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ROMÂNIA                                                      Anexă la HCL.nr. 59/2019 

JUDEŢUL GORJ                                                           

COMUNA DĂNEȘTI                                          

CONSILIUL LOCAL                    

      STATUTUL 

                                COMUNEI       DĂNEȘTI 

 

 

CADRUL GEOGRAFIC  

Comuna Dănești este așezată la sud- este de Municipiul Tg. Jiu, în 
centul județului Gorj, fiind formată din satele : Dănești , Barza, 
Botorogi, Brătuia, Bucureasa, Merfulești, Șasa, Trocani, Țîrculești, 
Ungureni,Văcarea. 

Reședința de comună este satul Dănești care se află la distanțe 
destul de mari față de satele limitrofe ale comunei. 

Comuna se învecinează la nord cu Municipiul Tg. Jiu,la sud cu 
orașul Țicleni și comuna Bîlteni , la vest cu comuna Drăguțești, la 
est cu Orașul  Tg. Cărunești și la nord-est cu comuna Scoarța. 

În direcția sud-nord, o porțiune din teritoriul comunei Dănești se 
continuă în depresiunea Tg.Jiului,zona luncilor de pe malul 
pârâurilor: Zlaști, Șasa, Văcarea,Gornac, Lupoaia, Strîmba.  

Legătura cu orașele Tg. Jiu și Tg. Cărbunești se face pe drumul 
județean 674 ce traversează comuna în direcția S-V spre S-E iar cu 
orașul Țicleni pe drumul comunal Romanești-Botorogi-Văcarea-
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Țîrculești-Țicleni care se administrează prin secția de drumuri a 
județului Gorj.  

Aproprierea de cele trei orașe Influențează dezvoltarea comunei 
prin atragerea forței de muncă și prin existența unei mari piețe de 
desfacere a produselor. 

Comuna este străbătută de meridianul 23 longitudine estică și 
paralela 45 latitudine nordică. 

Comuna se găsește în zona de intensitate seismică VI și are o 
suprafață de  10.193 ha ( teritoriu administrativ 8400 ha). 

 

 ACTE ȘI DOCUMENTE INSTORICE PRIVIND ATESTAREA 
SATELOR COMPONENTE 

 

Dănești-Șerban Basarab, la 11 noiembrie 1508, împreună cu 
Mihnea Vodă, fiul lui Vlad Țepeș, confirmă printr-un hrisov lui Ioan 
și fratelui său Prodan și fiilor lor, stăpânire în Văselați și Bunila de 
la MĂEREA și Strunilă prin cumpărarea acesta ținând de Dănești. 

Barza- apare pentru prima dată într-un hrisov dat de Radu Șerban 
Basarab în 1508. Din 1881 pînă în 1908 a fost satul de reședință al 
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comunei Șasa, când a trecut la comuna Dănești, căreia i-a 
aparținut pînă în 1925 când a revenit la comuna Șasa. 

În 1950  acestă comună s-a desfințat și a trecut dn nou la comuna 
Dănești. 

În 1968 la satul Barza a fost înglobat satul Arțaru. Satul este așezat 
pe Valea Berzei unde se găseau mulți arțari, în care berzele își 
făceau cuiburi.Bătrînii spun că de la ele se trage numele satului. 

Brătuia-pînă în 1968 se numea Brătuia-Lazu și a fost reședință a 
comunei Brătuia.În 1968 s-a schimbat numele în Brătuia. 

Legenda spune că satul a fost înființat de oameni care au coborât 
din munții,călării conduși de un oarecare BĂRA. 

Pe una din lespezile unei fântâni din sat, care se presupune că au 
fost aduse de la munte, este scris acest nume. 

Numele satului este pomenit într-un  hrisov din 10 martie 1567, a 
lui Petre Vodă Șchiopu, care confirmă lui Bâră, Stăncioi și Ioan 
stăpânire pe moșia lor din Brătuia. 

Alexandru Ștefulescu, în lucrarea Hangița Tudora , scrie cum că 
mama lui Mihai Viteazul și-ar fi petrecut copilăria pe meleagurile 
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Brătuii.Bătrânii din Brătuia susțin și ei acestă poveste, dar nu au 
fost găsite documente care să demonstreze acest lucru. 

