunești;

- prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a), art. 45 alin. 1 și 115, alin. (1),
lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se aprobă Statutul Comunei Păuneşti, judeţul Vrancea, conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prevederile hotărârii adoptate vor fi aduse la îndeplinire de primarul comunei Păuneşti,
județul Vrancea.
Art.3. Prevederile hotărârii adoptate vor fi comunicate prin grija primarului care va asigura
aducerea acestuia la îndeplinire, iar secretarul o va da publicității și o va transmite celor
interesați, în termenul prevăzut de lege.
PREŞEDINTE DE ŞEDINȚĂ,
Consilier local
Marin Vasile

CONTRASEMNEAZĂ
Secretarul comunei Păunești
MARIANA DRUG
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I. DISPOZIȚII GENERALE
Art. 1
(1) În conformitate cu prevederile art. 38, alin. (2), litera „b" din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei Guvernului
nr. 53/2002 privind Statutul - cadru al unităţii administrativ - teritoriale, aprobată prin Legea nr.
96/2003, Consiliul local al comunei Păuneşti, elaborează şi aprobă Statutul propriu al comunei
Păuneşti, județul Vrancea.
(2) Comuna Păuneşti, ca unitate administrativ - teritorială a județului Vrancea, este persoană
juridică de drept public cu deplină capacitate juridică, care posedă un patrimoniu şi are iniţiativă
în tot ceea ce priveşte administrarea intereselor publice locale, exercitându-şi autoritatea, în
condiţiile legii pe teritoriul delimitat prin lege.
(3) Comuna Păuneşti, poate intra în raporturi juridice cu alte autorităţi sau instituţii publice,
cu persoane juridice române sau străine, indiferent de natura acestora, precum şi cu persoane
fizice, în condiţiile legii.
Art. 2
(1) Organizarea, funcționarea, competențele și atribuțiile, precum și gestionarea resurselor
care, potrivit legii, aparțin comunei Păuneşti, județul Vrancea, se supun principiilor autonomiei
locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilității autorităților administrației publice locale,
legalității și consultării cetățenilor în soluționarea problemelor locale de interes deosebit.
(2) Aplicarea principiilor prevăzute la alin.(1) nu pot aduce atingere caracterului de stat
național, unitar și indivizibil al României.
Art.3
(1) Prin autonomie locală se înțelege dreptul și capacitatea efectivă a autorităților
administrației publice locale de a soluționa și de a gestiona, în numele și în interesul
colectivităților publice locale pe care le reprezintă, treburile publice în condițiile legii.
(2) Acest drept se exercită de către Consiliul local Păuneşti și primarul comunei aleși prin vot
universal, egal, direct, secret și liber exprimat.
Art.4
(1) Competențele și atribuțiile autorităților administrației publice locale se stabilesc numai
prin lege.
.
(2) Autonomia locală conferă autorităților administrației publice locale dreptul ca, în limitele
legii, să aibă inițiative în toate domeniile, cu excepția celor care sunt date în mod expres în
competența altor autorități publice.
(3) În relațiile dintre autoritățile administrației publice locale și Consiliul Județean Vrancea,
pe de o parte, precum și între Consiliul local Păuneşti și primarul comunei, pe de altă parte, nu
există raporturi de subordonare.
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Art.5
(1) Comuna Păuneşti, este 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.
(2) Pe teritoriul comunei Păuneşti, îşi poate stabili domiciliul sau reşedinţa orice persoană sau
familie care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Constituţia României şi de legile ţării.
(3) Calitatea de cetăţean al comunei Păuneşti, se dobândeşte, se păstrează sau se pierde în
condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.
(4) Autorităţile publice locale îşi exercită atribuţiile legale privind evidenţa populaţiei, starea
civilă, autoritatea tutelară prin compartimentele de specialitate, care se află în subordinea
secretarului comunei.
(5) Autorităţile publice locale sprijină menţinerea şi întărirea legăturilor comunităţii cu toţi 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.
II. ÎNTINDEREA ȘI DELIMITAREA TERITORIULUI COMUNEI PĂUNEȘTI
Art.6
(1) Delimitarea teritoriului Comunei Păuneşti, a fost stabilită prin evidenţa proprietăţilor şi
a folosinţei terenurilor, cadastrul general şi celelalte documente sau forme de evidenţă stabilite
prin lege, întocmite prin grija compartimentelor din cadrul primăriei şi aprobate de către
autoriţăţile publice locale potrivit competenţelor legale.
