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Anexă la HCL nr. /2021

STATUTUL COMUNEI PĂUNEȘTI
JUDEȚUL VRANCEA

CAPITOLUL I

Prezentarea generală a unităţii administrativ - teritoriale
În conformitate cu prevederile art. 104, art. 129, alin. 3, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind

Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și a Ordinului nr. 25/14.01.2021
pentru aprobarea modelului orientativ al statului unității administrativ - teritoriale, Consiliul Local
al comunei Păunești, județul Vrancea aprobă Statutul propriu al comunei Păunești, județul Vrancea.

Art.1. - (1) Comuna Păunești, ca unitate administrativ - teritorială este:
a) persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină şi patrimoniu propriu;
b) subiect juridic de drept fiscal;
c) titulară a drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractele privind administrarea

bunurilor care aparţin domeniului public şi privat al acesteia, precum şi din raporturile cu alte
persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii.

(2) Comuna Păunești, ca unitate administrativ - teritorială a județului Vrancea, are sediul în
comuna Păunești, județul Vrancea, la adresa: Strada Unirii, nr. 1, precum şi codul de înregistrare
fiscală 4560213.

(3) Însemnele specifice ale comunei Păunești sunt:
a) stema României, aprobată prin Legea nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului, cu

modificările și completările ulterioare, al cărei model este prevăzut în Anexa nr. 1.a la prezentul
statut;

b) steagul României, aprobat prin Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României,
intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile
publice, al cărui model este prevăzut în Anexa nr. 1.b prezentul statut;

c) imnul României, aprobat prin Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României,
intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile
publice este prevăzut în Anexa nr. 1.c la prezentul statut.

Art.2. - (1) Comuna Păunești are reşedinţa în localitatea Păunești, județul Vrancea.
(2) Comuna Păunești este localizată în partea de nord-est a județului Vrancea, în regiunea de

SUD-EST, situându-se la intersecția următoarelor coordonate geografice: 45°2'0" latitudine nordică
și 27°6'0" longitudine estică.

Vecinătățile teritoriului comunei Păunești sunt:
� La Nord: comuna Ruginești;
� La Est: comuna Pufești;
� La Sud: comuna Movilița;
� La Vest: comuna Fitionești.

(3) Comuna Păunești este formată, din punct de vedere administrativ, din două localități:
localitatea Păunești - sat reședință de comună, și localitatea Viișoara, situată la o distanță de 3km
față de centrul administrativ al comunei, spre nord-vest.

(4) Comuna Păunești, potrivit legislaţiei privind amenajarea teritoriului naţional, are rangul IV
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iar localitatea Viișoara, rangul V.
(5) Prezentarea grafică şi descriptivă, respectiv suprafeţele intravilanului şi extravilanului pe

fiecare dintre localităţile menţionate la alin. (3) sunt prevăzute în Anexa nr. 2 la prezentul statut.
Geografic, comuna Păunești este amplasată în partea de nord-est a județului Vrancea, într-o

zonă de deal. Din punct de vedere geomorfologic, perimetrul comunei Păunești se încadrează în
arealul Subcarpaților Orientali (Dealurile Șușiței), depresiunea submontană Vrancea.

Art.3. - Rețeaua hidrografică este prezentată în Anexa nr.3 la prezentul statut.
(1) Resursele de apă reprezintă un element esențial pentru viață și pentru procesele naturale,

existența noastră și activitățile economice fiind în totalitate dependente de această resursă.
Resursele de apă sunt constiuite din apele de suprafață și apele subterane, naturale sau amenajate.

(2) Resursele naturale regenerabile sunt prezentate în Anexa nr.3 la prezentul statut.
Flora comunei Păunești este foarte diversificată iar fauna se distinge prin diversitate și bogăție.
Solul este o resursă valorificată prin plantații de vii și pomi fructiferi, culturi de plante tehnice și

cereale, creșterea animalelor, exploatări forestiere, extracție de hidrocarburi, minerit, întreprinderi
industriale.

(3) Subsolul Comunei Păunești este sărac în resurse minerale, pe perimetrul acesteia
neexistând zăcăminte de petrol și gaze naturale și nici activități de forare și exploatare petrolieră.

(4) Denumirea și lungimea râurilor, lacurilor, mlaștinilor sau apelor subterane, denumirea
faunei și florei de pe raza teritorială a comunei Păunești se regăsesc în Anexa nr. 3 la prezentul
statut.

Art.4. - (1) Comuna Păunești s-a înfiinţat în anul 1551.
(2) Prima atestare documentară a comunei Păunești datează din 2 iunie 1551, din timpul

domniei voievodului Moldovei, Ștefan al VI-lea, fiul lui Petru Rareș și face referire la "poiana
Păunești".

(3) Evoluţia istorică a comunei Păunești se regăseşte în Anexa nr. 4 la prezentul statut.
Art.5. - (1) Populaţia comunei Păunești numără 6.563 locuitori.
(2) Componenţa şi structura populaţiei comunei Păunești, defalcate inclusiv pe localităţi

componente, se regăseşte în Anexa nr. 5 la prezentul statut.
(3) Aspectele privind numărul populaţiei se actualizează în urma recensământului în vederea

respectării dreptului cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale de a folosi limba lor maternă
în relaţia cu administraţia publică locală şi cu serviciile deconcentrate.

CAPITOLUL II
Autorităţile administraţiei publice locale

Art.6. - (1) Autorităţile administraţiei publice locale sunt:
a) Consiliul Local al comunei Păunești, reprezintă autoritate deliberativă de la nivelul

comunei Păunești. Consiliul Local al comunei Păunești este format din 15 membri;
b) primarul comunei Păunești, ca autoritate executivă;
c) la nivelul comunei Păunești, consiliul local a ales un viceprimar, numele acestuia fiind

Duman Vasilică.
(2) Apartenenţa politică a consilierilor locali este următoarea: 12 consilieri locali din partea

Partidului Național Liberal (P.N.L.) și 3 consilieri locali din partea Partidului Social Democrat (P.S.D).
(3) Constituirea Consiliului Local al Comunei Păunești s-a constatat prin Ordinul Prefectului

judeţului Vrancea nr. 412/22.10.2020.
(4) Componenţa nominală, perioadele de exercitare a mandatelor aleşilor locali, precum şi

apartenenţa politică a acestora, începând cu anul 1992, sunt prevăzute în Anexa nr. 6.a la prezentul
statut, respectiv în Anexa nr. 6.b la prezentul statut, după caz.

Art.7. - (1) Autorităţile administraţiei publice locale au dreptul de a conferi şi retrage titlul de
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cetăţean de onoare persoanelor fizice române sau străine pentru comuna Păunești.
(2) Autorităţile administraţiei publice locale au dreptul de a conferi certificatul de fiu/fiică al/a

Comunei persoanelor fizice române sau străine pentru comuna Păunești.
(3) Criteriile potrivit cărora autorităţile administraţiei publice locale au dreptul de a conferi şi

retrage titlul de cetăţean de onoare persoanelor fizice române sau străine, precum şi procedura
aplicabilă pentru acordarea titlului şi certificatului de fiu/fiică al/a comunei Păunești se regăsesc în
Anexa nr. 7 la prezentul statut.

CAPITOLUL III
Căi de comunicaţii

Art.8. - (1) Raza teritorială a comunei Păunești este tranzitată de una dintre următoarele reţele
de transport, și anume de către rețeaua rutieră, potrivit prevederilor Legii nr. 363/2006 privind
aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea I - Reţele de transport, cu
modificările şi completările ulterioare.

(2) Reţeaua de transport prevăzută la alin. (1) este formată, potrivit Ordonanţei Guvernului nr.
43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, din
drumuri de interes judeţean şi drumuri de interes comunal şi poduri, după caz, astfel cum sunt
prezentate în Anexa nr. 8 la prezentul statut.

CAPITOLUL IV
Principalele instituţii care îşi desfăşoară activitatea pe raza teritorială a

unităţii administrativ - teritoriale
Art.9. - (1) Reţeaua şcolară de la nivelul comunei Păunești, potrivit Legii educaţiei naţionale nr.

1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cuprinde numărul total de unităţi de învăţământ
de stat acreditate, educația având un rol important asupra dezvoltării socio-economice locale,
motiv perntru care una dintre preocupările principale ale autorităților comunei trebuie să fie
creșterea calității actului de instruire prin îmbunătățirea și menținerea unui nivel adecvat al
infrastructurii școlare și al facilităților aferente educației.

(5) Pe raza teritorială a comunei Păunești îşi desfăşoară activitatea un număr total de 7 unităţi
de învăţământ de nivel preșcolar, primar și gimnazial.

(6) Pe raza teritorială a comunei Păunești îşi desfăşoară activitatea un număr total de 4 școli și
3 grădinițe, plus un corp de clasă. În satul Păunești funcționează 4 școli, 2 grădinițe și un corp de
clasă, iar în satul Viișoara, o grădiniță.

(4) Unităţile de învăţământ şi furnizorii de educaţie prevăzuţi la alin. (1) sunt prezentate în
Anexa nr. 9 la prezentul statut.

(5) Comuna Păunești susţine unităţile de învăţământ şi furnizorii de educaţie prevăzuţi la alin.
(1) potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011.

Art.10. - (1) Activitatea culturală a comunei Păunești este susținută de cele două cămine
culturale din cadrul comunei, unul localizat în satul Păunești și celălalt în satul Viișoara.

(2) Pe raza teritorială a comunei Păunești există câteva edificări reprezentative de interes
istoric și arhitectural, precum: Bisericuța de lemn din cimitirul aflat între Viișoara și Păunești,
Monumentul Eroilor, Fântânile cu cumpănă.

(3) Pe raza teritorială a comunei Păunești se organizează un număr de 10 activități culturale.
(4) Tipul şi denumirea instituţiilor de cultură ori tipul şi denumirea activităților culturale se

regăsesc în Anexa nr. 9 la prezentul statut.
(5) Comuna Păunești participă la finanţarea manifestărilor culturale de la bugetele locale, din
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venituri proprii, fonduri externe rambursabile şi nerambursabile, contracte cu terţii, după caz,
potrivit legii.

Art.11. - (1) Pe raza teritorială a comunei Păunești, sistemul medical este format din două
cabinete medicale de familie care deservesc locuitorii din cele două localități aparținătoare
comunei. Sub acest aspect, se poate preciza că, 2 cadre medicale (medici de familie) oferă servicii
de specialitate locuitorilor comunei Păunești. Activitatea cadrelor medicale ce asigură servicii
medicale în cabinetul de medicină de familie este sprijinită și de personalul medical mediu
(asistente medicale) în număr de 3.