-Bucureasa oficialapare în 1860, dar apare în hărțile făcute de 
austrieci în 1723.Numele provine de la o fostă proprietară cu acest 
nume. 

-Botorogi- datează din 1850 dar apare în catagrafia din timpull 
regulamentului organic din 1831. 

-Ungureni., brătânii  spun că numele provine de la oamenii care au 
sosit aici cu turmele de oi de peste munți, numiți ungureni ( de la 
unguri).În vremea lui Alexandru Ioan Cuza au fost împroprietăriți. 

Trocani-numele vine de la un crescător de oi Trocan. 

Șasa-Pînă în 1908 a aparținut fostei comuna Șasa, cu reședința în 
satul Șasa, cu reședința în satul Barza. 

Între 1908-1923 a făcut parte din comuna Budieni.Din 1923 până în 
1950 a fost reședința comunei Șasa.Se compune din Cătunl Urzica 
și Cornet. 

Populația comunei Dănești este de.3700.locuitori. 

Toți locuitorii comunei sunt români, neexistând alte etnii. 

Localitatea de reședință este satul Dănești. 

 Autorităţile administraţiei publice locale sunt consiliul local ca 
autoritate deliberativă şi primarul ca autoritate executivă. 

Consiliile locale şi primarii funcţionează ca autorităţi ale 
administraţiei publice locale şi rezolvă treburile publice din 
comune, oraşe şi municipii, în condiţiile legii. 

Administrarea domeniului public şi privat al unităţii administrativ-
teritoriale 

    Consiliile locale şi consiliile hotărăsc, ca bunurile ce aparţin 
domeniului public sau privat, local , după caz, să fie: 
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    a) date în administrarea instituţiilor publice şi regiilor autonome 
din subordinea unităţii administrativ-teritoriale care le are în 
proprietate; 

    b) concesionate; 

    c) închiriate; 

    d) date în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică; 

    e) valorificate prin alte modalităţi prevăzute de lege. 

Competenţele autorităţilor administraţiei publice locale 

Autorităţile administraţiei publice locale exercită competenţe 
exclusive, competenţe partajate şi competenţe delegate, potrivit 
legii. 

Structura consiliului local 

    Consiliul local se compune din consilieri locali aleşi în condiţiile 
stabilite de legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale. 

     Numărul membrilor fiecărui consiliu local se stabileşte prin 
ordin al prefectului, în funcţie de numărul locuitorilor comunei, ai 
oraşului sau ai municipiului, conform populaţiei raportate, în 
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funcţie de domiciliu, de Institutul Naţional de Statistică la data de 1 
ianuarie a anului în care se organizează alegerile. 

Mandatul, rolul şi atribuţiile consiliului local 

    Mandatul consiliului local 

    (1) Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani în 
condiţiile legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice 
locale. 

    (2) Mandatul consiliului local se exercită de la data la care 
consiliul local este legal constituit până la data la care consiliul 
local nou-ales este legal constituit. 

    (3) Mandatul consiliului local poate fi prelungit, prin lege 
organică, în caz de război sau catastrofă ori alte situaţii expres 
prevăzute de lege atunci când, din cauza acestor situaţii, nu pot fi 
organizate alegeri în condiţiile alin. (1). 

   Atribuţiile consiliului local 

  (1) Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în 
toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date 
prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice 
locale sau centrale. 

    (2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: 

    a) atribuţii privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea 
proprie, precum şi organizarea şi funcţionarea aparatului de 
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specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local şi 
ale societăţilor şi regiilor autonome de interes local; 

    b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a 
comunei, oraşului sau municipiului; 

    c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al 
comunei, oraşului sau municipiului; 

    d) atribuţii privind gestionarea serviciilor de interes local; 

    e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi 
extern. 

