COMUNA BOISOARA
JUDEȚUL VALCEA
CONSILIUL LOCAL
Legislatura 2020 - 2024
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 8
PRIVIND : actualizarea statutului Comunei Boisoara, judetul Valcea
Consiliul local al Comunei Boisoara, întrunit în şedinţa ordinară din
data de 18.12.2020 la care participa un numar de ... consilieri din numarul
total de 9 in functie.
Văzând că potrivit hotărârii consiliului local cu nr. 1 din 19.11.2020,
a fost ales preşedinte de şedintă domnul consilier BRADOSU ION.
Avand in vedere Proiectul de hotarare, referatul de aprobare a
primarului, în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr. 3423/04.12.2020, a
raportului viceprimarului POPA VALERIAN, înregistrat sub nr. 3423 din
04.12.2020.
Văzând rapoartele de avizare ale comisiilor pentru programe de dezvoltare
economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat
al localităţii, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi
comerţ, al comisiei pentru învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie
socială, activităţi sportive şi de agrement şi al comisiei pentru administraţie
publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice şi a drepturilor
cetăţenilor, prin care se avizează favorabil proiectul de hotărâre;
Văzând raportul de avizare sub aspectul legalităţii,inregistrat sub nr.
3424 din 04.12.2020, întocmit de secretarul comunei, prin care se avizează
favorabil proiectul de hotărâre;
In conformitate cu art. 104 din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 –
Codul Administrativ , art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenta
decizionala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
În temeiul prevederilor art.129 alin. 2 lit. b), alin 4 lit. c) şi ale art.196
alin.(1) lit. (a) din Codul Administrativ aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr.57 /2019,, cu un număr de ____ voturi „pentru”, - voturi
„împotrivă” şi - „abţineri”, adoptă următoarea :
HOTARARE
Art. 1 Se aproba actualizarea statutului Comunei Boisoara,judetul
Valcea conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2 La data adoptarii prezentei inceteaza orice alte prevederi in
acest sens.

Art. 3 Prezenta hotarare se comunica prin grija secretarului Comunei
Boisoara, primarului comunei , Institutiei Prefectului – Judetul Valcea, în
vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la
cunoştinţă publică prin afisare si publicare pe pagina de internet
www.primaria-boisoara.ro.
BOISOARA la 04.12.2020