(2) Comuna Păuneşti este situată în partea de N - E a județului Vrancea, între meridianul
46°2'0" la Nord și paralela 27°6'0", având următoarele coordonate geografice: 45°39"27'
latitudine Nordică și 27°06"36' longitudine Estică, o suprafață de 3395 ha din care 175 ha în
intravilan și 3220 ha extravilan .
Comuna se află în nord - estul județului, aproape de limita cu județul Bacău, pe malul
stâng al râului Caregna. Este traversată de șoseaua județeană DJ205H, care o leagă spre est
de Pufești (unde se intersectează și se termină în DN2) și spre sud de Movilița și Panciu.
Comuna Păunești se învecinează cu următoarele localități :
La NORD
Comuna Ruginești
La EST
Comuna Pufești
La SUD
Comuna Movilița
La VEST
Comuna Fitionești
Comuna Păuneşti este amplasată din punct de vedere geografic în partea de N-E a
județului Vrancea, într-o zonă de deal. Conform Studiului geomorfologic al zonei, perimetrul
comunei se încadrează în depresiunea submontană Vrancea.
(3) Majoritatea locuitorilor sunt români (92,68%). Pentru 7,17% din populație, apartenența
etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor
sunt ortodocși (92,13%). Pentru 7,17% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.
(4) În prezent, populația comunei Păuneşti este în număr de aproximativ 6.809 persoane,
conform statisticii anului 2015, rata infracționalității extrem de redusă; disponibititatea de a
munci în condiții de motivare adecvată.
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III. EVOLUȚIA ISTORICĂ
Art.7
De existența comunei Păunești sunt legate multe fapte istorice, nume de fii ai comunei care
și-au jertfit viața pe câmpurile de luptă pentru apărarea țării împotriva armatelor cotropitoare, a
unor imperii regale vecine.
În fața înaintării trupelor otomane, Moldova lui Ștefan cel Mare era socotită "poarta
creștinătății".
În anul 1511 turcii recunosc Moldova ca pământ liber și nesupus, iar la 1634, în timpul
domniei lui Vasile Lupu, poartă titlul de "Țara independentă". Legea de organizare a armatei de
la 1868 face ca și tinerii din comuna Păunești - în contextul evenimentelor istorice - să fie
prezenți la războiul pentru independența din anii 1877 - 1878.
Prima mențiune a localității este din 1551 când este amintită "poiana Păunești".
Primii locuitori au defrișat pădurea din zona centrală a comunei străbătută de un pârâu numit
"Valea Caselor". Locuitorii au fost țărani liberi sau răzeși și ei au ocupat dealurile din jur, astăzi
numite Bostănești, Novăcești și Surlea. La acestea s-a adăugat zona Scurta (la început numită
Bârnova, după numele unui schit din secolul al XVII-lea afiliat la mănăstirea Bârnova din Iași).
La nord se află satul Viișoara, denumirea anterioară fiind de Bou sau Slobozia Boului.
La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna aparținea de județul Putna și avea în compunere
satele Bou și Păunești, cu o populație de 3662 de locuitori. În comună funcționau trei biserici și o
școală mixtă cu 181 de elevi (dintre care 16 fete). Anuarul Socec din 1925 consemnează comuna
drept reședință a plășii Caregna a aceluiași județ, având în compunere satele Bou și Păunești și
cătunul Bârnova, având împreună 3500 de locuitori.
În 1950, comuna a trecut în administrarea raionului Adjud din regiunea Putna, apoi (după
1952) din regiunea Bârlad și (după 1956) din regiunea Bacău.
Satul Bou a primit denumirea în anul 1964 de satul Viișoara, în baza Decretului 799/17
decembrie 1964 privind schimbarea denumirii unor localități, Decret publicat în Monitorul
Oficial al României nr. 20 din 18 decembrie 1964, iar comuna a fost transferată în 1968 la
județul Vrancea, în componența actuală.
Legea de organizare a armatei de la 1868 face ca tinerii din comuna Păunești în contextul
evenimentelor istorice - să fie prezenți la războiul pentru independența din anii 1877 -1878.
Singurul obiectiv din comuna Păunești inclus în lista monumentelor istorice din județul
Vrancea ca monument de interes local este monumentul eroilor din războiul de independență a
României, (1877–1878), ridicat în 1909 la vest de biserica din satul Păunești. El este clasificat ca
monument memorial sau funerar.
IV.DATE DEMOGRAFICE
Art.8
La 1 ianuarie 2008 populația totală a comunei Păunești înregistra un număr de 7101 locuitori,
din care, cu domiciliul în localitate 6779 locuitori, 3683 bărbați și 3418 femei. Conform
recensământului efectuat în 2011, populația comunei Păunești se ridică la 5.898 de locuitori, în
scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 6.724 de locuitori.
