ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI GHEORGHE LAZĂR

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Statutului comunei Gheorghe Lazăr ,judeţul Ialomiţa

Consiliul local al comunei Gheorghe Lazar,judetul Ialomita
Având în vedere;
-expunerea de motive a primarului nr. 556 din data de 21.02.2011
- raportul secretarului înregistrat cu nr. 659/ 28.02.2011
-avizul comisiei de specialitate înregistrat cu nr. 2/ 22.03.2011
-avizul de legalitate al secretarului înregistrat cu nr.847/ 17.03.2011
-prevederile OG nr. 53 / 16.08.2002 privind Statutul-cadru al unităţii administrativ-teritoriale aprobată şi modificată de Legea nr. 96/18.03.2003
În temeiul art. 36 alin. 3 lit. a şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,republicată,cu modificările
şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE:
ART. UNIC Se aprobă Statutul comunei Gheorghe Lazăr,judeţul Ialomiţa, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PREŞEDINTE,
BUZEA MARIAN

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei Gheorghe Lazăr,
ALINA NUCĂ

L.S.
? _______________

NR. 9
ADOPTATĂ ASTĂZI 31.03.2011
LA GHEORGHE LAZĂR

? _____________

Anexa la H.C.L. nr. 9 din 31.03.2011
STATUTUL
COMUNEI GHEORGHE LAZĂR
- JUDEŢUL IALOMIŢA –
Art.1(1) Prezentul are ca obiect stabilirea statutului comunei Gheorghe Lazăr,judeţul Ialomiţa, din România.
(2) Unitatea administrativ-teritorială din România căreia i se aplică prevederile prezentului statut este comuna Gheorghe Lazăr, judeţul
Ialomiţa.
Art.2(1) - Comuna Gheorghe Lazăr este unitatea administrativ-teritorială de bază,care cuprinde populaţia rurală reunită prin comunitate de
interese şi tradiţii. Comuna Gheorghe Lazăr este alcatuită dintr-un singur sat component: satul Gheorghe Lazăr.
(2) În centrul comunei Gheorghe Lazăr îşi au sediul autorităţile administraţiei publice locale şi sunt grupate şi celelalte autorităţi şi instituţii
publice reprezentative pentru comună: Primaria, Poliţia, Farmacia, Dispensarul uman,Dispensar veterinar, Şcoala cu clasele I-VIII, Direcţia de
Telecomunicaţii, C.E.C., Direcţia de Poştă,,Cămin Cultural şi Biblioteca comunală,Biserica .
Art.3 (1) Comuna Gheorghe Lazăr este persoană juridică de drept public. Are patrimoniu propriu şi capacitate juridică deplină.
(2) Comuna Gheorghe Lazăr poate intra în raporturi juridice cu alte autoritati sau instituţii publice, cu persoane juridice române sau
străine, indiferent de natura acestora, precum şi cu persoane fizice, în condiţiile legii.
Art.4(1) Comuna Gheorghe Lazăr este situată în Câmpia Bărăganului, în partea nord-estică a judeţului Ialomiţa şi are ca vecini:
la N – comuna Scînteia,
la S-V – Slobozia ,
la S-E – comuna Bucu,
la E – comuna Valea Ciorii,
la V – comuna Scînteia, sat Iazu.
Distanţele până la cele mai apropiate oraşe sunt:
15 km faţă de reşedinţa de judeţ – Slobozia,
22 km faţă de Amara şi 24 km faţă de Tăndărei.
Teritoriul comunei Gheorghe Lazăr se află la N de DN 2A Bucureşti – Constanţa, la cca. 120 Km E de Bucureşti, capitala ţării si cca. 150 Km V
de Constanţa, important port la Marea Neagră.
Suprafaţa teritoriului comunei este de 4682 ha teren extravilan, respectiv 360 ha teren intravilan.
(2) Primul document descoperit, ce face referire la aceste locuri, dateaza din 1858 si atesta stabilirea langa Slobozia a unor oieri ardeleni cu
turmele
lor
in
miscarea
de
tanshumanta.
Prin legea rurala din 1864 au fost improprietarite foarte multe familii taranesti carora li s-a dat pamant din domeniile statului.
Denumirea localitatii se pare ca a fost aleasa in 1884 de inginerul hotarnic care s-a ocupat de delimitarea pamantului, in cinstea