INITIATOR,
PRIMAR,
SANDULACHE MIHAI

Vizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL,
MOHANU MARIOARA

Anexa la Proiectul de hotarare nr.8/2020
STATUTUL COMUNEI BOISOARA
I. DISPOZITII GENERALE
Art. 1 (1) In conformitate cu prevederile art. 104 din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr. 57/2019 – Codul Administrativ, Consiliul Local al Comunei Boisoara,
elaboreaza si aproba Statutul propriu al Comunei Boisoara.
(2) Comuna Boisoara, ca unitate administrativ-teritorială a judetului Valcea, este
persoana juridică de drept public cu deplină capacitate juridică, care posedă un
patrimoniu şi are iniţiativa în tot ceea ce priveşte administrarea intereselor publice locale,
exercitându-şi autoritatea, în condiţiile legii pe teritoriul delimitat prin lege.
(3) Comuna Boisoara poate intra în raporturi juridice cu alte autorităţi sau instituţii
publice, cu persoane juridice române sau străine, indiferent de natura acestora, precum şi
cu persoane fizice, în condiţiile legii
Art.2. (1) Organizarea, functionarea, competentele si atributiile, precum si gestionarea
resurselor care, potrivit legii, apartin comunei Boisoara, judetul Valcea, se supun
principiilor autonomiei locale, descentralizarii serviciilor publice, eligibilitatii
autoritatilor administratiei publice locale, legalitatii si consultarii cetatenilor in
solutionarea problemelor locale de interes deosebit.
(2) Aplicarea principiilor prevazute la alin.(1) nu pot aduce atingere caracterului de
stat national, unitar si indivizibil al Romaniei.
Art.3. (1) Prin autonomie locala se intelege dreptul si capacitatea efectiva a
autoritatilor administratiei publice locale de a solutiona si de a gestiona, in numele si in
interesul colectivitatilor publice locale pe care le reprezinta, treburile publice in conditiile
legii.
(2) Acest drept se exercita de catre Consiliul local Boisoara si primarul comunei alesi
prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat.
Art.4. (1) Competentele si atributiile autoritatilor administratiei publice locale se
stabilesc numai prin lege.
.
(2) Autonomia locala confera autoritatilor administratiei publice locale dreptul ca, in
limitele legii, sa aiba initiative in toate domeniile, cu exceptia celor care sunt date in mod
expres in competenta altor autoritati publice.
(3) In relatiile dintre autoritatile administratiei publice locale si Consiliul Judetean
Valcea, pe de o parte, precum si intre Consiliul local Boisoara si primarul comunei, pe de
alta parte, nu exista raporturi de subordonare.
Art.5. (1) Comuna Boisoara este localitatea comună a tuturor cetăţenilor săi, fără
deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de
opinie, de apartenenţa politică, de avere, de origine socială, de locul naşterii sau de satul
în care locuiesc.
(2) Pe teritoriul comunei Boisoara îşi poate stabili domiciliul sau reşedinţa orice
persoană sau familie care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Constituţia României şi de
legile ţării.
(3) Calitatea de cetăţean al comunei Boisoara se dobândeşte, se păstrează sau se pierde
în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.

(4) Autorităţile publice locale îşi exercită atribuţiile legale privind evidenţa populaţiei,
starea civilă, autoritatea tutelară prin compartimentele de specialitate, care se află în
subordinea secretarului comunei.
(5) Autorităţile publice locale sprijină menţinerea şi întărirea legăturilor comunităţii cu
toţii fii ei care trăiesc şi muncesc în alte localităţi din ţară sau din străinătate şi care
contribuie la promovarea valorilor locale şi naţionale, la integrarea europeană şi la
schimbul internaţional de valori.
II. ÎNTINDEREA ȘI
BOISOARA

DELIMITAREA TERITORIULUI COMUNEI

Art.6. (1) Delimitarea teritoriului Comunei Boisoara, a fost stabilit prin evidenţa
proprietăţilor şi a folosinţei terenurilor, cadastrul general şi celelalte documente sau
forme de evidenţă stabilite prin lege, întocmite prin grija compartimentelor din cadrul
primăriei şi aprobate de către autoriţăţile publice locale potrivit competenţelor legale.
(2) Comuna Boisoara face parte din judetul Valcea si se intinde pe suprafata de 7984
ha. Intravilanul comunei Boisoara este de 230 ha, iar extravilanul comunei este de 7754
ha. Comuna Boișoara este situată în nordul Județului Vâlcea, pe partea stângă a Oltului,
în depresiunea intercapatică “Țara Loviștei”, cuprinsă între Munții Făgărașului la Nord,
Munții Coziei la Sud-Est și culmea Câinenilor din Munții Lotrului spre Sud-Vest,
despărțiti de Râul Olt, în ținutul istoric Muntenia
(3) Comuna Boisoara la nord, cu munții Făgărașului; la sud, cu comuna Racovița; la
sud-est cu comuna Titești și la nord-vest cu comuna Câineni.
III. EVOLUȚIA ISTORICĂ
Art. 7 Boișoara este o comună în județul Vâlcea, Muntenia, România, formată din
satele Boișoara (reședința), Bumbuești și Găujani.
Localitatea de reședință a comunei este atestată din vremea lui Vladislav Voievod
(1451).
Comuna Boișoara este situată în nordul Județului Vâlcea, pe partea stângă a Oltului, în
depresiunea intercapatică “Țara Loviștei”, cuprinsă între Munții Făgărașului la Nord,
Munții Coziei la Sud-Est și culmea Câinenilor din Munții Lotrului spre Sud-Vest,
despărțiti de Râul Olt, în ținutul istoric Muntenia.
Această depresiune, cunoscută în geografia României - după Simion Mehedinți- sub
denumirea de Bazinul Titeștilor, este străvechiul ținut “Țara Loviștei”, amintit sub
numele de “Terra Loysta” în diploma dată de regele ungurilor Bella al IV-lea contelui
Conrad de Tălmaci în prima jumătate a veacului al XIII-lea, prin care-i întărește
stăpânirea acestui ținut.
Primul document scris care atestă satele Boișoara și Găujani, este hrisovul dat de Io
Vladislav Voievod în anul 145l , prin care dăruiește strămoșilor boișorenilor și
găujănenilor cei șapte munți, pe care îi posedă și astăzi. ”Io Vladislav Voievod Domnul
Țării Românești,care întărește stăpânire lui Dragomir Ruhart, a fiilor și nepoților lui,peste
partea lor de moșie, de la gurile Deșiulu iși Săsenilor peste Boișoara și Găujani peste
munții Mănileasa, Stâna Mare, Zănoaga, prislopul, Între Boiile”