Majoritatea locuitorilor sunt români (92,68%). Pentru 7,17% din populație, apartenența etnică nu
este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (92,13%).
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V. AUTORITĂȚILE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE
Art. 9
(1) Comuna Păunești are în componența sa două saturi: Păunești și Viișoara.
(2) Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală în Comuna
Păunești, sunt Consiliul Local ca autoritate deliberativă şi Primarul, ca autoritate executivă.
(3) Consiliul local este compus din consilieri aleși prin vot universal, egal, direct, secret și
liber exprimat în condițiile stabilite de legea privind alegerile locale.
(4) Consiliul local şi primarul funcţionează ca autorităţi ale administraţiei publice locale şi
rezolvă treburile publice din comuna Păunești, în condiţiile legii.
(5) Sediul Consiliului Local și al Primăriei Comunei Păunești este localitatea Păunești,
județul Vrancea.
(6) Autoritatea Consiliului local și a primarului comunei Păunești se exercită numai pe
teritoriul comunei Păunești.
(7) 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.
(8) Locuitorii comunei Păunești se supun legislației în vigoare a României, precum și actelor
și documentelor cu caracter normativ, emise sau adoptate de autoritățile publice locale, respectiv
hotărârilor consiliului local Păunești și dispozițiilor primarului.
(9) Autorităţile publice locale sprijină menţinerea şi întărirea legăturilor comunităţii cu toţi 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.
Primarul
Art.10
Funcţia de autoritate publică executivă la nivelul comunei Păunești este exercitată de către
primar în condiţiile legii.
Art.11
Înlocuitorul de drept al primarului, subordonat acestuia, este viceprimarul comunei, care este
ales în condiţiile stabilite de lege.
Art.12
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 Păunești. Aşa să-mi ajute
Dumnezeu !”
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.
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Art.13
(1) Primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică şi exercită, la nivelul comunei
Păunești, următoarele atribuţii:
 atribuții exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condițiile legii:
- îndeplinește funcția de ofițer de stare civilă și autoritate tutelară și asigură funcționarea
serviciilor publice locale de profil;
- atribuții privind desfășurarea alegerilor, referendumului și a recensământului;
 atribuții referitoare la relația cu Consiliul Local: prezintă Consiliului Local, în primul
trimestru, un raport anual privind starea economică, socială și de mediu a unității
administrativ - teritoriale;
- prezintă la solicitarea Consiliului Local, alte rapoarte și informări;
- elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială și de mediu a unității
administrativ - teritoriale și le supune spre aprobarea consiliului local;
 atribuții referitoare la bugetul local:
- exercită funcția de ordonator principal de credite;
- întocmește proiectul bugetului local și contul de încheiere a exercițiului bugetar și le supune
spre aprobare consiliului local;
 inițiază, în condițiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi și emiterea de titluri
de valoare în numele unității administrativ - teritoriale;
 atribuții privind serviciile publice asigurate cetățenilor, coordonează realizarea serviciilor
publice de interes local, prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin
intermediul organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes
local;
 ia măsuri pentru prevenirea și, după caz, gestionarea situațiilor de urgență;
 ia măsuri pentru organizarea executării și executarea în concret a activităților din domeniile:
educație, servicii sociale, sănătate, cultură, tineret, sport, ordine publică, situații de urgență,
protecția și refacerea mediului înconjurător, conservarea și punerea în valoare a
monumentelor istorice și de arhitectură, dezvoltare urbană, evidența persoanelor, podurile și
drumurile publice, servicii comunitare de utilitate publică, servicii de urgență de tip
salvamont, salvamar și de prim ajutor, activități de administrație social - comunitară,
locuințe sociale, alte servicii publice, stabilite prin lege;
 ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenței statistice, inspecției și controlului
efectuării serviciilor publice de interes local, precum și a bunurilor din patrimoniul public și
privat al unității administrativ - teritoriale;
 numește, sancționează și dispune suspendarea, modificarea și încetarea raporturilor de
serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condițiile legii, pentru personalul din
cadrul aparatului de specialitate precum și pentru conducătorii instituțiilor și serviciilor
publice de interes local;
 asigură elaborarea planurilor urbanistice, prevăzute de lege și le supune spre aprobare
consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora;
 emite avizele, acordurile și autorizațiile date în competența sa prin lege și alte acte normative;
 asigură realizarea lucrărilor și ia măsurile necesare conformării cu prevederile
angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecției mediului
și a gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetățenilor.