carturarului ardelean Gheorghe Lazar si in memoria faptului ca acesta a infiintat prima clasa de ingineri hotarnici cu predare in limba romana,
an
în
care
a
fost
atestată
documentar
satul
Gheorghe
Lazăr
în
cadrul
comunei
Bucu
.
Gheorghe Lazăr, incepand cu 1 aprilie 1923 devine comuna de sine statatoare, fara sate apartinatoare in Plasa Tandarei. Modificarea
administrativa s-a facut in conditiile create dupa o noua impropietarire, in urma primului razboi mondial.
În anul 1950, conform Legii nr. 5 publicată în M. Of. nr. 77 din 8 septembrie 1950, comuna Gheorghe Lazăr a fost trecută raionului Slobozia,
regiunea Ialomiţa. Din anul 1968 şi până în prezent, comuna Gheorghe Lazăr face parte din judeţul Ialomiţa, cu reşedinţa la Slobozia.
(3) Populaţia comunei Gheorghe Lazăr era la data de 01.01.2010 de aproximativ 2398 locuitori, de-a lungul ultimilor 10 ani, numărul
locuitorilor comunei fiind într-o uşoară scădere. Pe grupe de vârstă populaţia se prezintă cu aproximaţie, astfel: 0- 18 ani: 554 de persoane; 1865 ani: 1379 de persoane şi peste 65 de ani: 465 de persoane. Populaţia este compusă din cetăţeni români, de religie ortodoxă (99%) şi (1%) altă
religie. Ponderea persoanelor de sex masculin este de 51,9 %, iar a celor de sex feminin de 48,1 %.
Structura populaţiei ocupate relevă un profil socio-economic preponderent agricol, peste 80% din populaţia comunei, aptă de muncă, fiind
ocupată cu agricultura. Comuna Gheorghe Lazăr are un potenţial uman caracteristic localităţilor rurale, în care agricultura constituie funcţiunea
dominnată în structura economicosocială,principal domeniu de ocupare a resurselor de muncă şi, implicit, sursă principală de venituri.
(4) Consiliul local al comunei Gheorghe Lazăr, autoritate locală deliberativă cât şi Primăria comunei Gheorghe Lazăr, structură
funcţională cu activitate permanentă, constituită din primarul, viceprimarul, secretarul comunei şi aparatul de specialitate al primarului, au sediul
administrativ într-un imobil aparţinând domeniului public al comunei Gheorghe Lazăr, pe strada Matei Basarab , nr.46.
(5) Accesul către comuna Gheorghe Lazăr se realizează pe DJ 213 A şi DC 55.
Reţeaua principală de străzi este dezvoltată perpendicular şi paralel pe DC 55 modernizat, având partea carosabilă de 6 m lăţime. Străzile sunt de
categoria a III-a şi a IV-a, cu lăţimi carosabile între 4 şi 6 m, având o lungime totală de 24 de km.
Comuna nu are acces direct la circulaţia feroviară, cea mai apropiată staţie fiind În comuna Bucu la circa 6 km de centrul localităţii.
(6) Sistemul de învăţământ este dezvoltat prin două unităţi de învăţământ:
- Şcoala cu clasele I-VIII având 5 clase în ciclul primar şi 5 clase în ciclul Gimnazial , 223 elevi ;
- Grădiniţa având patru grupe de preşcolari,89 copii.
Căminul cultural din comuna Gheorghe Lazăr, înfiinţat în anul 1960, de-a lungul anilor a fost gazda a numeroase spectacole susţinute de formaţii
artistice atât din ţara noastră cât şi din alte ţări. La nivelul comunei funcţionează două biblioteci:
biblioteca comunală, având un fond de carte de 12437 de volume şi biblioteca şcolară, având un fond de carte de 5000 de volume, 354
utilizatori, majoritatea de vârstă şcolară .
În domeniul sănătăţii, la nivel local funcţionează un Cabinet Medical Individual de medicină umană şi un Punct Farmaceutic.
Asistenţa socială este un domeniu în care se implică toţi factorii locali, prin Comitetul local consultativ, prin Colectivul de sprijin al autorităţiii
tutelare şi prin aparatul de specialitate al primarului comunei.