Acest ținut istoric a fost studiat de profesorul de geografie Ion Conea în lucrarea Tara
Loviștei, această carte fiind prima lucrare științifică de referință care vorbește despre
Boișoara. Istoricul Comunei Boișoara se confundă cu istoricul Loviștei. În centrul
Loviștei se află Comuna Boișoara, prin care trece străvechiul drum de legătură dintre
Curtea de Argeș, vechi scaun domnesc.
Ținutul Loviștei fiind situat într-o regiune muntoasă, este străbătută de nenumărate văi,
pâraie, izvoare toate făcând parte din bazinul Oltului. Un din cele mai însemnate văi din
Loviștea este Boia, care izvorăște din versantul sudic al masivului Scara-vecin cu
Negoiul, strânge toate izvoarele și văile și se varsă în râul Olt. Un afluent al Boii care
vine dinspre răsărit și izvorăște din muntele Clăbucet, este valea Boișoara, de unde și-a
luat denumirea și satul Boișoara.
Cum în general denumirile localităților sau ținuturilor s-au luat de la numele apelor care
le străbat așa și-a luat și Comuna Boișoara numele de la valea care o străbate de la est la
nord-vest.
Comuna Boișoara se învecinează: la nord, cu munții Făgărașului; la sud, cu comuna
Racovița; la sud-est cu comuna Titești și la nord-vest cu comuna Câineni.
Ca repere importante ale localității sunt: Cetățeaua și Tătarul, două culmi de deal în
formă de mameloane, situate în partea de nord-est a satului Boișoara, despărțite de Valea
Mică, unde există o legendă că pe vremuri a avut loc o luptă între tătari și români; Posada
este denumirea dată unui loc de trecere mai avantajos dintr-o parte în alta a unui munte
sau deal și se află între culmea Clăbucetului și a Pleșilor, loc care leagă Loviștea de
Sălătrucu de Sus; Mormântul este dealul cel mai înalt din partea de nord a satului
Găujani, după legendă numele acestui deal ar proveni de la faptul că aici a fost îngropat
un conducător de seamă al celor care locuiau pe aceste plaiuri în timpul formării
poporului român; Fața Sfântului Ilie, este numele unui munte dăruit de voievodul
Vlasdislav, unde până nu demult se ținea un târg care dura o lună de zile; el avea ca scop
nu numai schimbul situat între de produse, ci și întâlnirea românilor din ambele părți ale
Carpaților; în Cimitirul eroilor, Boișoara și Titești, construit după primul război mondial,
au fost adunate osemintele ostașilor români și străini morți în timpul luptelor din toamna
anului 1916, cu armata austro-germană.
IV. DATE DEMOGRAFICE
Art. 8 Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Boișoara se ridică
la 1.313 locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se
înregistraseră 1.681 de locuitori.
Majoritatea locuitorilor sunt români (96,34%). Pentru 3,66% din populație, apartenența
etnică nu este cunoscută.
Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (94,9%), cu o
minoritate de baptiști (1,45%). Pentru 3,66% din populație, nu este cunoscută apartenența
confesională.