Locuitorii comunei Păunești beneficiază de serviciile medicale stomatologice oferite de cele 3
cabinete ce funcționează în regim privat.

(2) În cadrul serviciului de asistență socială al comunei Păunești se remarcă și prezența
unui asistent medical comunitar care oferă servicii, în principal, persoanelor vulnerabile precum și
celor cu un nivel economic sub pragul sărăciei. Un asistent medical comunitar asigură furnizarea de
servicii integrate, medicale și sociale, printre care se numără: identificarea problemelor medico -
sociale ale comunității, mobilizarea populației pentru participarea la programele de vaccinări,
controale medicale profilactice, îngrijirea și asistența medicală precum și îngrijiri paliative la
domiciliu.

Art.12. - (1) Pe raza teritorială a comunei Păunești se asigură servicii sociale definite potrivit art.
30 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Comuna Păunești asigură cadrul pentru furnizarea serviciilor sociale prevăzute la alin. (1).
(3) Lista cu tipul serviciilor sociale asigurate de comuna Păunești se regăseşte în Anexa nr. 9 la

prezentul statut.
Art.13. - Pe raza teritorială a comunei Păunești nu sunt instituţii de presă în domeniul presei

scrise, media on - line şi/sau, după caz, media audiovizual.
Art.14. - Pe raza teritorială a comunei Păunești nu sunt cluburi ale copiilor, cluburi sportiv -

şcolare ori cluburi studenţeşti, cluburi/asociaţii sportive, după caz.

CAPITOLUL V
Funcţiuni economice ale unităţii administrativ - teritoriale

Art.15. - Principalele funcţiuni economice, capacităţi de producţie diversificate din sectorul
secundar şi terţiar, precum şi din agricultură sunt prevăzute în Anexa nr. 10 la prezentul statut.

CAPITOLUL VI
Bunurile din patrimoniul unităţii administrativ - teritoriale

Art.16. - (1) Patrimoniul comunei Păunești este compus din bunurile mobile şi imobile care
aparţin domeniului public şi domeniului privat al comunei Păunești, precum şi din totalitatea
drepturilor şi obligaţiilor cu caracter patrimonial.

(2) Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul comunei Păunești a fost întocmit şi atestat prin
Hotărârea Consiliului Local nr. 18/29.03.2019.

(3) Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul comunei Păunești se actualizează ori de câte ori
intervin evenimente de natură juridică şi se publică pe pagina de internet a comunei Păunești, în
secţiunea dedicată acestui statut.

CAPITOLUL VII
Serviciile publice existente

Art.17. - Serviciile comunitare de utilităţi publice furnizate la nivelul comunei Păunești sunt,



STATUTUL COMUNEI PĂUNEȘTI, JUDEȚUL VRANCEA

5

după caz:

a) Alimentare cu apă și canalizare

Alimentare cu apă: la nivelul comunei Păunești există Serviciul public de alimentare apă,
subordonat Consiliului Local al comunei Păunești, județul Vrancea;

Satul Păunești - alimentare cu apă - sursa Șoimu care cuprinde:
- captări izvoare (drenuri de suprafață): 12 l/s;
- aducțiune;
- stație pompare;
- magazinare: 450 mc;
- rețea distribuție: 63 km.

Satul Viișoara - alimentare cu apă - sursa Bodea care cuprinde:
- captări izvoare (drenuri de suprafață): 2 l/s;
- aducțiune;
- stație pompare;
- magazinare: 400 mc;
- rețea distribuție: 10 km.
Serviciul de Alimentare cu apă a Comunei Păunești deservește un număr de 2250 beneficiari.
Canalizare: există rețea de canalizare, lungimea totală a rețelei este de 11,5 km, Stație de

epurare, ce vor fi puse în funcțiune în perioada următoare.
b) Serviciul de salubrizare: la nivelul comunei Păunești, serviciile publice de salubrizare

sunt asigurate de către SC URBIS SA.

c) Serviciul public de iluminat: pe raza comunei, iluminatul stradal este asigurat de către
Primăria comunei Păunești.

Art.18. - (1)Alimentare cu energie termică
La nivelul comunei Păunești nu există un sistem centralizat de producție și distribuție a energiei

termice. Acesta este asigurat pentru consumatorii publici și privați prin sisteme individuale de
încălzire bazate pe combustibli solizi (lemn), gazoși (butelii cu gaze lichefiate) și energie electrică.

(2) Alimentare cu energie electrică
Transportul şi distribuţia energiei electrice de pe raza teritorială a comunei Păunești sunt

furnizate printr-o rețea de distribuție de joasă tensiune dezvoltată în cadrul fiecărei localități și
racordată la rândul ei la rețelele de tranport de medie tensiune existente. Comuna Păunești
beneficiază de 73 km de rețea de energie electrică cu o putere instalată de aproximativ 2.400 KW.

Art.19. - Comuna Păunești nu dispune de o rețea centralizată de distribuție și furnizare gaz. În
prezent, există doar un Studiu de Fezabilitate pentru Rețeaua de furnizare a gazelor naturale.

Art.20. - Administrarea domeniului public al comunei Păunești este asigurată de către Consiliul
Local Păunești, prin grija primarului și a viceprimarului comunei Păunești.

CAPITOLUL VIII

Atribuirea şi schimbarea denumirilor de străzi, pieţe şi de obiective de
interes public local

Art.21. - (1) Comuna Păunești, atribuie sau schimbă denumirile de: străzi, pieţe şi de obiective
de interes public local, precum şi pentru obiective şi instituţii de interes local aflate în subordinea sa,
cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea
de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările
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ulterioare.
(2) În situaţia în care, prin proiectele de hotărâri ale consiliilor locale, se propune atribuirea ca

denumire a unor nume de personalităţi ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice altă
natură ori schimbarea unor astfel de denumiri, aceste hotărâri vor putea fi adoptate numai după ce
au fost analizate şi avizate de comisia de atribuire de denumiri judeţeană, respectiv a municipiului
Bucureşti, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau
schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi
completările ulterioare.

(3) Schimbarea denumirilor instituţiilor publice şi a obiectivelor de interes judeţean, se face prin
hotărâre a consiliului judeţean, cu avizul consiliului local pe al cărui teritoriu administrativ sunt
amplasate instituţiile şi obiectivele în cauză, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului
nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr.
48/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL IX
Societatea civilă, respectiv partidele politice, sindicatele, cultele şi

organizaţiile nonguvernamentale care îşi desfăşoară activitatea în
unitatea administrativ - teritorială

Art.22. - (1) În cadrul comunei Păunești nu se află organizații neguvernamentale.
(2) Comuna Păunești acordă o atenţie deosebită proiectelor culturale şi educative cu caracter

local, regional, naţional, european şi internaţional, care se încadrează în strategia de dezvoltare a
unităţii administrativ - teritoriale.

(3) Comuna Păunești poate acorda finanţări nerambursabile de la bugetul local, în baza Legii nr.
350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi
nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.23. - Pe teritoriul comunei Păunești nu îşi desfăşoară activitatea partide politice sau
organizaţii aparţinând minorităţilor naţionale, înfiinţate în condiţiile Legii partidelor politice nr.
14/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.24. - Pe teritoriul comunei Păunești nu îşi desfăşoară activitatea organizaţii sindicale sau
asociaţii profesionale, după caz.

Art.25. - (1) În comuna Păunești își desfășoară activitatea următoarele culte religioase: creștin
ortodox și creștin ortodox pe stil vechi.

(2) Lista cultelor religioase prevăzute la alin. 1 se regășeste în Anexa nr. 12 la prezentul statut.

CAPITOLUL X
Participare publică

Art.26. - Populaţia din comuna Păunești este consultată şi participă la dezbaterea problemelor
de interes local sau judeţean, după caz, astfel:

a) prin intermediul referendumului local, organizat în condiţiile legii;
b) prin intermediul adunărilor cetăţeneşti organizate pe sate, în mediul rural, şi pe

cartiere şi/sau zone ori străzi, în mediul urban, după caz;
c) prin dezbaterile publice asupra proiectelor de acte administrative;
d) prin participarea la şedinţele consiliului local sau judeţean, după caz;
e) prin alte forme de consultare directă a cetăţenilor, stabilite prin regulamentul de

organizare şi funcţionare al consiliului.
Art.27. - (1) În funcţie de obiectul referendumului local, modalitatea de organizare şi validare a
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acestuia se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi
desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare sau ale Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.
(2) Referendumul local se poate organiza în toate satele şi localităţile componente ale comunei sau
oraşului ori numai în unele dintre acestea.

CAPITOLUL XI
Cooperare sau asociere

Art.28. - Comuna Păunești se asociază sau cooperează, după caz, cu persoane juridice de drept
public sau de drept privat române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor
acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local cu respectarea prevederilor art. 89 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.29. - Comuna Păunești a aderat la Asociaţia Intercomunitară "Valea Caregnei" în vederea
promovării unor interese comune.

Art.30. - Programele, proiectele sau activităţile, după caz, a căror finanţare se asigură din
bugetul local, prin care se promovează/consolidează elemente de identitate locală de natură
culturală, istorică, obiceiuri şi/sau tradiţii, se regăsesc în anexa nr. 14 la prezentul statut.

CAPITOLUL XII
Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art.31. - Anexele nr. 1 - 14 fac parte integrantă din prezentul statut, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Local al comunei Păunești, județul Vrancea.

Art.32. - Orice modificare care are ca obiect modificarea Statutului comunei Păunești sau a
anexelor acestuia se realizează numai prin hotărâre a autorităţii deliberative.

Art.33. - Anexa nr. 11 la prezentul statut se actualizează ori de câte ori intervin evenimente de
natură juridică.

Art.34. - Prezentul statut şi anexele acestuia, cu excepţia celei prevăzute la art. 33 se
actualizează, în funcţie de modificările şi completările apărute la nivelul elementelor specifice ale
acestora, cel puţin o dată pe an.