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(2) Pentru exercitarea atribuțiilor sale, primarul colaborează cu serviciile publice
deconcentrate ale ministerelor și celorlalte organe de specialitate ale administrației publice
centrale din unitățile administrativ - teritoriale, precum și cu Consiliul Județean.
(3) Numirea conducătorilor instituțiilor și serviciilor publice de interes local se face pe baza
concursului organizat, potrivit procedurilor și criteriilor, aprobat de Consiliul Local, la
propunerea primarului, în condițiile legii. Numirea se face prin dispoziția primarului, având
anexat contractul de management.
(4) Primarul reprezintă unitatea administrativ-teritorială în relaţiile cu alte autorităţi publice,
cu persoanele fizice sau juridice române ori străine, precum şi în justiţie.
(5) Semnul distinctiv al primarului este o eşarfă în culorile drapelului naţional al României.
(6) Eşarfa va fi purtată, în mod obligatoriu, la solemnităţi, recepţii, ceremonii publice şi la
celebrarea căsătoriilor.
(7) Modelul eşarfei se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.
Viceprimarul
Art.14
Viceprimarul este ales din rândul consilierilor locali cu votul secret al majorității consilierilor.
Durata mandatului viceprimarului este egală cu cea a mandatului consiliului local.
Art.15
Atribuțiile viceprimarului sunt stabilite prin Legea 215/2001 a administrației publice locale,
cu modificările și completările ulterioare:
- îndrumă și supraveghează activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor
contractuale;
- controlează igiena și salubritatea localurilor publice și produselor alimentare puse în
vânzare pentru populație, cu sprijinul serviciilor de specialitate;
- asigură repartizarea locuințelor sociale pe baza hotărârii consiliului local;
- exercită controlul asupra activităților din târguri, piețe, oboare, locuri și parcuri de
distracții și ia măsuri pentru buna funcționare a acestora;
- răspunde de inventarierea și administrarea bunurilor care aparțin domeniului public și
domeniului privat al comunei sau al orașului;
- organizează evidența lucrărilor de construcții din localitate și pune la dispoziție
autorităților administrației publice centrale rezultatele acestor evidențe;
- ia măsuri pentru controlul depozitării deșeurilor menajere, industriale sau de orice fel,
pentru asigurarea igienizării malurilor cursurilor de apă din raza comunei, precum și pentru
decolmatarea văilor locale și a podețelor pentru asigurarea scurgherii apelor mari.
Secretarul
Art.16
Fiecare comună are un secretar salarizat din bugetul local. Secretarul comunei este funcționar
public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative.
Secretarul:
- nu poate fi membru al unui partid politic, sub sancțiunea eliberării din funcție;
- nu poate fi soț, soție sau rudă de gradul întâi cu primarul, viceprimarul, sub sancțiunea
eliberării din funcție;
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- se bucură de stabilitate în funcție, în condițiile legii;
Secretarul îndeplinește, în condițiile legii, următoarele atribuții principale:
- avizează pentru legalitate dispozițiile primarului, hotărârile consiliului local;
- participă în mod obligatoriu la ședințele consiliului local;
- asigură gestionarea procedurilor administrative privind relația dintre consiliul local și
primar, precum și între aceștia și prefect;
- organizează arhiva și evidența statistică a hotărârilor consiliului local și a dispozițiilor
primarului;
- asigură procedurile de convocare a consiliului local și efectuarea lucrărilor de secretariat,
comunică ordinea de zi, întocmește procesul verbal al ședințelor de consiliu local și redactează
hotărârile consiliului local;
- pregătește lucrările supuse dezbaterii consiliului local și comisiilor de specialitate ale
acestuia;
- asigură aducerea la cunoștința publică a hotărârilor și dispozițiilor cu caracter normativ;
- eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, în afara celor cu
caracter secret, stabilite potrivit legii.
VI. Infrastructura și economia
Art.17
Infrastructura
În accepție comună, termenul de "infrastructură" acoperă o varietate de elemente ale bazei
tehnico - materiale ale localității, baze materiale care asigură bunul mers al societății moderne,
elemente care se pot clasifica, fără pretenții de exhaustivitate, astfel: infrastructura de transport
(terestru, rutier, feroviar), de utilitate publică (alimentare cu apă, canalizare, energie termică),
energetică (energie electrică, alimentare cu gaz), de comunicații, socială, educațională, de
protecția mediului.