V. PRINCIPII GENERALE
Art. 9 (1) Comuna Boisoara este unitate administrative – teritoriala cu personalitate
juridica din judetul Valcea formata din satele : Boisoara, acesta fiind și localitatea de
reședință, Bumbuesti si Gaujani, ai caror locitori formeaza o comunitate umana, unitara
care are ca scop fundamental al vietii si activitatile sale,

(2) Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală în
Comuna Boisoara, sunt Consiliul Local ca autoritate deliberativă şi Primarul, ca
autoritate executivă.
(3) Consiliul local este compus din consilieri alesi prin vot universal, egal, direct,
secret si liber exprimat in conditiile stabilite de legea privind alegerile locale
(4) Consiliul local şi primarul funcţionează ca autorităţi ale administraţiei publice
locale şi rezolvă treburile publice din comuna Boisoara, în condiţiile legii.
(5) Sediul Consiliului Local și al Primăriei Comunei Boisoara este localitatea
Boisoara.
(6) Autoritatea Consiliului local si a primarului comunei Boisoara se exercita numai
pe teritoriul comunei Boisoara.
(7) Actele autorităţilor publice locale (hotărârile consiliului local şi dispoziţiile
primarului) care se emit în exercitarea atribuţiilor, competenţelor şi responsabilităţilor pe
care le au la nivelul unităţii administrativ–teritoriale trebuie să respecte Constituţia
Romăniei şi legile ţării.
(8) Locuitorii comunei Boisoara se supun legislatiei in vigoare a Romaiei, precum si
actelor si documentelor cu caracter normativ, emise sau adoptate de autoritatile publice
locale, respectiv hotararilor consiliului local Boisoara si dispozitiilor primarului
(9) Autorităţile publice locale sprijină menţinerea şi întărirea legăturilor comunităţii cu
toţii fii ei care trăiesc şi muncesc în alte localităţi din ţară sau din străinătate şi care
contribuie la promovarea valorilor locale şi naţionale, la integrarea europeană şi la
schimbul internaţional de valori.
VI. DREPTURILE, LIBERTATILE SI INDATORIRILE FUNDAMENTALE ALE
CETATENILOR COMUNEI BOISOARA
Art. 10 Cetatenii Comunei Boisoara beneficiaza de drepturile si libertatile consacrate prin
Cosntitutia Romaniei si prin alte legi , avand obligatiile si drepturile prevazute de acestea.
Art. 11 Cetatenii Comunei Boisoara sunt egali in fata legii si a autoritatilor publice , fara
privilegii si discriminrai.
Art. 12 Dispozitiile prezentului statut privind drepturile si libertatile cetatenilor vor fi
interpretate si aplicate in concordanta cu prevederile Constitutiei Romaniei si ale legilor
tarii, cu Declaratia Universala a Drepturilor Omului, cu pactele si celelalte tratate in care
Romania este parte.
Art. 13 Orice persoana se poate adresa justitiei pentru apararea drpturilor , a libertatilor si
a intereselor sale legitime.
Art. 14 Limitele exercitarii drepturilor si libertatiloe individuale se stabilesc prin legi,
astfel incat sa nu permita incalcarea drepturilor si libertatilor altora, a ordinii publice sau
a bunelor moravuri.
Art. 15. Cetatenilor Comunei Boisoara le sunt garantate , in conditiile legii, urmatoarele
drepturi si libertati fundamentale :
a) dreptul la viata si la integritate fizica si psihica;
b) libertatea individuala;
c) dreptul la aparare;
d) libera circulatie;
e) dreptul de a le fi respectata si ocrotita , de catre autoritatile publice, viata intima,
familiala si private;
f) inviolabilitatea domiciliului;
g) secretul corespondentei;