Inițiator, Contrasemnează pentru legalitate,
Popa Gheorghe Secretar general comună,

Drug Mariana

Președinte de ședință,
Cconsilier local
Chelaru Neculai
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ANEXA Nr. 1a
la Statutul comunei Păunești

Modelul stemei României
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ANEXA Nr. 1b
la Statutul comunei Păunești

Steagul României
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ANEXA Nr. 1c
la Statutul comunei Păunești

Imnul național al României

"DEŞTEAPTĂ-TE ROMÂNE"
Deşteaptă-te, române, din somnul cel de moarte,
În care te-adânciră barbarii de tirani!
Acum ori niciodată croieşte-ţi altă soartă,
La care să se-nchine şi cruzii tăi duşmani!

Acum ori niciodată să dăm dovezi la lume
Că-n aste mâni mai curge un sânge de român,
Şi că-n a noastre piepturi păstrăm cu fală-un nume
Triumfător în lupte, un nume de Traian!

Înalţă-ţi lata frunte şi caută-n giur de tine,
Cum stau ca brazi în munte voinici sute de mii;
Un glas ei mai aşteaptă şi sar ca lupi în stâne,
Bătrâni, bărbaţi, juni, tineri, din munţi şi din câmpii!

Priviţi, măreţe umbre, Mihai, Ştefan, Corvine,
Româna naţiune, ai voştri strănepoţi,
Cu braţele armate, cu focul vostru-n vine,
"Viaţa-n libertate ori moarte!" strigă toţi.

Pre voi vă nimiciră a pizmei răutate
Şi oarba neunire la Milcov şi Carpaţi!
Dar noi, pătrunşi la suflet de sfânta libertate,
Jurăm că vom da mâna, să fim pururea fraţi!

O mamă văduvită de la Mihai cel Mare
Pretinde de la fii-şi azi mână d-ajutori,
Şi blastămă cu lacrimi în ochi pe orişicare,
În astfel de pericul s-ar face vânzători!

De fulgere să piară, de trăsnet şi pucioasă,
Oricare s-ar retrage din gloriosul loc,
Când patria sau mama, cu inima duioasă,
Va cere ca să trecem prin sabie şi foc!

N-ajunse iataganul barbarei semilune,
A cărui plăgi fatale şi azi le mai simţim;
Acum se vâră cnuta în vetrele străbune,
Dar martor ne e Domnul că vii nu o primim!
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N-ajunse despotismul cu-ntreaga lui orbie,
Al cărui jug din seculi ca vitele-l purtăm;
Acum se-ncearcă cruzii, în oarba lor trufie,
Să ne răpească limba, dar morţi numai o dăm!

Români din patru unghiuri, acum ori niciodată
Uniţi-vă în cuget, uniţi-vă-n simţiri!
Strigaţi în lumea largă că Dunărea-i furată
Prin intrigă şi silă, viclene uneltiri!

Preoţi, cu cruce-n frunte! căci oastea e creştină,
Deviza-i libertate şi scopul ei preasfânt.
Murim mai bine-n luptă, cu glorie deplină,
Decât să fim sclavi iaraşi în vechiul nost' pământ!
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ANEXA Nr. 2
la Statutul comunei Păunești

Prezentarea grafică şi descriptivă, respectiv suprafeţele intravilanului şi
a extravilanului pe fiecare dintre localităţi

Poziționarea comunei Păunești la confluența unor unități de relief variate - câmpie, deal și luncă,
a favorizat dezvoltarea și desfășurarea unor activități economice diversificate care au asigurat sursa
de venit și hrană pentru comunitatea locală. Agricultura a constituit de-a lungul timpului ocupația
principală a majorității locuitorilor comunei Păunești.

Pentru comuna Păunești, agricultura poate reprezenta una dintre oportunitățile de dezvoltare a
zonei, însă în prezent, aceasta nu este îndeajuns valorificată. Resurse existente pe plan local, care
pot constitui baza pentru dezvoltarea socio - economică a comunei Păunești: terenurile agricole
precum și pădurile și vegetația forestieră, prezintă un potențial ridicat.

În prezent, suprafața totală a comunei Păunești se întinde pe o suprafață de 8.265 ha dintre
care 749,62 ha în intravilan și 7.515 ha în extravilan. Cea mai mare parte a suprafeței agricole este
reprezentată de suprafață arabilă aprox. 44,5%, acesteia adăugându-se pădurile în proporție de
aprox. 33,5%, respectiv aprox. 12,5% vie.

Suprafața intravilană a localității Păunești numără 635 ha, iar cea a localității Viișoara, 115 ha.

.
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ANEXA Nr. 3
la Statutul comunei Păunești

Hidrografia, flora, fauna şi tipul solurilor de la nivelul unităţii
administrativ - teritoriale

1. Hidrografia
Comuna face parte din bazinul hidrografic al râului Siret, fiind străbătută de mai multe văi,

precum Caregna, Valea Rancului, Valea Doneșului, Valea Seacă (toate cu vărsare în Caregna). Satul
Viișoara este străbătut de un pârâu numit tot Valea Seacă, cu deversare în Domoșița și apoi în
Trotuș, iar satul Păunești este traversat în zona centrală de la nord - vest la sud - est de pârâul Valea
Caselor.

Caregna (scris uneori și Carecna) este cel mai important curs de apă al comunei Păunești.
Acesta tranzitează marginea teritoriului administrativ al comunei, având o lungime totală de 26km.
Izvorul Caregnei se află la o atitudine de 500 m, iar punctul de deversare este localizat între
Domnești și Pufești, în râul Siret. Debitele sunt foarte scăzute, de aceea foarte rar se întâmpla ca
apele sale să se verse în Siret, excepție făcând situațiile în care plouă torențial și Caregna adună
apele provenite de pe versanții împăduriți. Cea mai mare cantitate de apă provine din precipitații,
din care un procent de 35-40% se acumulează pe timpul verii. Șiroaiele de apă, rezultate în urma
ploilor torențiale, poartă cantități mari de aluviuni, de aproximativ 2,2 - 5 tone/ha/an.

Apele subterane se află la adâncimi cuprinse între 2 - 4 m și 10 - 20 m, fiind cantonate într-un
strat de nisip și pietriș. Adâncimea pânzei freatice se află la 6 - 10 m (în zone joase), iar în zonele
deluroase poate atinge 30 de metri, curentul subteran având o direcție de curgere nord - vest, sud -
est. Deficitul de apă din straturile superioare poate fi compensat prin foraje la adâncimi de circa 80
- 150m.

Alimentarea cu Apă a comunei Păunești este asigurată din sursa de captare Bodea, care deține
două rezervoare de apă și asigură alimentarea satului Viișoara, respectiv sursa de captare Șoimu,
din a cărei rezervoare se asigură alimentarea localității Păunești.

Comuna Păunești beneficiază de un sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă, care
acoperă ambele localități din componența comunei, având o lungime de 73km de rețele de
distribuție. Sursele de alimentare sunt reprezentate de forajele amplasate pe teritoriul localității
Păunești.

Administrarea rețelei de apă se face direct de către Consiliul Local Păunești, prin Serviciul de
Alimentare cu Apă Păunești.

Resursele naturale regenerabile

Flora comunei Păunești este foarte diversificată și se caracterizează prin plante ierboase
(ghiocelul, vioreaua, brândușa, grâușorul, toporașul, floarea paștelui, lăcrămioara, pulmonarița,
coada șoricelului, etc), arbuști (alunul, cornul, păducelul, mpceșul). arbori (stejarul, gorunul,
paltinul, carpenul, teiul alb, plopul, salcâmul, etc) și plante agățătoare (iedera, liana). Flora cultivată
este reprezentată de grâu, porumb boabe, floarea soarelui, rapiță, cartofi, legume, orzoaică.

Fauna se distinge prin diversitate și bogăție. În împrejurimile comunei se întâlnesc: ursul brun,
vulpea, lupul, dihorul, nevăstuica, bursucul, căprioara, cerbul, veverița, mistrețul, iepurele de câmp.
Categoria păsărilor este una bogată și cuprinde păsări sedentare, precum: vrabia, pițigoiul, mierla,
ciocănitoarea; păsări migratoare: cucul, pupăza, rândunica mare, graurul, privighetoarea. Între
păsările de noapte amintim cucuveaua, iar dintre răpitoare, uliul și șorecarul comun. Din categoria
păsărilor de apă, regăsim rața sălbatică mică. Categoria insectelor cuprinde: cărăbușul de mai,
rădașca, scarabeul, libelula, călugărița, furnica, lăcusta, cărăbușul de trandafir, forfecarul, buburuza,
croitorul, fluturele de varză, fluturele ochi de păun, albina. În rândul nevertebratelor se remarcă
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melcul, păianjenul, puricele de baltă, ciclopul, miriapodul.
Solul este o resursă valorificată prin plantații de vii și pomi fructiferi, culturi de plante tehnice și

cereale, creșterea animalelor, exploatări forestiere, extracție de hidrocarburi, minerit, întreprinderi
industriale. Solurile comunei Păunești fac parte din categoria cernoziomurilor levigate, a solurilor
brune podzolice și a celor cenușii. De-a lungul timpului, procesul de deteriorare a solului s-a
accentuat ca urmare a construirii de așezări rurale și a elementelor de infrastructură, practicării
agriculturii, defrișărilor și eroziunii.

Solul este rezultatul acțiunii a diferite procese determinate de factorii de mediu, adaptându-se
continuu la schimbările naturale și/sau artificiale ale mediului, înregistrând și memorând prin
anumite fenomene, procese și caracteristici principalele momente de evoluție.

În condiții antropice, din cauza unei anumite utilizări, amenajrăi teritoriale, chimizări,
funcționarea și calitatea solului pot fi afectate. În asemenea situații, solurile se comportă diferit, în
funcție de proprietățile lor.

În regiunea de câmpie a județului Vrancea se întâlnesc soluri caracteristice stepelor și
silvostepelor și soluri specifice domeniului pădurii în regiunea de dealuri și de munte.

Pe zona de relief cea mai joasă a comunei Păunești cuvertura de sol este reprezentată de
cernoziomuri levigate, iar în zonele unde stratul acvifer se află la adâncime critică apar
solonceacurile. În regiunea dealurilor, se individualizează glacisul subcarpatic, unde substratul
alcătuit din pietrișuri, nisipuri și argile a cauzat apariția unei cuverturi formată din soluri
brune-gălbui și podzoluri. În zonele de terasă și luncă apar solurile aluviale nisipoase și solurile
brune podzolice.

