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JTIDETT'L BACAU
COMLTNA BUCITJMI

PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotirare

privind aprobarea Statutului Comunei Buciumi,
Judetul Bacau

Doamnelor si domnilor consilieri ,
In vederea aducerii la indeplinire a masurii trasata de reprezentantii
Institutiei Prefectului-Judetul Bacau prin raporlul de control nr.18049 din
29.09.2017, arr initiat prezentul proiect de hotarare referitor la aprobarea
Statutului Comr"nei Bnciruni, Jndetul Bacau.
Ca temei legal pentru initierea proiectului de hotarare aduc la cunostinta
dispozitiile prevederilor art, 45 alin. (6) din Legea nr. 21512001a adminisffaliei
publice locale, republicati, cu modificdrile qi cornpletdrile ulterioare prin care imi
expritr ini{iativa de promovare a acestuia si mai ales a dispozitiilor art 36(2)'
lit."a" si 36(3) din acelasi act normativ in care se prevede atribr"rtia exclusiva a
consiliului local de a aproba statutr"rl comttnei. De asemenea exista in vigoare
Ordonanta Gnvernului Rotnaniei nr. 5312002 privind Statutul cadru al r"uritatii
administrativ teritoriale aprobat prin Legea nr, 9612003
Proiectul de hotarare contine in anexa Statr.rtul Comunei Buciumi care este
structurat pe 6 capitole: In capitolLrl l-Priricipii generale-a fost definita Comuna
Buciurni si prezentarea generala a acesteia, facandu-se referire la situarea injudet"
suprafata, clirra, prima atestare docunentara si traseul acesteia de-a lungul
timpulLri, principiile generale pe baza carora functioneaza (coperarea cu alte
asociatii legal constituite, autononie locala, descentralizare, legalitate,
responsabilitate, solidatitate).
In capitolul II- este prezentata administratia publica a Cornunei Buciutni,
structurata pe cele doua laturi: deliberativa (consiliul local) si executiva (primar
si viceprirnar) fiind cuprinse si atributiile acestora. De asellenea n'lal sunt
cuprinse si dispozitii referitoare la aparatul de specialitate al primamhli comttnei,
principiile generale de organizare si ftlnctionare ale instittttiilor publice de interes
local, ale serviciilor publice locale, legile aplicabile in comunitatea locala,
proprietatea bunurilor apartinand comunei, finantele publice locale si achizitiile
si lucrarile publice.
In capitolul III-se face referire la principiile generale pe bMa carora este
organizata educatia, viata spirituala si cultura comunitatii
In capitolul IV- contine informatii cu privire la munca, sanatate, protectia
populatiei si solidaritatea umana;

drepturile, libertatile si indatoririle
findamentale ale cetatenilor, pomind de la cele prevazute in Constitutia

In capitolul V-se face referire la

Romaniei.
Intrucat consider oportuna si necesara analiza aceshri proiect de hotarare,
rog dezbaterea si adoptarea unei hotarari.

PRIMARUL COMUNEI BUCIUMI.
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