h) libertatea constiintei;
i) libertatea de exprimare;
j) dreptul la invatatura;
k) accesul la cultura;
l) dreptul la ocrotirea sanatatii;
m) dreptul la mediu sanatos;
n) dreptul la vot;
o) dreptul de a fi ales;
p) libertatea intrunirilor;
q) dreptul de asociere;
r) dreptul la munca si protectie sociala;
s) interzicerea muncii fortate;
t) dreptul la greva;
u) dreptul la proprietate private;
v) libertatea economica;
w) dreptul la mostenire;
x) asigurarea unui nivel de trai decent;
y) ocrotirea familiei;
Art. 16 Autoritatile publice locale au obligatia de a asigura , in mod direct, sau in
colaborare cu institutiile si autoritatile statului, exercitarea drepturilor si libertatilor
prevazute in prezentul statut in conditiile legii.
Art. 17 Restrangerea exercitiului unui drepturi sau a unor liberatati se poate impune
numai prin lege si numai pentru situatii de natura celor prevazute la art. 53 din Constitutia
Romaniei.
Art. 18 Tuturor cetatenilor comunei li se asigura egalitate de sanse si in fata legii si a
autoritatii. In Comuna Boisoara sunt interzise discriminarea, exploatarea si incalcarea sub
orice forma a demnitatii umane.
Art. 19 Cetatenii Comunei Boisoara au urmatoarele indatoriri fundamentale :
a) sa se achite de indatoririle fundamentale pe care le au fata de tara si fata de statul
roman in conformitate cu prevederile Constitutiei Romaniei;
b) sa manifeste loialitate fata de Comuna Boisoara sis a pastreze, sa sporeasca sis a
promoveze valorile care definesc identitatea acesteia sis a-I asigure unitate si
integritate;
c) sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin juramant, in cazul exercitarii unor
functii publice locale, cu buna credinta;
d) sa desfasoare o activitate utila pentru sine, pentru familie, pentru comunitate si
pentru societate in general;
e) sa contribuie la cheltuielile publice prin plata taxelor si impozitelor;
f) sa-si exercite drepturile si libertatile constitutionale cu buna credinta, fara sa
incalce drepturile si libertatile celorlalti membrii ai comunitatii;
g) sa slujeasca binele general al comunitatii sis a nu aduca prejudicii materiale sau
de imagine comunei Boisoara.
VI. ECONOMIA LOCALĂ
Art. 10 (1) Căile de comunicație care străbat comuna Boisoara sunt: rutiere .
(2) Comuna Boisoara e strabatuta de DN 7D, pe o lungime de 7 km.
Localitatea e strabatuta de o retea de drumuri de interes local in lungime de 32 km
apartinand domeniului public al comunei.