Art.18
Infrastructura de transport
(1) Principalele rețele de circulație și transport existente sunt reprezentate la nivelul comunei
de următoarele drumuri:
- rețeaua de drumuri naționale, județene și comunale este corelată cu rețeaua majoră de
circulație a comunei Păunești. Principala arteră ce traversează localitatea Păunești este drumul
național DN 205H (care în prezent este asfaltat și face legătura între E85 și orașul Panciu).
Dezvoltarea rețelei de circulație, prin modernizarea arterelor existente din comuna Păunești,
parte integrantă a planului urbanistic, joacă un rol important în dezvoltarea socială a localităților,
prin punerea în valoare a resurselor naturale.
(2) Stabilirea amplasamentelor noilor obiective comerciale, social - culturale și de locuire în
comuna Păunești se va face ținându-se seama și de posibilitățile folosirii rețelei de străzi rurale
existente, asigurându-se caracterul multifuncțional al arterelor modernizate pentru legătura
comunei cu satele.
(3) Străzile din localitățile rurale ale comunei Păunești se clasifică în raport cu traficul și
funcțiunile pe care le îndeplinesc astfel:
- străzi principale;
- străzi secundare.
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(4) Drumurile comunale cât și străzile secundare sunt în administrarea primăriei, urmând ca
în funcție de aportul lor de degradare să se stabilească prioritățile de modernizare și de alocare a
fondurilor necesare.
(5) Zona străzilor din localitățile rurale include partea carosabilă, acostamente, șanțuri și
rigole, trotuare, spații verzi, suprafețe adiacente pentru parcaje, suprafețe necesare amplasării
anexelor acestora.
Art.19
Economia
(1) Viața economică a Unității Administrativ - Teritoriale a comunei Păunești, trebuie
revigorată și dezvoltată în toate domeniile sale: agricultura, zootehnie, dezvoltare rurală, mediu,
economie, turism, educație, cultură, resurse umane - piața muncii, sănătate și asistență socială,
administrație publică locală.
Aceste investiții sunt foarte importante pentru revitalizarea vieții economice a comunei care
trebuie să fie prioritatea numărul unu, deoarece produce cele mai mari efecte benefice.
(2) Infrastructura necesită îmbunătățire continuă, de aceea investițiile trebuie făcute după
anumite criterii economice astfel încât să producă beneficii:
- siguranța și securitatea locuitorilor comunei împotriva calamităților;
- raportul valoarea investiției/efecte economico-financiare produse;
- raportul valoarea investiției/numărul beneficiarilor.
(3) Un alt punct important pentru creșterea atractivității comunei îl constituie facilitățile
culturale și de agrement pe care le oferă sau pe care ar putea să le ofere UAT Păunești, astfel
încât confortul social al locuitorilor să fie îmbunătățit.
(4) Serviciile medicale sunt asigurate de către cabinetele medicale și 2 farmacii umane.
(5) Alte servicii pentru deservirea populației sunt asigurate prin: o agenție poștală, un post de
poliție, un cămin cultural, o bibliotecă comunală, magazine comerciale, 3 biserici, 2 cimitire
ortodoxe, 1 biserica pe rit vechi și un schit pe rit vechi.
(6) Pentru susținerea activităților sportive: teren de sport cu nocturna si o sala de sport, in
curs de implementare, prin programul sustinut de către Ministerul Dezvoltarii Regionale si
Administratiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I.” S.A. in cadrul Scolii
gimnaziale Păunești judetul Vrancea;
(7) Autorităţile administraţiei publice locale încurajează şi susţin, prin măsuri ce ţin de
competenţa lor, dezvoltarea şi modernizarea agriculturii, a zootehniei, 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 Păunești.
Preocuparea locuitorilor este, încă din cele mai vechi timpuri, agricultura, respectiv cultura
plantelor, îndeosebi cereale și creșterea animalelor. Aceste preocupări au constituit baza
veniturilor materiale ale locuitorilor.
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Art.20
Învâțământ

VII. Educație și cultură

În comuna Păunești funcționează 7 unități de învățământ preșcolar, școlar primar/gimnazial,
respectiv : 4 școli și 3 grădinițe. În satul Păunești sunt 4 școli și 2 grădinițe iar în satul Viișoara
funcționează 1 grădiniță, dupa cum urmeaza: Scoala Gimnazială Păunești, Scoala Primară Surlea,
Scoala Primară Novacești, Scoala Primară Bostanesti, Gradinița cu program normal nr.1 (Centru),
Gradinița cu program normal nr.2 (Novacesti), Gradinița cu program normal Viișoara.