Subsolul Comunei Păunești este sărac în resurse minerale, pe perimetrul acesteia neexistând
zăcăminte de petrol și gaze naturale și nici activități de forare și exploatare petrolieră.
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ANEXA Nr. 4
la Statutul comunei Păunești

Datele privind înființarea comunei Păunești, județul Vrancea, prima atestare
documentară, precum și evoluția istorică

Prima atestare istorică a comunei Păunești datează din 2 iunie 1551, din timpul domniei
voievodului Moldovei, Ștefan an VI-lea (24 mai 1551 - 1 septembrie 1552), fiul lui Petru Rareș
(ianuarie 1527 - septembrie 1538, februarie 1541 - septembrie 1546) și face referire la "poiana
Păunești". Alte două documente importante din epoca respectivă care fac trimitere la această
așezare au fost emise de domnul Moldovei, Bogdan Lăpușneanu (1568 - 1572), respectiv de
cancelaria acestuia, pentru a atesta proprietățile neamurilor lui Toader Sofiotul. Astfel, se
precizează la proprietățile împărțite "și a treia parte dintr-o poiană den Păunești și a trei parte la

pădure cu pomeți".
Existența unor așezări datând din epoci mai vechi nu este exclusă, în contextul în care în

comuna Păunești nu s-au executat săpături arheologice sistematice.
Primii locuitori au fost țăranii liberi sau răzeșii care s-au așezat în zona centrală, lângă pârâul

Valea Caselor, zona Viișoara și mai apoi în zona Scurta, denumită anterior Bârnova. Se consideră că
așezarea nu a făcut parte din vechea țară a Vrancei, situându-se la extremitatea acesteia. Geneza
comunei este strâns corelată cu numele acesteia. Cercetătorii au identificat mai multe categorii de
toponime, unele dintre ele explicând existența unui „bătrân” întemeietor al satului, ceea ce este
valabil și pentru comuna Păunești.

Satul Viișoara a fost anterior denumit Bou, iar explicațiile privind denumirea așezării nu sunt
suficient de clare, astfel se consideră că acest nume provine fie de la un „strămoș” întemeietor, fie
de la bourii sau zimbrii care la acea vreme încă populau plaiurile Moldovei. În secolul al XIX-lea,
satul apare menționat sub denumirea de „Slobozia Boului” (1803), ceea ce se explică prin faptul că,
după jumătatea celui de-al XVIII-lea secol, așezarea a fost populată de un grup de țărani eliberați
din șerbie. Prima mențiune documentară a satului Bou datează din 9 aprilie 1753. Documentul
respectiv face referire la monahul Ifrim Michiul care dăruiește vărului său Toader Danu fragmente
dintr-o moșie aflate la „Ruginești, Păunești, Bou și Urechești, ținutul Putnii”. Deși se consideră că
așezarea datează din timpuri mai vechi, în prezent nu există surse documentare care să susțină
această ipoteză.

Astăzi, satul Păunești este format din patru sectoare: Bostănești, Novăcești, Scurta și Surlea.
Primele două denumiri au fost preluate de la numele de familie ale locuitorilor. Cătunul Scurta a
fost denumit anterior Bârnova (după numele mănăstirii înființate la finele secolului al XVIII- lea). Ca
urmare a populării acestuia de către familiile de clăcași din comuna Scurta - Bacău, împroprietărite
în anul 1879, vechiul nume a fost înlocuit cu denumirea actuală.

În ceea ce privește numele Surlea, se consideră că acea așezare era întrebuințată drept post
de observație și transmitere de atenționări în caz de pericole (invazie, război), prin intermediul
surlelor.

Una dintre legendele care explică cel mai bine numele și originea comunei, după relatările
profesorului de istorie Liviu-Iulian Roman, este consemnată în 1881 de subprefectul plasei Zăbrăuți,
G. Ghindar, și face referire la perioada de domnie a lui Ștefan cel Mare, care în 1475, după
războaiele purtate împotriva lui Radu al V-lea cel Frumos, domnul Munteniei, a mutat hotarul de la
Siret la Trotuș și Milcov și a stabilit voinicii de oaste pe acele plaiuri. Astfel, „Gheorghița Boulache cu

ai lui se așezară în locul numit acum Cǎtunu Bou, iar în satul de reședință unul numit Păun Voinicu
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de la acea epocă, de unde și luaseră numele de Păunești”. În urma războaielor purtate cu turcii,
acești voinici au fost răpuși pe câmpul de luptă. În semn de respect solemn, urmașii lor au denumit
localitățile după numele celor doi.

În ceea ce privește organizarea administrativă, Condica liuzilor din 1803, realizată în timpul
domniei lui A. Moruzi, identifică încadrarea localității Păunești în Ocolul Luncii din ținutul Putna
(împărțit la acea vreme în opt ocoale). Conducerea satelor s-a exercitat până la 1830 de către un
vătăman care depindea direct de conducătorul ținutului, vornic sau staroste. Introducerea
Regulamentelor Organice (1831-1832) conduce la schimbări importante în sistemul de
administrație al satelor. Astfel, conducerea acestora se exercită de către un vornicel (mai târziu
pârcălab), ales de către săteni. Desele modificări administrativ - teritoriale care au survenit de-a
lungul secolelor XIX și XX au determinat încadrarea comunei în plasele Zăbrăuți, Șușița și Răcăciuni,
Caregna, apoi în plasa Trotuș (începând cu 1923), redevenită Caregna în 1934.

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna Păunești era încadrată în județul Putna, având în
componența sa localitățile Bou și Păunești și o populație de 3.662 locuitori. Pe teritoriul comunei se
aflau trei biserici și o școală mixtă la care erau înscriși 181 de elevi dintre care 16 fete. În anul 1925,
comuna figura drept reședință a plășii Caregna a județului Putna, având în componența sa, pe lângă
cele două sate: Bou și Păunești și cătunul Bârnova. Conform Anuarului Socec, toate aceste localități
aveau un număr de 3.500 de locuitori.

În ceea ce privește răscoala țăranilor de la 1907, sursele nu menționează implicarea localnicilor
din Păunești în iureșul „rebeliunii”, fapt datorat îndrumărilor învățătorului Ioan Ciocârlan de a nu
lua parte la violențe, cât și condiției de răzeși a locuitorilor.

În Primul Război Mondial, comuna s-a aflat în proximitatea marilor confruntări din anul 1917,
(situată fiind pe linia frontului), dar nu a fost afectată de distrugerile cauzate de desfășurările de
acțiuni militare din acel perimetru. Mai mult decât atât, zona a servit drept loc de refugiu și
refacere a soldaților și a refugiaților. O statistică din anul 1927 aprecia că 32 de luptători din
Păunești au murit în urma participării la conflagrația mondială, 21 au fost răniți, iar alți 47 dispăruți.
Cu toate acestea, se consideră că numărul victimelor a fost mult mai mare, însă este dificil de
precizat cu acuratețe cifra exactă.

Înfăptuirea reformei agrare (1921) a avut drept consecință împroprietărirea unui număr de 633
de locuitori din Circa II Mărășești (unde se afla încadrată și localitatea Păunești) cu aproximativ
1.154 ha provenite de la moșiile Pufești (694 ha), Păunești (695 ha) și Domnești (307 ha).
Repercusiunile marii crize economice mondiale din perioada 1929 - 1933 s-au făcut simțite și în
comuna Păunești, care a trecut prin modificări de ordin administrativ, ca urmare a nevoii de a
reduce cheltuielile administrative. Astfel, comuna a fost repartizată plasei Trotuș și a găzduit pentru
o perioadă sediul pretoratului. De remarcat faptul că, Vasile Gagiu a deținut pentru o perioadă
funcția de pretor, de numele lui fiind legate o serie de inițiative de dezvoltare a comunei.

În comuna Păunești, mișcarea legionară a atras adeziunea unui număr mare de membri
simpatizanți, atât în rândul reprezentanților de elită - preoți și învățători, cât și din pătura mai largă
a sătenilor. În fruntea mișcării legionare de la Păunești s-a aflat Toader Mănăilă, care pentru o
scurtă perioadă de timp a ocupat și funcția de primar al comunei (septembrie 1940 - ianuarie 1941).
În localitatea Bou, mișcarea legionară a fost condusă de învățătorul Neculai Manolache. După
asasinarea premierului Armand Călinescu, în septembrie 1939, adepții mișcării legionare de pe plan
local au avut de îndurat consecințe grele.

Perioada 1938 - 1940 a coincis cu regimul personal instituit de regele Carol al II-lea și a adus
comunei sarcina de a amenaja un teren pentru antrenamentul militar al tineretului, în forma
„Pavilionului național și al exercițiilor copiilor străjerești”. Declanșarea celui de-al doilea Război
Mondial a presupus mobilizarea unui număr mare de bărbați din comună. Un fapt memorabil din
perioada războiului este vizita Regelui Mihai în Păunești a cărei dată nu se știe cu exactitate (1940
sau 1941). În 1942, se colectau din comuna Păunești diverse materiale, precum fier, mușețel,
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pojarniță, acestea reprezentând contribuția așezării la eforturile de război. Ca urmare a pierderii
Basarabiei, în anul 1944, mai multe familii de refugiați basarabeni au ajuns în Păunești, unde s-au și
stabilit. Conform relatărilor istorice, după 23 august 1944, coloanele trupelor rusești, în drumul lor
către Focșani, „nu prea au intrat” în comuna Păunești, fapt explicat de solidaritatea localnicilor în
timpul acelor vremuri de restriște.

Arestarea Mareșalului Ion Antonescu (23 august 1944) și ieșirea României din alianța cu Puterile
Axei au determinat schimbări majore la nivel național. Instaurarea comuniștilor la putere a fost
întâmpinată cu rezistență, în special în zonele rurale. Fenomenul s-a manifestat și la Păunești, unde
la alegerile din noiembrie 1946 s-a remarcat o puternică adeziune pentru partidele democratice
tradiționale. Un alt eveniment care a produs tulburări a fost reprezentat de seceta din 1946 și
foametea din anul imediat următor. Majoritatea localnicilor au fost afectați de aceste evenimente,
unii dintre ei fiind nevoiți să migreze către zone mai puțin lezate. Instaurarea noului regim politic a
debutat cu o serie de măsuri împotriva localnicilor înstăriți (chiaburilor) și a celor care încă
simpatizau vechile partide politice. A urmat apoi perioada naționalizării mijloacelor de producție,
demararea planurilor anuale și apoi a celor cincinale, evenimente care au stârnit nemulțumire și
nesupunere din partea vechilor proprietari. Colectivizarea forțată demarată în perioada 1961 - 1962,
în cadrul Gospodăriilor Agricole Comune (G.A.C.), a determinat o serioasă opoziție în rândul
localnicilor, care a degenerat în violență. În urma unor presiuni puternice din partea clasei politice,
proprietarii au cedat în cele din urmă pământurile. Procesul de colectivizare i-a adus pe majoritatea
locuitorilor în postura de membri cooperatori, care lucrează pământul la C.A.P (Cooperativă
Agricolă de Producție). În anul 1950, administrarea comunei a fost preluată de raionul Adjud, din
regiunea Putna, care în 1952 a devenit regiunea Bârlad, iar în 1956, regiunea Bacău. În urma
decretului 799/17 decembrie 1964 privind schimbarea denumirii unor localități, publicat în
Monitorul Oficial al României nr. 20 din 18 decembrie 1964, satul Bou a primit denumirea de satul
Viișoara. În 1968, aceasta a intra în componența județului Vrancea.