La nivelul comunei reţelele telefonice existente sunt de tip aerian, cablu telefonic montat pe tendon de susţinere. Centrala telefonică aparţine SC
Romtelecom SA şi are un număr de 412 de abonaţi. De asemenea comuna beneficiază de reţea de televiziune prin cablu, serviciu ce este furnizat
de către operatorul local SC Ubi Com SRL şi are un număr de 337 de abonaţi .
(7) Suportul potenţialului economic este asigurat de activitatea agricolă reprezentată în special de cultura plantelor şi creşterea
animalelor.
(8) La nivelul comunei Gheorghe Lazăr funcţionează următoarele servicii publice:
- serviciul public de alimentare cu apă;
- serviciul de pază obştească.
(9) Partidele politice care îşi desfăşoară activitatea în comuna Gheorghe Lazăr sunt următoarele: P.N.L.; P.D.L.; P.S.D. şi P.R.M. .
Art.5 În conformitate cu prevederile Legii nr. 351 din 6 iulie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a
IV-a “Reţeaua de localităţi”, cu modificările şi completările ulterioare, comuna Gheorghe Lazăr este localitate rurală de rang IV - sat reşedinţă
de comună.
Art.6 Consiliul Local al comunei Gheorghe Lazăr cu sediul în comuna Gheorghe Lazăr, judeţul Ialomiţa, strada Matei Basarab, nr.46 , s-a
constituit în urma alegerilor locale desfăşurate la data de 01.06.2008. Numărul consilierilor locali este 11, structura politică a membrilor
consiliului local fiind următoarea: P.N.L. – un consilier local ; P.D.L. - un consilier local şi P.S.D. – 9 consilieri locali (inclusiv viceprimarul
comunei) .
Art.7 Persoanele născute în comună vor primi, la împlinirea vârstei de 18 ani, titlul şi certificatul de fiu/fiică al/a comunei, în cadrul unei
festivităţi care se va organiza anual de către primar.
Art.8 Prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Gheorghe Lazăr, adoptată sub nr. 17 din 30.04.2010, a fost aprobat Regulamentul pentru
conferirea titlului de cetăţean de onoare al comunei Gheorghe Lazăr.
Art.9 Locuitorii comunei sunt consultaţi, în condiţiile legii, prin referendum, asupra problemelor de interes deosebit din localitate.
Problemele specifice apreciate ca fiind de interes deosebit, la nivel local, sunt următoarele:
- modificarea limitelor teritoriale ale comunei;
- dizolvarea consiliului local;
- demiterea primarului;
- schimbarea denumirii localităţii.
Art.10(1) Cetăţenii comunei pot fi consultaţi şi prin organizarea de adunări cetăţeneşti.
(2) Convocarea şi organizarea adunărilor cetăţeneşti se fac de către primar, la iniţiativa acestuia ori a unei treimi din numărul
consilierilor în funcţie.
(3) Convocarea adunărilor cetăţeneşti se face prin aducerea la cunoştinţa publică a scopului, a datei şi a locului unde urmează să se
desfăşoare acestea.
(4) Adunarea cetăţenească este valabil constituită în prezenţa majorităţii reprezentanţilor familiilor şi adoptă propuneri cu majoritatea
celor prezenţi.
(5) Propunerile se consemnează într-un proces-verbal şi se înaintează primarului, care le va supune dezbaterii consiliului local în prima
şedinţă, în vederea stabilirii modalităţilor concrete de realizare şi de finanţare, dacă este cazul.
(6) Soluţia adoptată de consiliul local se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei.
Art.11 (1) Potrivit legii, patrimoniul comunei este alcătuit din bunurile mobile şi imobile aflate în proprietatea publică şi în proprietatea privată a
acesteia, precum şi drepturile şi obligaţiile cu caracter patrimonial.
(2) Bunurile care aparţin comunei sunt supuse inventarierii anuale, în termen de 60 de zile de la data depunerii situaţiilor financiare
anuale.
(3) Inventarul bunurilor comunei se constituie ca anexă la statutul comunei, actualizându-se anual.
(4) Creşterea sau diminuarea patrimoniului va fi temeinic justificată pentru fiecare caz, în note explicative anexate la inventar.
Art.12(1) Consiliul local hotărăşte ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, de interes local, să fie date în administrarea regiilor
autonome şi instituţiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate. Acestea hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea
bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local, în condiţiile legii.
(2) Vânzarea, concesionarea şi închirierea se fac prin licitaţie publică,organizată în condiţiile legii.
(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), în cazul în care consiliul local hotărăşte vânzarea unui teren aflat în proprietatea privată a
comunei pe care sunt ridicate construcţii, constructorii de bună-credinţă ai acestora beneficiază de un drept de preempţiune la cumpărarea
terenului aferent construcţiilor. Preţul de vânzare se stabileşte pe baza unui raport de evaluare, aprobat de consiliul local.
(4) Proprietarii construcţiilor prevăzute la alin. (3) sunt notificaţi în termen de 15 zile asupra hotărârii consiliului local şi îşi pot exprima
opţiunea de cumpărare în termen de 15 zile de la primirea notificării.
(5) Consiliul local poate da în folosinţă gratuită, pe termen limitat, bunuri mobile şi imobile, proprietate publică sau privată locală
persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfăşoară activitate de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice.
Art.13(1) În exercitarea atribuţiilor legale, consiliul local, hotărăşte în condiţiile legii,cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau
străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau
proiecte de interes public local precum şi de stabilire a unor relaţii de parteneriat cu unităţi administrativ-teritoriale similare din alte ţări.
(2) În exercitarea atribuţiilor legale, consiliul local, hotărăşte în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte autorităţi ale
administraţiei publice locale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei
publice locale, în vederea promovării unor interese comune.
(3) Hotărârile privind asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi publice, cu
persoane juridice române sau străine, se adoptă cu votul majorităţii consilierilor locali
în funcţie.
Art.14(1) Modalitatea de atribuire şi schimbare a denumirilor de străzi, pieţe sau
obiective de interes public local, la nivelul comunei Gheorghe Lazăr, se face potrivit
dispoziţiilor legale, prin Hotărâre a Consiliului local, cu avizul comisiei de atribuire sau schimbare
de denumiri.
(2) Prin Hotărârea Consiliului local al comunei Gheorghe Lazăr adoptată sub