Art. 11 (1) In comuna Boisoara functioneaza:
1. Şcoala Gimnazială Boisoara – Unitate cu personalitate juridică;
2. Scoala primara, sat. Bumbuiesti, comuna Boisoara - Structura.
3. Grădiniţa cu program normal, comuna Boisoara – Structură;
4. Grădiniţa cu program normal, sat. Bumbuiesti, comuna Boisoara – Structură;
(2) Serviciile medicale sunt asiguratede către un cabinet medical individual și o
farmacie umană.
(3) Alte servicii pentru deservirea populației sunt asigurate prin: o agenție poștală, un
post de politie, doua camine cultural, o bibliotecă comunala, 11 magazine comerciale,
patru biserici (trei ortodoxeă si una baptistă), doua cimitire ortodoxe si un cimitir comun
ortodox + baptist .
(4) Pentru susținerea activităților sportive, doua terenuri de sport.
Art. 12 (1) Autorităţile administraţiei publice locale încurajează şi susţin, prin măsuri
ce ţin de competenţa lor, dezvoltarea şi modernizarea agriculturii, a zootehniei, a
serviciilor şi comerţului, a tuturor activităţilor economice care aduc beneficii familiilor,
agenţilor economici şi comunităţii. Ele asigură egalitate de şanse, tratament
nediscriminatoriu pentru toţi întreprinzătorii care îndeplinesc condiţiile legale si normele
U.E. de a investi şi a desfăşura activităţi economice în comuna Boisoara.
(2) Preocuparea locuitorilor este, inca din cele mai vechi timpuri cresterea animalelor
alaturi si de putina agricultura, si exploatarea lemnului.
Aceste preocupari au constituit baza veniturilor materiale ale locuitorilor dar, odata cu
dezvoltarea industriei, o mare parte a populatiei active a fost ocupată în activități
neagricole, în fabricile din orasele Sibiu si Rm. Valcea.
VII. SERVICIILE PUBLICE LOCALE
Art. 13 (1) Serviciile publice locale reprezintă acele activităţi şi prestaţii pe care
autorităţile publice locale sau instituţiile publice de interes local le desfăşoară sau le oferă
cetăţenilor în scopul satisfacerii nevoilor lor. Principalele servicii necesare a fi prestate la
nivelul comunei Boisoara sunt cele prevăzute de art. 129 alin.2 din Ordonanta de Urgenta
a Guvernului nr. 57/2019 – Codul Administrativ.
(2) Pentru prestarea serviciilor care nu intră în sfera de competenţă a instituţiilor
publice specializate a consiliului local din comuna Boisoara are obligaţia de a stabili
prestarea acestora în sarcina compartimentelor specializate ale primăriei sau de a înfiinţa
servicii publice de sine stătătoare.
(3) Înfiinţarea, organizarea, funcţionarea, gestionarea şi finanţarea serviciilor de
utilitate publică locală se reglementează prin hotărâri ale consiliului local, cu respectarea
legislaţiei în vigoare.
(4) Baza tehnico-materială necesară pentru realizarea serviciilor publice şi a celor de
utilitate publică este asigurată, inventariată, gestionată şi utilizată în mod corespunzător
prin grija viceprimarului, care răspunde de integritatea bunurilor din domeniul public şi
privat al comunei Boisoara, în condiţiile legii.
(5) Agenţii economici, instituţiile şi cetăţenii din comuna Boisoara sunt consultaţi de
către autorităţile publice locale în legătură cu actele de autoritate ce urmează a fi adoptate
pe linia înfiinţării, gestionării, funcţionării şi finanţării instituţiilor şi serviciilor publice
de interes local pe care au obligaţia de a le respecta şi aplica în funcţie de nevoile şi
condiţiile specifice.
(6) În subordinea Consiliului Local Valcani, se află Serviciul Public de Alimentare cu
Apă și Canalizare, prin care se asigură distribuția apei potabile către locuitorii comunei.