Art. 21
Turism
(1) Localitatea Păunești se individualizează printr-un aspect inedit, unic în România,
fântânile cu, cumpăna din centrul satului. Am putea spune că, la Păunești, găsim o valorificare
diferită a ceea ce natura ne oferă - izvoarele subterane au devenit accesibile oamenilor cu
ajutorul arborilor uscați care țin loc de cumpene fântânilor.
Apărute ca necesitate în urmă cu aproximativ 200 de ani, fântânile din Păunești au devenit
astăzi un obiectiv turistic și o mândrie a locuitorilor din Păunești, din acest motiv toate cele 30 de
fântâni existente au fost expuse în centrul satului pe o suprafață de 2.500 metri pătrați, iar 20
dintre ele sunt încă funcționale. Cu o veche istorie, fântânile au constituit de-a lungul timpului
loc de întâlnire dar și de pomenire, deoarece aici se întâlneau oamenii să-și pomenească morții.
Fântânile din Păunești sunt martore ale trecerii timpului, dar reprezintă, pentru săteni, și o
parte din familie, de aceea ei și-au botezat fântânile, de obicei cu numele de familie al celui care
a construit-o: Duman, Berbece, Ichim, Murgoci, Mocanu, Sandu.
(2) În comuna Păunești, mai puteți vizita Monumentul Eroilor (1877 - 1878), Bisericuța de
lemn dinspre Viișoara (secolul al XVII - lea), case tradiționale, Valea Căregnei și Festivalul
dedicat obiceiurilor de iarnă, organizat anual in ziua de 01 ianuarie.
Art. 22
Biserici
Spiritualitatea creștină este reprezentată prin biserici și cimitire. Din punct de vedere
confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (92,13%). Pentru 7,17.% din populație, nu
este cunoscută apartenența confesională. Există 3 biserici, 1 biserica pe rit vechi și un schit pe rit
vechi.
Bisericile din comuna Păunești și hramurile lor:
1. Biserica "Cuvioasa Parascheva" din centru;
2. Biserica "Sf. Gheorghe" de pe Surlea
3. Biserica Viișoara
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Art. 23
Cultura
(1) În comuna Păunești, datinile și obiceiurile reprezintă pagina nescrisă a istoriei care
oglindește modul de a gândi și a se comporta a unei comunități. Din această cauză, ele trebuie
păstrate, cunoscute și respectate, ca orice document care ne atestă originea.
(2) Obiceiurile și datinile din această zonă sunt prilejuite de sărbătorile de peste an: Crăciunul
(colindul), Anul Nou (plugușorul, sorcova), Boboteaza, Paștele, Rusaliile. Acestea oferă un
spectacol impresionant, la realizarea căruia își dau concursul muzica, dansul, poezia,
reprezentările plastice, gestica și voia bună.
Art. 24
Tradițiile de Anul Nou
(3) De mai bine de o sută de ani, bărbații din comuna Păunești duc mai departe o tradiție și se
deghizează cu măști în prima zi a noului an, coborând de pe cele 7 coline pe care este așezată
comuna, în centrul localității, unde are loc o adevărată confruntare a măștilor.
"Uncheșii și babele" au rolul de a alunga spiritele rele care se abat asupra satelor și de a
readuce veselia și bună-starea. Locuitorii care poartă numele Sfântului Vasile sunt vizați în prima
zi din an de mascați, care le urează mulți ani într-un stil caracteristic, nemaiîntâlnit nicăieri în
țară.
(4) Particularitatea acestui obicei o reprezintă masca tradițională, etajată pe un cadru de lemn
și purtată pe cap. Unele sunt împodobite cu blănuri de oaie, iar în mijlocul măștii se află o icoană
care arată credința creștină a mascatului.
Parada măștilor nu este completă fără sunetul asurzitor al tălăngilor, care, potrivit tradiției
alungă spiritele rele și îi scapă pe săteni de necazuri. Fiecare mascat poartă câte patru astfel de
tălăngi, două în față și două în spate, cu o greutate de până la zece kilograme.
Pe lângă măștile tradiționale, împodobite cu blănuri de oaie, au apărut și unele mai
moderne, din plastic, foarte fioroase de altfel, dar care nu au același farmec.
VIII. SERVICIILE PUBLICE LOCALE
Art. 25
(1) 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
Păunești sunt cele prevăzute de art.36 alin.2 din Legea administraţiei publice locale.