După căderea regimului comunist, a fost demarat, la nivel național, procesul de tranziție către
un sistem democratic, cu o economie de piață viabilă. Dificultățile economice din această perioadă,
precum și deschiderea granițelor către Europa occidentală, au determinat un număr mare de
români să părăsească țara. Acest fenomen al migrației s-a manifestat și la nivelul comunei Păunești
și a generat consecințe importante în evoluția sa.

Conform Listei monumentelor istorice anexate la Ordinul Ministrului Culturii nr. 2.828/2015,
pentru modificarea Anexei nr. 1 la Ordinul Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2.314/2004 privind
aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată și a Listei Monumentelor Istorice dispărute, cu
modificările ulterioare din 24.12.2015, în comuna Păunești se regăsește următorul monument
istoric:

- VN-IV-m-B-06642 – Monumentul Eroilor (1877-1878), sat Păunești, comuna Păunești, datând
din 23 iunie 1909. Monumentul a fost ridicat pentru comemorarea eroilor din Păunești care au
luptat în Războiul de Independență (1877-1878). Soldații din Păunești,Constantin Ştefanache,
Chiriac Iordache, Stoica Ion, Toader Crăciun, au fost răsplătiți, pentru participarea lor la război, cu
„Medalia Comemorativă Rusă”35.

Un simbol al comunei Păunești este reprezentat de existența celor 52 de fântâni cu cumpănă
care datează de peste 200 de ani și care sunt în continuare folosite de către săteni. Fiecare fântână
este denumită după ctitorul ei și reprezintă un motiv de mândrie pentru familia „moștenitoare”.
Totodată, construirea acestor fântâni era legată de datini strămoșești, acestea reprezentând un for
pentru manifestarea vieții sociale, culturale și religioase a comunității.

În prezent, fântânile din Păunești nu figurează înregistrare în cadrul legislativ național care
reglementează regimul juridic general al monumentelor istorice. Ținând cont de unicitatea și
importanța acestor fântâni, se impune lansarea demersurilor de înscriere în patrimoniul cultural al
României. Realizarea acestui deziderat va conduce la protejarea fântânilor, precum și la
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conservarea, consolidarea și restaurarea acestora în conformitate cu prevederile legilor în vigoare.
Totodată, acest demers va contribui și la îmbunătățirea imaginii și prestigiului comunei,
valorificarea potențialului turistic și, implicit, la dezvoltarea economică.
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ANEXA Nr. 5
la Statutul comunei Păunești

Componența și structura populației comunei Păunești, defalcate pe localități
componente

Evoluția populației comunei Păunești
Descrierea evoluției populației comunei Păunești s-a realizat folosind datele furnizate de

Institutul Național de Statistică prin baza de date Tempo On-line, Recensământul populației,
gospodăriilor și locuințelor (2011), precum și date statistice obținute de la diferite instituții publice
județene (Direcția Județeană de Statistică Vrancea).

Evoluția demografică a comunei Păunești poate fi urmărită începând cu secolul al XIX-lea, când
au fost întocmite primele catagrafii. În tabelul Stărostiei Putna, datând din 1836, comuna era
încadrată în categoria cu cele mai multe case, 300 - 400. În anul 1881 figurau următoarele date:
„600 de contribuabili, familii 800”. În dicționarul Putnei de la 1888, apare următoarea referire
despre comuna Păunești „comună rurală de podgorie, cea mai populată din tot județul”, având
3.677 de locuitori, dintre care 106 evrei, 3 armeni, 3 sârbi, 1 bulgar, 1 ungur.

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna Păunești era încadrată în județul Putna, având în
componența sa localitățile Bou și Păunești și o populație de 3.662 locuitori, dintre care 1.875 de
bărbați și 1.787 de femei. Pe teritoriul comunei se aflau trei biserici și o școala mixtă la care erau
înscriși un număr de 181 de elevi dintre care 16 fete. În anul 1925, comuna figura drept reședință a
plășii Carenga a județului Putna, având în componența sa, pe lângă cele două sate, Bou și Păunești,
și cătunul Bârnova. Conform Anuarului Socec, toate aceste localități aveau un număr de 3.500 de
locuitori. În perioada 1918-1940 are loc o adevărată explozie demografică, în urma căreia populația
comunei ajunge să numere peste 6.000 de locuitori. Satul Bou a avut, de-a lungul timpului, a șasea
parte din populația comunei, astfel, la 1930, cele 178 de familii numărau un total de 727 de membri.
O statistică medicală din anul 1942 identifică, la nivelul comunei Păunești, un număr de 6.470 de
locuitori, fapt ce clasează comuna pe locul doi în județul Putna, după Focșani.

În datele rezultate în urma recensământului din 1965, la nivelul comunei Păunești figura un
număr total de 7.738 de locuitori, dintre care 6.591 aparțineau localității Păunești, iar restul de
1.147 de locuitori localității Viișoara. Ulterior acestei perioade, fenomenul migrației și scăderea
numărului nașterilor au determinat orientarea numărului de locuitori pe o pantă descendentă.
Astfel, în urma recensământului din 2003, populația comunei totaliza un număr de 6.804 de
locuitori.

Conform datelor INS, la 1 iulie 2019, populația cu domiciliul în comuna Păunești se ridica la
6.563 de locuitori, valoare ce o plasa în categoria localităților rurale de talie mare din județul
Vrancea și din România. Păunești este a șaptea cea mai populată comună din județul Vrancea, în
componența căruia se regăsește un număr de 68 de comune, 2 municipii și 3 orașe. Conform
tipologiei rural-urbanrealizată de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică
(Organisation for Economic Cooperation and Development – OECD), județul Vrancea se încadrează
în categoria regiunilor preponderent rurale (apropiate de orașe).

Începând cu anul 2009, populația comunei Păunești a înregistrat scăderi continue până la finalul
anului 2019. Un aspect negativ este reprezentat de faptul că, într-un interval de 10 ani, populația
comunei Păunești a scăzut cu 541 de locuitori.
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Structura populației pe sexe

Distribuția pe sexe a populației comunei Păunești în anul 2019 nu prezintă similitudini cu cea a
județului Vrancea. Astfel, se constată faptul că ponderea populației de sex feminin (48,93%) a
comunei Păunești este mai mică decât ponderea celei de sex masculin (51,07%), pe când la nivelul
județului Vrancea situația este inversă: ponderea populației de sex feminin (51%) este mai mare
comparativ de cea de sex masculin (49%). Totuși, acești indicatori evidențiază o repartizare
echilibrată a populației.

Structura populației pe grupe de vârstă

La nivelul anului 2009, datele evidențiază pe ansamblul comunei Păunești, următoarea
distribuție pe principalele grupe de vârstă: populația cu vârste cuprinse între 0-14 ani - populație
tânără - reprezenta 18,23% din total, proporția celor în vârstă de muncă era de 65,85%, iar cei cu
vârste de peste 65 de ani – vârstnicii - reprezentau 15,92%.

Conform ultimelor date statistice, structura populației pe grupe mari de vârstă la nivelul anului
2019 prezenta următoarea distribuție: ponderea populației tinere (0-14 ani) - 13,25%, ponderea
populației în vârstă de muncă – 69,29% , iar a celei vârstnice – 17,46%.

Comparativ cu anul 2009, ponderea populației tinere a cunoscut, până în anul 2019, o
descreștere de aproximativ 33%. Din punct de vedere procentual, grupa de vârstă care a înregistrat
creșteri a fost cea cu vârste cuprinse între 15 și 64 de ani (populația aptă de muncă) și cea vârstnică
(65+ ani).

Scăderea ponderii populației tinere și existența unui număr considerabil de persoane cu vârste
peste 65 de ani, pune în evidență fenomenul de îmbătrânire demografică. Se poate observa și
faptul că evoluția natalității a înregistrat un trend descendent. Îmbătrânirea populației - creșterea
inevitabilă a ponderii persoanelor în vârstă care rezultă din scăderea fertilității și îmbunătățirea
condițiilor de trai – este un fenomen care se manifestă la nivel global. Acesta produce efecte
importante asupra economiei și a pieței muncii prin faptul că determină îmbătrânirea forței de
muncă.
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ANEXA Nr. 6a
la Statutul comunei Păunești

Componența nominală, perioada/perioadele de exercitare a mandatelor aleșilor locali de
la nivelul comunei Păunești, precum și apartenența politică a acestora, începând cu anul

1992

PRIMAR COMUNA PĂUNEȘTI

a) mandatul 1992 - 1996

Nr. crt. Nume şi prenume Perioadă

0 1 2

1. NICA COSTICĂ 1992 - 1996

b) mandatul 1996 - 2000

Nr. crt. Nume şi prenume Perioadă

0 1 2

1. Dumitriu Vasile 1996 - 2000

c) mandatul 2000 - 2004

Nr. crt. Nume şi prenume Perioadă

0 1 2

1. Dinică Vasilică 2000 - 2004

d) mandatul 2004 - 2008

Nr. crt. Nume şi prenume Perioadă

0 1 2

1. Dumitriu Vasile 2004 - 2008
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e) mandatul 2008 - 2012

Nr. crt. Nume şi prenume Perioadă

0 1 2

1. Petrilă Aurel 2008 - 2012

f) mandatul 2012 - 2016

Nr. crt. Nume şi prenume Perioadă

0 1 2

1. Popa Gheorghe 2012 - 2016

g) mandatul 2016 - 2020

Nr. crt. Nume şi prenume Perioadă

0 1 2

1. Popa Gheorghe 2016 - 2020

h) mandatul 2020 - 2024

Nr. crt. Nume şi prenume Perioadă

0 1 2

1. Popa Gheorghe 2020 - 2024
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ANEXA Nr. 6b
la Statutul comunei Păunești