Lungimea rețelei de alimentare cu apă este de cca 21 km, un numar de _____
gospodării find racordate la rețeaua de alimentare cu apă . Lungimea retelei de
canalizare este de circa 17 km , un numar de ______ gospodarii fiind racordate la
reteaua de canalizare
(7) În subordinea Consiliului Local Boisoara și sub conducerea primarului Comunei
Valcani, funcționează Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență.
VIII. PATRIMONIUL PUBLIC ȘI PRIVAT AL COMUNEI BOISOARA
Art. 14 (1) Potrivit Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 – Codul
Administrativ , patrimoniul comunei e alcatuit din bunurile mobile si imobile aflate in
proprietatea publica si in proprietatea privata ale acesteia, precum si obligatiile cu
caracter patrimonial.
(2) Bunurile care apartin comunei sunt supuse inventarierii anuale.
(3) Inventarul bunurilor unitatilor administrativ-teritoriale se constituie intr-o anexa
la statut, care se actualizeaza anual
.
(4) Domeniul privat al comunei Boisoara este alcatuit din bunuri mobile si imobile,
altele decat cele din domeniul public, intrate in proprietate prin modalitati prevazute de
lege. Bunurile ce fac parte din domeniul privat sunt supuse dispozitiilor de drept comun,
daca prin lege nu se prevede altfel.
(5) Cresterea sau diminuarea patrimoniului va fi temeinic justificata pentru fiecare
caz, in note explicative anexate la inventar.
(6) Consiliul local hotaraste la cumpararea de bunuri, in functie de alocatia bugetara
si in conditiile legiii.
(7) Vanzarea, concesionarea si inchirierea se fac prin licitatie publica, potrivit
prevederilor legale.
(8) Hotărârile pe care consiliul local le ia cu privire la administrarea sau operaţiunile
privind bunurile care alcătuiesc domeniul public sau privat al comunei se adoptă cu votul
a două treimi din numărul consilierilor în funcţie.
Art. 15 (1) Fiecare persoană fizică sau juridică este obligată să-şi declare şi să probeze
proprietăţile pe care le deţine pe raza comunei Boisoara pentru a fi inregistrate în
evidenţele fiscale şi agricole ale primăriei. Orice modificare survenită cu privire la
regimul juridic al proprietăţilor va fi, de asemenea, adusă la cunoştinţă şi probată cu acte,
compartimentelor de specialitate ale administraţiei publice locale pentru a fi operate
corespunzător. Proprietaţile deţinute în alte unităţi administrativ teritoriale se declară la
primăriile respective, asupra acestora fiind informată şi primăria locală.
(2) În comuna Boisoara proprietatea privată dobândită licit este garantată şi ocrotită în
mod egal de lege, indiferent de titular. Caracterul licit al dobândirii dreptului de
proprietate asupra terenurilor şi altor imobile în condiţiile aplicării eronate a legilor
proprietăţii poate fi constatat numai de către instanţa de judecată sau, după caz, de către
autoritatea care a emis actul de proprietate în cauză.
IX PARTIDELE POLITICE
Art. 16 (1) Comunitatea locală este organizată pe principiul constituţional al
pluralismului, care reprezintă condiţia de bază şi garanţia economiei de piaţă, a
democraţiei sociale şi politice, a libertăţii membrilor săi.
(2) Organizaţiile locale ale partidelor politice îşi desfăşoară activitatea în conformitate
cu legislaţia în vigoare contribuind la definirea şi exprimarea voinţei politice a cetăţenilor