(2) Pentru prestarea serviciilor care nu intră în sfera de competenţă a instituţiilor publice
specializate a consiliului local din comuna Păunești are obligaţia de a stabili prestarea acestora în
sarcina compartimentelor specializate ale primăriei sau de a înfiinţa servicii publice de sine
stătătoare.
(3) Înfiinţarea, organizarea, funcţionarea, gestionarea şi finanţarea serviciilor de
utilitate publică locală se reglementează prin hotărâri ale consiliului local, cu respectarea
legislaţiei în vigoare.
(4) 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
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viceprimarului, care răspunde de integritatea bunurilor din domeniul public şi privat al comunei
Păunești, în condiţiile legii.
(5) Agenţii economici, instituţiile şi cetăţenii din comuna Păunești sunt 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.
(6) În subordinea Consiliului Local Păunești, se află Serviciul de Alimentare cu Apă,
prin care se asigură distribuția apei potabile către locuitorii comunei.
Finanţele publice locale
(1) Formarea, administrarea, utilizarea şi controlul resurselor financiare ale comunei
Păunești 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 Păunești se 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.
(5) 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.
(6) Organizarea şi desfăşurarea activităţii financiar-contabile la nivelul comunei Păunești
se 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.
(7) 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.
(8) 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.
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(9) Toate operaţiunile care angajează finanţele publice şi patrimoniul comunei Păunești
sunt supuse controlului financiar preventiv, auditului public intern şi controlului financiar, în
condiţiile legii.
(10) 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.
Achiziţiile şi lucrările publice
(1) Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare în comuna Păunești
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 tehnicoeconomice 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 Păunești 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
Păunești se evidenţiază în mod corespunzător în 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 Păunești 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 Păunești 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 Păunești 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.
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(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.
IX. PATRIMONIUL PUBLIC ȘI PRIVAT AL COMUNEI PĂUNEȘTI
Art. 26
Potrivit Legii Administrației Publice Locale nr. 215/2001, patrimoniul comunei este
alcătuit din bunurile mobile și imobile aflate în proprietatea publică și în proprietatea privată ale
acesteia, precum și obligațiile cu caracter patrimonial.
Bunurile care aparțin comunei sunt supuse inventarierii anuale.
Inventarul bunurilor unităților administrativ - teritoriale se constituie într-o anexă care se
actualizează anual.
.
Domeniul privat al comunei Păunești este alcătuit din bunuri mobile și imobile, altele
decât cele din domeniul public, intrate în proprietate prin modalități prevăzute de lege. Bunurile
ce fac parte din domeniul privat sunt supuse dispozițiilor de drept comun, dacă prin lege nu se
prevede altfel.
Donațiile și legatele cu sarcini pot fi acceptate numai cu aprobarea consiliului local.
Creșterea sau diminuarea patrimoniului va fi temeinic justificată pentru fiecare caz,
în note explicative anexate la inventar.
Consiliul local hotărăște la cumpărarea de bunuri, în funcție de alocația bugetară și în
condițiile legiii.
Vânzarea, concesionarea și închirierea se fac prin licitație publică, potrivit prevederilor
legale.
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.
Fiecare persoană fizică sau juridică este obligată să îşi declare şi să probeze proprietăţile
pe care le deţine pe raza comunei Păunești pentru a fi înregistrate 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. Proprietăţile deţinute în alte
unităţi administrativ teritoriale se declară la primăriile respective, asupra acestora fiind informată
şi primăria locală.
În comuna Păunești, 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.
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X. PARTIDELE POLITICE
Art. 27
(1) Consiliul Local al Comunei Păunești este format, în conformitate cu prevederile Legii
administrației publice locale nr. 215/2001, din 15 consilieri locali, din diverse structuri politice.
(2) In cadrul ConsiliuluI Local Păuneșt funcţioneaza 3 Comisii de specialitate, dupa cum
urmeaza :
1. Comisia pentru amenajarea teritoriului urbanism, administrarea domeniului public și
privat, juridică și de disciplină - 5 consilieri;
2. Comisia pentru agricultură, activități economico - financiare, buget, finanțe, protecția
mediului și turism - 5 consilieri;
3. Comisia pentru activități social - culturale, culte, învățământ, sănătate, familie, muncă,
protecție socială, protecția copilului - 5 consilieri;
XI. CONSULTAREA CETĂȚENILOR
Art. 28
Locuitorii comunei Păunești sunt consultați, în condițiile legii, asupra problemelor de interes
deosebit, prin referendum.
Proiectele de lege sau propunerile legislative privind modificarea limitelor teritoriale ale
comunei se înaintează Parlamentului spre adoptare, numai după consultarea prealabilă a
cetățenilor prin referendum. În acest caz, organizarea referendumului este obligatorie.