Componența nominală, perioada/perioadele de exercitare ale mandatelor aleșilor locali de
la nivelul comunei Păunești, precum și apartenența politică a acestora, începând cu anul

1992

I. CONSILIERI LOCALI - COMUNA PĂUNEȘTI

a) mandatul 1992 - 1996

Nr. crt. Nume şi prenume Perioadă

0 1 2

1. Roman Alexandru 1992 - 1996

2. Novac T. Gheorghe 1992 - 1996

3. Popa Iacov. Ion 1992 - 1996

4. Șerbănescu S. Gheorghe 1992 - 1996

5 Anghel I. Gheorghe 1992 - 1996

6 Avadanei Mircea 1992 - 1996

7 Munteanu Ion 1992 - 1996

8 Novac Șt. Iordache 1992 - 1996

9 Manea Elisabeta 1992 - 1996

10 Neagu Viorica 1992 - 1996

11 Stroiescu Ion 1992 - 1996

12 Dumitriu V. Ionel 1992 - 1996

13 Roman Costică 1992 - 1996

14 Ignat Ion 1992 - 1996

15 Conduraru Mariana 1992 - 1996

16 Neagu I. Dănuț 1992 - 1996

17 Maftei Vasile 1992 - 1996
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b) mandatul 1996 - 2000

Nr. crt. Nume şi prenume Perioadă

0 1 2

1. Roman Costică 1996 - 2000

2. Bogdan Costică 1996 - 2000

3. Roman Iacovache 1996 - 2000

4. Anghel Gheorghe 1996 - 2000

5 Neagu Dănuț 1996 - 2000

6 Popa Ioan 1996 - 2000

7 Munteanu Ion 1996 - 2000

8 Galer Didina 1996 - 2000

9 Mihalache Aurel 1996 - 2000

10 Sandu Fănică 1996 - 2000

11 Păizan Gh. Victor 1996 - 2000

12 Șerbănescu Gheorghe 1996 - 2000

13 Cantea Nicu 1996 - 2000

14 Roman Alexandru 1996 - 2000

15 Popa Gh. Vasile 1996 - 2000

16 Gurău Ion 1996 - 2000

17 Novac Gheorghe 1996 - 2000
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c) mandatul 2000 - 2004

Nr. crt. Nume şi prenume Perioadă

0 1 2

1. Dinică Maricica 2000 - 2004

2. Tăbăcaru Vasilică 2000 - 2004

3. Ivașcu Gheorghe 2000 - 2004

4. Dumitriu Vasile 2000 - 2004

5 Ologu Ion 2000 - 2004

6 Munteanu Ioan 2000 - 2004

7 Cautiș Gheorghe 2000 - 2004

8 Sprinceană Gheorghe 2000 - 2004

9 Darie Georgică 2000 - 2004

10 Amariei Vasile 2000 - 2004

11 Roman Costică 2000 - 2004

12 Popa Gheorghe 2000 - 2004

13 Bogdan Costică 2000 - 2004

14 Partenie Vasile 2000 - 2004

15 Groza Emilian 2000 - 2004
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d) mandatul 2004 - 2008

Nr. crt. Nume şi prenume Perioadă

0 1 2

1. Novac Dorel 2004 - 2008

2. Asavei Ionel 2004 - 2008

3. Cantea Nicu 2004 - 2008

4. Cautiș Ionel 2004 - 2008

5 Dinică Georgică 2004 - 2008

6 Mihalache Ștefan 2004 – noiembrie 2004

7 Milea Cecilia Mariana 2004 –2008

8 Munteanu Ioan 2004 - 2008

9 Neagu Dănuț 2004 - 2008

10 Niagu Ionel 2004 - 2008

11 Dinică Vasilică 2004 - 2008

12 Popa Gheorghe 2004 - 2008

13 Sandu Daniela Dumitra 2004 - 2008

14 Sprînceană Gheorghe 2004 - 2008

15

16

Stoica Ion

Vrabie Costică

2004 – 2008

noiembrie 2004-2008
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e) mandatul 2008 - 2012

Nr. crt. Nume şi prenume Perioadă

0 1 2

1. Popa C. Gheorghe 2008 - 2012

2. Stoica Ion 2008 - 2012

3. Leon Sava 2008 - 2012

4. Amariei Vasile 2008 - 2012

5 Asavei Ionel 2008 - 2012

6 Dumitriu Vasile 2008 - 2012

7 Novac Dorel 2008 - 2012

8 Rusu Vasile 2008 - 2012

9 Dumitriu Florinel 2008 - 2012

10 Carp Ionel 2008 - 2012

11 Cantea Ionel 2008 - 2012

12 Rogozan Neculai 2008 - 2012

13 Duman Vasilică 2008 - 2012

14 Stoica Costică 2008 - 2012

15 Cautiș Ionel 2008 - 2012
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f) mandatul 2012 - 2016

Nr. crt. Nume şi prenume Perioadă

0 1 2

1. Duman Vasilică 2012 - 2016

2. Amariei Vasile 2012 - 2016

3. Cantia Ion 2012 - 2016

4. Cautiș Ionel 2012 - 2016

5 Chelaru Neculai 2012 - 2016

6 Darie Neculai 2012 - 2016

7 Dumitriu Florinel 2012 - 2016

8 Ivașcu Gheorghe 2012 - 2016

9 Marin Vasile 2012 - 2016

10 Novac Dorel 2012 - 2016

11 Novac Ion 2012 - 2016

12 Petrilă Aurel 2012 - 2016

13 Popa Gheorghe 2012 - 2016

14 Rusu Gheorghiță 2012 - 2016

15 Vrabie Costică 2012 - 2016
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g) mandatul 2016 - 2020

Nr. crt. Nume şi prenume Perioadă

0 1 2

1. Duman Vasilică 2016 - 2020

2. Berbece Cristinel 2016 - 2020

3. Cantea Ionel 2016 - 2020

4. Cautiș Ionel 2016 - 2020

5 Chelaru Neculai 2016 - 2020

6 Chiriec Aurel 24.06.2016 - 30.04.2019

7 Ignat Mădălina - Alexandra 2016 - 2020

8 Marin Vasile 2016 - 2020

9 Novac Dorel 2016 - 2020

10 Novac Mihaela 2016 - 2020

11 Petrilă Aurel 14.06.2016 - 30.04.2019

12 Rusu Nicușor 2016 - 2020

13 Sandu Maricel 2016 - 2020

14 Sprincianu Viorel 2016 - 2020

15 Vrabie Costică 2016 - 2020

16 Asavei Ionel 01.06.2019 - 30.09.2020

17 Ologu Ion 01.06.2019 - 30.09.2020
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h) mandatul 2020 - 2024

Nr. crt. Nume şi prenume Perioadă

0 1 2

1. Duman Vasilică 2020 - 2024

2. Cantia Ion 2020 - 2024

3. Cautiș Ionel 2020 - 2024

4. Chelaru Neculai 2020 - 2024

5 Marin Vasile 2020 - 2024

6 Sandu Maricel 2020 - 2024

7 Sprincianu Viorel 2020 - 2024

8 Vrabie Costică 2020 - 2024

9 Bogdan Aurica 2020 - 2024

10 Cautiș Liliana 2020 - 2024

11 Chiriec Aurel 2020 - 2024

12 Rogozan Neculai 2020 - 2024

13 Dinică Vasilică 2020 - 2024

14 Oană Costel 2020 - 2024

15 Berbece Marius 2020 - 2024
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II. VICEPRIMARI COMUNA PĂUNEȘTI

a) mandatul 1992 - 1996

Nr. crt. Nume şi prenume Perioadă

0 1 2

1. Roman Alexandru 1992 - 1996

b) mandatul 1996 - 2000

Nr. crt. Nume şi prenume Perioadă

0 1 2

1. Roman Costică 1996 - 2000

c) mandatul 2000 - 2004

Nr. crt. Nume şi prenume Perioadă

0 1 2

1. Dinică Maricica 2000 - 2004

d) mandatul 2004 - 2008

Nr. crt. Nume şi prenume Perioadă

0 1 2

1. Novac Dorel 2004 - 2008
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e) mandatul 2008 - 2012

Nr. crt. Nume şi prenume Perioadă

0 1 2

1. Popa C. Gheorghe 2008 - 2012

f) mandatul 2012 - 2016

Nr. crt. Nume şi prenume Perioadă

0 1 2

1. Duman Vasilică 2012 - 2016

g) mandatul 2016 - 2020

Nr. crt. Nume şi prenume Perioadă

0 1 2

1. Duman Vasilică 2016 - 2020

h) mandatul 2020 - 2024

Nr. crt. Nume şi prenume Perioadă

0 1 2

1. Duman Vasilică 2020 - 2024
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ANEXA Nr. 7
la Statutul comunei Păunești

Procedura privind acordarea titlului de "Cetățean de onoare al comunei Păunești", respectiv
a "Certificatului de Fiu/Fiică al/a comunei Păunești"

Art.1. - Titlul de "Cetăţean de onoare al Comunei Păunești, denumit în continuare Titlu reprezintă
cea mai înaltă distincţie acordată de către Consiliul Local al Comunei Păunești.

Art.2. - Certificatul de "Fiu/fiică al/a Comunei Păunești", denumit în continuare Certificat reprezintă
distincţia acordată de către Consiliul Local al Comunei Păunești persoanelor născute în comuna Păunești,
la împlinirea vârstei de 18 ani.

Art.3. - Titlul şi Certificatul se pot acorda la iniţiativa:
a) primarului;
b) consilierilor locali;
c) unui număr de cel puţin 5% din numărul total al locuitorilor cu drept de vot înscrişi în

Registrul electoral cu domiciliul sau reşedinţa în unitatea administrativ - teritorială respectivă.
Art.4. - Acordarea Titlului şi a Certificatului nu este condiţionată de cetăţenie, naţionalitate, vârstă,

domiciliu, sex, religie, apartenenţă politică.
Art.5. - Titlul şi Certificatul au următoarele caracteristici:

a) sunt personale;
b) sunt netransmisibile;
c) reprezintă un drept al titularului;
d) au valabilitate nedeterminată.