nr. 15 din 28.02.2007, cu avizul Comisiei Judeţene de Atribuire sau Schimbare de
Denumiri, s-a aprobat atribuirea denumirilor unui număr de 23 străzi ale comunei
Gheorghe Lazăr, judeţul Ialomiţa,
I.Şoseaua ce traversează comuna de la E la V
1-Str. Matei Basarab
II.Centrul localităţii
1- Str.Parcului
2- Str.Matei Basarab
3- Str.Aleea Bisericii
III.Străzi principale de la intrarea în localitate şi până la cimitir de la S la N
1-Str.Şoseaua Scânteia
2-Str.Brânduşelor
3- Str.Ialomiţei
4- Str.Alexandru Ioan Cuza
5- Str.Mihai Viteazu
6- Str.Independenţei
7- Str.Venus
8- Str.Plevnei
9- Str.Saturn
10- Str.1 Decembrie
11- Str.Ionel Perlea
12- Str.Mihai Eminescu
13- Str.Carol I
14-Str.Constantin Caloianu
IV.Străzi secundare paralele cu şoseaua ce traversează comuna de la E la V
1- Str.Sfântul Ioan
2- Str.Teilor
3- Str.Mărului
4- Str.Revoluţiei
5- Str.Liliacului
Art.15 Consiliul local stabileşte, în condiţiile legii, însemnele specifice ale comunei şi
modalităţile de utilizare a acestora.
PREŞEDINTE,
_______________________________

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei Gheorghe Lazăr,
ALINA NUCĂ

L.S.
 _______________

 _____________