Problemele supuse referendumului local se stabilesc de consiliile locale, la propunerea
primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali. Obiectul și data referendumului
local se stabilesc și se aduc la cunoștiința publică cu cel puțin 20 de zile înainte de ziua
desfășurării acestuia. Referendumul local se va organiza într-o singură zi, care poate fi numai
duminica.
Cetățenii pot fi consultați și prin adunări cetățenești, organizate.
Convocarea și organizarea acestora se fac de către primar, la inițiativa acestuia, ori a unei
treimi din numărul consilierilor în funcție.
Convocarea adunării se face prin aducerea la cunoștiința publică a scopului, datei și a locului
unde urmează să se desfășoare aceasta.
Adunarea cetățenească este constituită valabil în prezența majorității reprezentanților
familiilor și adoptă propuneri cu majoritatea celor prezenți.
Propunerile se consemnează într-un proces-verbal și se înaintează primarului, care le va
supune dezbaterii consiliului local în prima ședință, în vederea stabilirii modalităților concrete de
realizare și de finanțare, dacă este cazul.
Soluția adoptată de consiliul local se aduce la cunoștința publică prin grija secretarului
comunei.
Prin dispoziția primarului se stabilește responsabilul primăriei, pentru relația cu societatea
civilă și atribuțiile acestuia conform Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică.
Consiliul local și primăria comunei Păunești au obligația de a informa și de a supune
dezbaterii publice proiectele de acte normative, de a permite accesul la luarea deciziilor
administrative și la minutele ședințelor publice.
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XII. ACORDAREA DE TITLURI ȘI CERTIFICATE
Art.29
Persoanele născute în comuna Păunești pot primi la împlinirea vârstei de 18 ani titlul și
certificatul de fiu/fiică a comunei în cadrul unei festivități ce va fi organizată prin grija
primarului comunei.
(1) Se poate acorda titlul de cetățean de onoare unor persoane fizice române sau străine, cu
merite deosebite pe plan economic, politic, social, cultural sau altor persoane importante
reprezentative pentru comuna Păunești.
(2) Titlul de cetățean de onoare se poate pierde sau retrage în cazul în care persoanele cărora
le-a fost conferit, desfășoară activități contrare intereselor comunei.
(3) Drepturile cetățenilor de onoare sunt acelea de a purta medalia de cetățean de onoare al
comunei Păunești a festivității locale (organizate de administrația publică locală), la care
posesorul este invitat și face act de prezență și de a susține o alocuțiune scrisă sau verbală cu
acordul organizatorilor manifestării, în situația în care manifestările fac referire la comuna
Păunești.
XIII. COOPERAREA SAU ASOCIEREA
Art.30
(1) Consiliul local hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice
române sau străine, cu organizații neguvernamentale și cu alți parteneri sociali, în vederea
finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local.
(2) De asemenea, hotărăște înfrățirea comunei cu unități administrativ-teritoriale similare, din
alte țări, cooperarea sau asocierea cu alte autorități ale administrației publice locale din țară sau
din străinatate, precum și aderarea la asociații naționale și internaționale ale autorităților
administrației publice locale, în vederea promovării unor interese comune.
(3) Comuna Păunești este membru al:
- Asociaţiei Comunelor din România;
XIV. ÎNSEMNELE SPECIFICE ALE LOCALITĂȚII ȘI MODALITĂȚILE DE
UTILIZARE A ACESTORA
Art.31
Pe teritoriul comunei Păunești se folosesc, în condiţiile legii, următoarele simboluri:
- naţionale:
- Drapelul României (tricolor);
- Ziua Naţională a României – 1 Decembrie;
- Imnul Naţional al României – "Deşteaptă-te române";
- Stema ţării – stabilită prin lege organică;
- europene:
- Drapelul Uniunii Europene;
- Stema Uniunii Europene;
- Imnul Uniunii Europene;
- Ziua Uniunii Europene;
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- locale:

- Zilele Comunei Păunești.

XV. DISPOZIȚII FINALE
Art.32
Nerespectarea prevederilor prezentului statut, atrage după sine aplicarea sancțiunilor
prevăzute de legislația în vigoare.
Art.33
Prezentul statut poate fi modificat, completat sau revocat prin hotărâri ale consiliului local.

INIȚIATOR,
PRIMAR
POPA GHEORGHE

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETAR,
MARIANA DRUG

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ
CONS.LOCAL
MARIN VASILE
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