Art.6. - Sunt îndreptăţite să fie propuse pentru acordarea Titlului categoriile de persoane sau
personalităţi care se găsesc în una din următoarele situaţii:

a) personalităţi cu recunoaştere locală, naţională sau internaţională care şi-au pus amprenta
asupra dezvoltării comunei Păunești şi a imaginii acestuia;

b) personalităţi care, prin realizările lor deosebite, au făcut cunoscut numele Comunei
Păunești, în ţară şi străinătate;

c) persoane care, prin acţiunile lor, au preîntâmpinat producerea de evenimente deosebit de
grave sau prin sacrificiul suprem au salvat vieţile concetăţenilor lor, în comuna Păunești;

d) persoane care, prin acţiunile lor dezinteresate (donaţii, acţiuni umanitare etc.), au produs o
îmbunătăţire simţitoare a condiţiilor de viaţă a locuitorilor comunei Păunești;

e) foşti deţinuţi politici sau veterani de război care prin activitatea lor ulterioară au un aport la
realizarea unei imagini pozitive a comunei Păunești în lume;

f) sportivi din comuna Păunești care au obţinut rezultate deosebite în competiţii sportive
internaţionale;

g) alte situaţii stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al consiliului local, după
caz.

Art.7. - Nu pot deţine Titlul persoanele care se găsesc în una din următoarele situaţii:
a) condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă pentru infracţiuni contra statului,

crime
împotriva umanităţii, fapte penale;

b) care au dosare pe rol, în cauze care ar leza imaginea Titlului; propunerea se va face după
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clarificarea situaţiei juridice.
Art.8. - (1) Persoanele prevăzute la art. 3 solicită acordarea Titlului sau a Certificatului prin

depunerea unui dosar la unitatea administrativ - teritorială respectivă.
(2) Dosarul prevăzut la alin. (1) cu privire la acordarea Titlului cuprinde cel puţin următoarele

înscrisuri:
a) actul de identitate (copie vizată în conformitate cu originalul);
b) curriculum vitae (în original);
c) certificat de cazier judiciar (în original);
d) actul de deces al celui propus, după caz (copie vizată în conformitate cu originalul).

(3) Dosarul prevăzut la alin. (1) cu privire la acordarea Certificatului cuprinde cel puţin următoarele
înscrisuri:

a) actul de identitate (copie vizată în conformitate cu originalul);
curriculum vitae (în original).
(2) Persoanele prevăzute la art. 3, după înregistrarea dosarului, depun la secretarul general al

unităţii administrativ - teritoriale proiectul de hotărâre de consiliu însoţit de referatul de aprobare şi
dosarul prevăzut la alin. (2) sau (3).

(3) Proiectul de hotărâre prevăzut la alin. (4) este înscris pe ordinea de zi a şedinţelor consiliului
dacă sunt îndeplinite prevederile art. 136 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Proiectul de hotărâre prevăzut la alin. (4) este dezbătut în şedinţă ordinară sau extraordinară.
(5) Hotărârea privind acordarea Titlului sau a Certificatului, după caz, se adoptă cu majoritatea

absolută a consilierilor consiliului local sau judeţean, după caz.
(6) Propunerile respinse nu pot fi reintroduse în dezbatere pe perioada mandatului în curs.
(7) Decernarea Titlului se face de către primarul comunei Păunești sau de către preşedintele

Consiliului Judeţean Vrancea., după caz, în cadrul şedinţelor ordinare sau extraordinare ale Consiliului
Judeţean/Consiliului Local Păunești.

(8) Acordarea Certificatului se face de către primarul comunei Păunești sau de către preşedintele
Consiliului Judeţean Vrancea, după caz, în cadrul unei festivităţi care se organizează de către primar sau
preşedintele consiliului judeţean, după caz.

Art.9. - Înmânarea Titlului se realizează după cum urmează:
a) preşedintele de şedinţă anunţă festivitatea ce urmează să se desfăşoare;
b) primarul comunei Păunești prezintă referatul de aprobare care a stat la baza propunerii

Hotărârii Consiliului Local ;
c) primarul comunei Păunești înmânează diploma de "Cetăţean de onoare al Comunei

Păunești" persoanei laureate sau persoanei care o reprezintă;
d) ia cuvântul persoana laureată sau reprezentantul acesteia;
e) pot să ia cuvântul şi alte persoane prezente care doresc să sublinieze pe scurt meritele

laureatului;
f) laureatul sau, după caz, persoana care îl reprezintă este invitat/ă să scrie câteva rânduri în

Cartea de onoare a Comunei Păunești
Art.10. - Deţinătorii în viaţă ai Titlului dobândesc următoarele drepturi specifice:

a) dreptul de a lua cuvântul în şedinţele Consiliului Local al comunei Păunești la dezbaterea
materialelor care privesc întreaga comunitate;

b) dreptul de a participa la toate manifestările desfăşurate sub patronajul Consiliului Local al
comunei Păunești sau în care acesta este coorganizator;

c) dreptul de a călători gratuit pe toate mijloacele de transport în comun din comuna
Păunești;

d) dreptul de a participa gratuit la toate manifestările cultural - sportive organizate de
instituţiile aflate în subordinea consiliului local;

e) alte drepturi stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al
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comunei Păunești.
Art.11. - Drepturile prevăzute la art. 6 încetează în următoarele situaţii:

a) decesul titularului;
b) retragerea Titlului.

Art.12. - Titlul se retrage în următoarele situaţii:
a) atunci când ulterior decernării apar incompatibilităţile prevăzute la art. 7 lit. a);
b) atunci când persoana laureată produce prejudicii de imagine sau de altă natură comunei

Păunești, locuitorilor săi sau ţării.
Art.13. - Retragerea Titlului se face de către Consiliul Local al comunei Păunești, după următoarea

metodologie:
a) este sesizat Consiliul Local al comunei Păunești de către persoanele menţionate la art. 3;
b) dezbaterea cazului se va face în cadrul comisiilor consiliului local;
c) retragerea Titlului se va face prin hotărâre a consiliului local, adoptată cu majoritate

absolută, cu aplicarea prevederilor art. 8 pentru dezbaterea candidaturii;
d) la şedinţa consiliului va fi invitat deţinătorul Titlului, iar dacă va fi prezent i se va acorda

cuvântul, la solicitarea sa.
Art.14. - Cetăţenii de onoare au datoria de a promova imaginea comunei Păunești.
Art. 15. - Fiecare Cetăţean de onoare va planta un copac pe care va fi aplicată o plăcuţă cu numele

acestuia.
Art. 16. - Informaţiile publice referitoare la "cetăţenii de onoare" vor fi publicate şi în format

electronic pe pagina de internet a unităţii administrativ - teritoriale respective.
Art. 17. - Legitimarea cetăţenilor de onoare sa va face în baza unui înscris denumit brevet, semnat

de către preşedintele primarul comunei Păunești.
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ANEXA Nr. 8
la Statutul comunei Păunești

Rețeaua rutieră

Din punct de vedere al accesibilității rutiere, comuna Păunești este străbătută de șoseaua
județeană DJ 205 H, care o leagă spre est de comuna Pufești și spre sud de comuna Movilița și orașul
Panciu și de DJ 119C - Păunești - Ruginești.

Principalele căi rutiere din cadrul comunei Păunești, județul Vrancea, sunt următoarele:
� DJ 205H: Panciu (DJ 205F( - Movilița - Domnești - Ciorani - Călimănești - Pădureni (DN 2);
� DC 28: Păunești (DJ 205H) - Viișoara - Anghelești (DJ 119C);
� Drumuri sătești și străzi;
� Drumuri de exploatație agricolă.

Drumuri de interes județean
1. Drumuri județene, cu o lungime de 9,5 km;

Drumuri de interes local
2. Drumuri comunale și străzi, cu o lungime de 72 km.

Comuna Păunești se poziționează la o distanță relativ mică față de căi de comunicații majore ale
României: DN2 (formează o parte din drumul european E85) și magistrala feroviară 500 Bucuresști -
Focșani - Suceava, ambele aflându-se la doar 8 km de comună.

Cel mai apropiat aeroport de comuna Păunești este cel din municipiul Bacău, distanța dintre comună
și Aeroportul Internațional "Geroge Enescu" Bacău fiind de 70 km.
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ANEXA Nr. 9
la Statutul comunei Păunești

Principalele instituții din domeniul educației, cercetării, culturii, sănătății, asistenței
sociale, presei, radioului, televiziunii și altele asemenea

Domeniul educației
Prima școală a comunei s-a înființat în anul 1865, fiind una dintre cele 12 care se găseau la nivel de

județ. În anul 1919 se înființează în Păunești, Școala pregătitoare, din inițiativa renumitului dască, Ioan
Ciocârlan.

În comuna Păunești funcționează 7 unităţi de învăţământ de nivel preșcolar, primar și gimnazial,
respectiv 4 școli și 3 grădinițe, plus un corp de clasă. În satul Păunești funcționează 4 școli, 2 grădinițe și
un corp de clasă iar în satul Viișoara, o grădiniță.

Școala Centru a fost prima și singura școală a comunei și a funcționat pentru o vreme în spații
închiriate.

Școala Primară Nr. 2 Bostănești este localizată pe dealul Bostănești, în apropierea Centrului de
ocrotire a copilului. Este arondată zonelor Bostănești, Scurta, Surlea și o parte a zonei de centru.

Școala Nr. 3 Păunești - cunoscută și sub denumirea de Școala Novăcești este situată în zona
denumită de localnici Novăcești, lângă drumul județean DJ 205H.

Școala Viișoara a fost înființată în anul 1908 și a funcționat pentru o perioadă într-o casă închiriată,
proprietatea unui sătean.

O primă referire la existența unei grădinițe din comuna Păunești datează din anul 1928. În prezent,
există 3 grădinițe în comuna Păunești: Grădinița cu Program Normal Viișoara, Grădinița cu Program
Normal Nr. 1 Păunești și Grădinița cu Program Normal Nr. 2 Păunești.

Cultură
Activitatea culturală a comunei Păunești, județul Vrancea este susținută de cele două cămine

culturale din cadrul comunei, unul localizat în satul Păunești iar celălalt în satul Viișoara.
Pe raza teritorială a comunei Păunești există câteva edificări reprezentative de interes istoric și

arhitectural, precum: Bisericuța de lemn din cimitirul aflat între Viișoara și Păunești, Fântânile cu
cumpănă.