şi la împlinirea aspiraţiilor şi idealurilor acestora, cu respectarea suveranităţii naţionale, a
integrităţii teritoriale, a ordinii de drept, a principiilor democraţiei şi ale autonomiei
locale.
(4) Numarul membrilor consiliului local se stabileste conform art. 112, alin.1 din
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 – Codul Administrativ.
Consiliul local al comunei Boisoara este format din 9 consilieri, cu următoarea
apartenență politică:
- 3 consilieri apartinand Partidul National Liberal,
- 3 consilieri apartinand Partidului Ecologist Roman
- 2 consilier apartinand Partidului Soacial Democrat
- 1 consilier apartinand USR – PLUS.
X. RANGUL UNITĂȚII ADMINISTRATIV TERITORIALE
Art. 17 Potrivit prevederilor Legii 351/2001 privind aprobarea planului de amenajare
a teritoriului national-sectiunea a IV-a “Reteaua de localitati”, comuna Boisoara este
localitate de gradul IV si V, astfel :
- rangul IV – sate resedinta de comuna, respective satul Boisoara;
- rangul V – sate componente ale comunelor, respective Bumbuesti si Gaujani.
XI. CONSULTAREA CETĂȚENILOR
Art.18 (1) Cetatenii pot fi consultati prin adunari cetatenesti, organizate.
(2) Convocarea si organizarea acestora se fac de catre primar, la initiativa acestuia, ori
a unei treimi din numarul consilierilor in functie.
(3) Convocarea adunarii se face prin aducerea la cunostiinta publica a scopului, datei
si a locului unde urmeaza sa se desfasoare aceasta.
(4) Adunarea cetateneasca e constituita valabil in prezenta majoritatii reprezentantilor
familiilor si adopta propuneri cu majoritatea celor prezenti.
(5) Propunerile se consemneaza intr-un proces-verbal si se inainteaza primarului, care
le va supune dezbaterii consiliului local in prima sedinta, in vederea stabilirii
modalitatilor concrete de realizare si de finantare, daca este cazul.
(6) Solutia adoptata de consiliul local se aduce la cunostinta publica prin grija
secretarului comunei.
Art.19. (1) Prin dispozitia primarului se stabileste responsabilul primariei, pentru
relatia cu societatea civila si atributiile acestuia conform Legii nr. 52/2003 privind
transparenta decizionala in administratia publica.
(2) Consiliul local si primaria comunei Valcani au obligatia de a informa si de a
supune dezbaterii publice proiectele de acte normative, de a permite accesul la luarea
deciziilor administrative si la minutele sedintelor publice.
XII. COOPERAREA SAU ASOCIEREA
Art.20.(1) Consiliul local hotaraste, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu
persoane juridice romane sau straine, cu organizatii neguvernamentale si cu alti parteneri
sociali, in vederea finantarii si realizarii in comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau
proiecte de interes public local.

(2) De asemenea, hotaraste infratirea comunei cu unitati administrativ-teritoriale
similare, din alte tari, cooperarea sau asocierea cu alte autoritati ale administratiei publice
locale din tara sau din strainatate, precum si aderarea la asociatii nationale si
internationale ale autoritatilor administratiei publice locale, in vederea promovarii unor
interese comune.
(3) Comuna Boisoara este membru al:
- Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
“ LOTRU – TARA
LOVISTEI”;
- Asociatia “ TARA LOVISTEI”
-Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară “APA VALCEA”;
- Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Seviciul de Salubrizare
din judetul Valcea
- Grupului de Acțiune Locală TARA OLTULUI;
(4) Comuna Boisoara face parte din Regiunea de Dezvoltare Sud - Vest Oltenia ;
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La proiectul de hotărâre privind: actualizarea Statutului comunei Boisoara judeţul
Valcea
Subsemnatul Sandulache Mihai, primar al comunei Boisoara, supun Consiliului
Local Boisoara spre analiză proiectul de hotărâre mai sus menţionat.
Avand in vedere prevederile art. 104 din Ordonanţa de Urgenta a Guvernului României
nr. 57/2019 - Codul Administrativ, care stipulează că avem obligaţia de aproba prin
hotarare de Consiliul Local statutul unităţii administrativ - teritoriale a comunei
Boisoara;
Având în vedere prevederile legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi Solicit sprijinul
dumneavoastră în aprobarea acestui proiect de hotărâre;
PRIMAR,
SANDULACHE MIHAI
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RAPORT DE SPECIALITATE
La proiectul de hotărâre privind: actualizarea Statutului comunei Boisoara judeţul
Valcea

In conformitate cu art. 104 din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 –
Codul Administrativ , art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenta
decizionala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
În temeiul prevederilor art.129 alin. 2 lit. b), alin 4 lit. c) şi ale art.196
alin.(1) lit. (a) din Codul Administrativ aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr.57 /2019, va rog sa aprobati proiectul de hotarare privind
actualizarea Statutului Comunei Boisoara, judetul Valcea, asa cum este
initiat.
SECRETAR GENARAL,
MOHANU MARIOARA