Pe teritoriul administrativ al comunei Păunești se aflăMonumentul istoric, Cod LMI 2004: VN - IV -m
-B - 06642, cu o înălțime de 3,50 m, fiind amplasat pe un soclu din beton mozaicat format din două
trepte pătrate iar în vârf se află un vultur cu aripile deschise și globul între ghiare, clasat conform
Ordinului Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice.

Pe inscripția memorială se poate citi numele celor care au murit în războiul de neatârnare din anul
1877 - 1878.

Fântânile cu cumpănă sunt situate în centrul comunei Păunești și au o istorie îndelungată de
aproximativ 200 de ani. În anul 1897, figurau 30 de fântâni în localitatea Păunești și altele 16 în
localitatea Viișoara.

Bisericuța de lemn din cimitirul Viișoara a fost ridicată la sfârșitul secolului al XVII -lea și reprezintă
cea mai veche clădire de pe teritoriul comunei Păunești.

Comuna Păunești prezintă o activitate culturală plină de evnimente, multe dintre acestea fiind
organizate cu sprijinul cadrelor didactice, dar și al personalului administrației publice locale.
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Festivalul de datini și obiceiuri, care are loc anual în Păunești în prima zi a fiecărui an nou, este un
eveniment reprezentativ pentru comunitatea locală și atrage mulți invitați și spectatori din localitățile
învecinate.

Printre activitățile culturale derulate anual de autoritățile locale în colaborare cu unitățile de
învățământ, se remarcă următoarele:

� 1 Ianuarie - Parada mascaților
� 14 - 15 August: Ziua comunei;
� 15 Ianuarie: Ziua lui Mihai Eminescu și Ziua Culturii Naționale;
� 24 Ianuarie: Unirea Principatelor Române;
� 1 Martie: Ziua Mărțișorului;
� 9 Mai: Ziua Europei;
� Ziua Eroilor;
� 1 Iunie: Ziua Internațională a copilului;
� 26 Iunie: Ziua drapelului internațional al României;
� 1 Decembrie: Ziua Națională a României.

Asistență socială
Serviciile sociale sunt servicii de interes general și se organizează în forme/structuri diverse în

funcție de specificul activității/activităților derulate și de nevoile particulare ale fiecărei categorii de
beneficiari. Serviciile sociale au un caracter proactive și presupun o abordare integrate a nevoilor
persoanei, în relație cu situația socio-economică, starea de sănătate, nivelul de educație și mediul social
de viață al acesteia.

Tipurile de servicii sociale identificate la nivelul comunei Păunești, care vor fi acordate beneficiarilor
curpinși în grupul țintă, sunt:

a) După scopul serviciului: servicii de asistență și suport pentru asigurarea nevoilor de bază
ale persoanei, servicii de îngrijire personală, de recuperare/reabilitare, de inserție/reinserție socială;

b) După categoriile de beneficiari: servicii sociale destinate copilului și/sau familiei,
persoanelor cu dizabilități, persoanelor vârstnice, victimelor violenței în familie, persoanelor fără
adăpost, persoane cu diferite adicții, respectiv consum de alcool, droguri, alte substanțe toxice, internet,
jocuri de noroc, victimelor traficului de persoane, persoanelor private de libertate, persoanelor
sancționate cu măsură educativă sau pedeapsă neprivativă de libertate, aflate în supravegherea
serviciilor de probațiune, persoanelor cu afecțiuni psihice, persoanelor din comunități izolate, șomerilor
de lungă durată, precum și servicii sociale de suport pentru aparținătorii beneficiarilor;

c) După regimul de asistare:
cl) servicii sociale cu cazare, pe perioadă determinată sau nedeterminată: centre rezidențiale,

locuințe protejate, adăposturi de noapte;
c2) servicii sociale fără cazare, centre de zi, centre și/sau unități de îngrijire la domiciliu, cantine

sociale, servicii mobile de acordare a hranei, ambulanță sociale;
d) După locul de acordare, serviciile sociale se asigură:
dl) la domiciliul beneficiarului;
d2) în centre de zi;
d3) în centre rezidențiale;
d4) la domiciliul persoanei care acordă serviciul;
e) După regimul juridic al furnizorului, serviciile sociale pot fi organizate ca structuri publice sau

private;
f) După regimul de acordare, în regim normal și regim special:
fl) servicii acordate în regim de accesare, contractare și documentare uzuale;
f2) servicii acordate în regim special cu eligibilitate și accesibilitate extinsă, care vizează măsurile

preventive care se oferă în regim de birocrație redusă și un set de servicii sociale, care vor fi accesate de
beneficiar doar în condițiile păstrării anonimatului, respectiv de persoane dependente de droguri, alcool,
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prostituate, victime ale violenței în familie. Serviciile acordate în regim special pot fi furnizate fără a
încheia contract cu beneficiarii;

f3) categoria serviciilor acordate în regim special este reglementată prin lege specială.

ANEXA Nr. 10
la Statutul comunei Păunești

Principalele funcțiuni economice, capacități de producție diversificate din sectorul
secundar și terțiar, precum și din agricultură

Conform datelor transmise de către Oficiul Registrului de pe lângă Tribunalul Vrancea, se
constată faptul că în sectorul economic al comunei Păunești activau un număr de 144 agenți economici,
după cum urmează:

� societăți cu răspundere limitată: 140;
� cooperative agricole: 1;
� scoietăți în nume colectiv: 2;
� societate cooperativă: 1.

În economia modernă, există 3 sectoare principale de activitate: sectorul primar, secundar și terțiar,
sectoare care grupează principalele activități ale economiei naționale pe ramuri economice.

Activitățile economice de la nivelul comunei Păunești sunt în principal concentrate în sectorul terțiar
(servicii, comerț și tranport) , acesta ocupând 60% din sectoarele economice, sectorul secundar
(industrie și construcții) deține o pondere de 37%, pe când restul întreprinderilor își desfășoară
activitatea în sectorul primar ce înregistrează un procent de 3%.

1. Sectorul primar

Potențialul agricol

Poziționarea comunei Păunești la confluența unor unități de relief variate - câmpie, deal și luncă, a
favorizat dezvoltarea și desfășurarea unor activități economice diversificate care au asigurat sursa de
venit și hrană pentru comunitatea locală. Agricultura a constituit de-a lungul timpului ocupația
principală a majorității locuitorilor comunei Păunești.

Pentru comuna Păunești, agricultura poate reprezenta una dintre oportunitățile de dezvoltare a
zonei, resursele existente pe plan local, care pot constitui baza pentru dezvoltarea socio - economică a
comunei Păunești: terenurile agricole precum și pădurile și vegetația forestieră, prezintă un potențai
ridicat.

În prezent, suprafața totală a comunei Păunești totalizează 8.265 ha, din care 5.049 ha constituie
suprafață agricolă, iar 3.216 ha suprafața terenurilor neagricole. Cea mai mare parte a suprafeței
agricole este reprezentată de suprafață arabilă 67% (3.360 ha), acesteia adăugându-i-se viile în proporție
de 20% (1.003 ha) și pășunile și fânețele 12 % (621 ha). Livezile ocupă doar 1% (61 ha) din suprafața
agricolă a comunei).

2. Sectorul secundar

Sectorul secundar reunește activitățile din sectorul productiv al industriei și activitățile de construcții.
La nivelul comunei Păunești, sectorul secundar reprezenta 37% din totalul unităților economice
înregistrate. Conform datelor furnizate de Oficiul Registrului de pe lângă Tribunalul Vrancea, societățile
care activau în sectorul secundar erau în număr de 54.

3. Sectorul terțiar

Sectorul terțiar reunește activitățile din sectorul serviciilor, comerțului și tranporturilor. Sectorul
terțiar reprezintă aproximativ 60% din totalul unităților economice înregistrate la nivelul comunei
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Păunești.
Conform datelor furnizate de Oficiul Registrului de pe lângă Tribunalul Vrancea, societățile care

activau la nivelul comunei Păunești în sectorul terțiar erau în număr de 86.

ANEXA Nr. 12
la Statutul comunei Păunești

Cultele religioase

La nivelul comunei Păunești există 3 biserici, 1 biserică pe rit vechi și un schit pe rit vechi.
Bisericile din comuna Păunești sunt:
1. Biserica "Sfânta Cuvioasă Parascheva";
2. Biserica "Sfântul Gheorghe";
3. Biserica "Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil" - Viișoara.

Biserica "Sfânta Cuvioasă Parascheva", poziționată în centrul comunei Păunești, a fost construită în
perioada 1941 - 1949. Biserica a fost ridicată pe locul unde, anterior, a existat o altă biserică. Ctitorită în
perioada 1899 - 1903, vechiul lăcaș nu a rezistat cutremurului din 1940 și a trebuit să fie demolat.

Biserica "Sfântul Gheorghe" - Surlea - Într-un document din 1928 apare menționat faptul că biserica
datează din anul 1865, când a fost zidită de către enoriași. În 1939 s-a decis construirea unui nou lăcaș,
pe vechea temelie a bisericii, pictura fiind realizată în frescă în stil bizantin.

Biserica "Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil" - Viișoara a fost construită începând cu anul 1908 și
finalizată după terminarea primului Război Mondial, în anul 1920. Construcția a fost ridicată pe locul
fostului lăcaș de închinare al localității Bou, de la care s-a mai păstrat doar altarul.

Cultul ortodox de stil vechi și-a găsit adepții printre locuitorii comuneiPăunești. Odată cu reforma
calendarului din 1924, s-a format în localitate o numeroasă comunitate creștină de stiliști, instalarea
regimului comunist la putere marcând interzicerea cultului creștin ortodox de rit vechi.

La nivelul comunei Păunești există două lăcașuri de rit vechi, unul în localitatea Viișoara, iar celălalt
în localitatea Păunești, cel mai vechi dintre acestea fiind construit după cel de-al Doilea Război Mondial
și se află, în prezent, pe dealul Novăcești.

Lucrările pentru construirea unei noi biserici de stil vechi au început în anul 2007, Viișoara
adăpostind cel mai nou lăcaș de rit vechi, ridicat în perioada 2004 - 2009.

La nivelul comunei Păunești există două cimitire, unul este localizat între localitățile Viișoara și
Păunești, fiind cel mai vechi și cel mai mare, iar celălalt se află în zona Scurta și a fost înființat în anul
1930. Conform mărturiilor scrise din acea vreme, în perimterul respectiv se găsesc și mormintele eroilor
căzuți pe câmpul de luptă din primul Război Mondial.