    (3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul 
local: 

    a) aprobă statutul comunei, oraşului sau municipiului, precum şi 
regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local; prin 
ordin al ministrului de resort se aprobă un model orientativ al 
statutului unităţii administrativ-teritoriale, precum şi un model 
orientativ al regulamentului de organizare şi funcţionare a 
consiliului local; 

    b) alege viceprimarul/viceprimarii, din rândul consilierilor locali, 
la propunerea primarului sau a consilierilor locali, în condiţiile art. 
152 alin. (2); 

    c) aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, 
organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al 
primarului, ale instituţiilor publice de interes local, reorganizarea şi 
statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local, precum şi 



 8 

înfiinţarea, reorganizarea sau desfiinţarea de societăţi de interes 
local şi statul de funcţii al acestora; 

    d) exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate 
drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la 
societăţi sau regii autonome, în condiţiile legii; 

    e) hotărăşte înfiinţarea sau reorganizarea de instituţii, servicii 
publice, societăţi şi regii autonome, în condiţiile legii. 

    (4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul 
local: 

    a) aprobă, la propunerea primarului, bugetul unităţii 
administrativ-teritoriale, virările de credite, modul de utilizare a 
rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar; 

    b) aprobă, la propunerea primarului, contractarea şi/sau 
garantarea împrumuturilor, precum şi contractarea de datorie 
publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în numele unităţii 
administrativ-teritoriale, în condiţiile legii; 

    c) stabileşte şi aprobă impozitele şi taxele locale, în condiţiile 
legii; 

    d) aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-
economice pentru lucrările de investiţii de interes local, în 
condiţiile legii; 

    e) aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de 
mediu a unităţii administrativ-teritoriale; 

    f) asigură un mediu favorabil înfiinţării şi/sau dezvoltării 
afacerilor, inclusiv prin valorificarea patrimoniului existent, precum 
şi prin realizarea de noi investiţii care să contribuie la îndeplinirea 
programelor de dezvoltare economică regională şi locală; 

    g) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare 
implementării şi conformării cu prevederile angajamentelor 
asumate de România în calitate de stat membru al Uniunii 
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Europene în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor 
pentru serviciile furnizate cetăţenilor. 

    (5) Dacă bugetul unităţii administrativ-teritoriale, prevăzut la alin. 
(4) lit. a), nu poate fi adoptat după două şedinţe consecutive, care 
au loc la un interval de cel mult 7 zile, activitatea se desfăşoară pe 
baza bugetului anului precedent până la adoptarea noului buget, 
dar nu mai târziu de 45 de zile de la data publicării legii bugetului 
de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

    (6) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul 
local: 

    a) hotărăşte darea în administrare, concesionarea, închirierea 
sau darea în folosinţă gratuită a bunurilor proprietate publică a 
comunei, oraşului sau municipiului, după caz, precum şi a 
serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii; 

    b) hotărăşte vânzarea, darea în administrare, concesionarea, 
darea în folosinţă gratuită sau închirierea bunurilor proprietate 
privată a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în 
condiţiile legii; 

    c) avizează sau aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de 
amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităţilor; 

    d) atribuie sau schimbă, în condiţiile legii, denumiri de străzi, de 
pieţe şi de orice alte obiective de interes public local. 

    (7) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul 
local asigură, potrivit competenţei sale şi în condiţiile legii, cadrul 
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necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local 
privind: 

    a) educaţia; 

    b) serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu 
handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane 
sau grupuri aflate în nevoie socială; 

    c) sănătatea; 

    d) cultura; 

    e) tineretul; 

    f) sportul; 

    g) ordinea publică; 

    h) situaţiile de urgenţă; 

    i) protecţia şi refacerea mediului; 

    j) conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a 
monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor 
publice şi rezervaţiilor naturale; 

    k) dezvoltarea urbană; 

    l) evidenţa persoanelor; 

    m) podurile şi drumurile publice; 

    n) serviciile comunitare de utilităţi publice de interes local; 

    o) serviciile de urgenţă de tip salvamont, salvamar şi de prim 
ajutor; 

    p) activităţile de administraţie social-comunitară; 

    q) locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în 
proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau în administrarea 
sa; 
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    r) punerea în valoare, în interesul colectivităţii locale, a 
resurselor naturale de pe raza unităţii administrativ-teritoriale; 

    s) alte servicii publice de interes local stabilite prin lege. 

    (8) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul 
local: 

    a) sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase; 

    b) aprobă construirea locuinţelor sociale, criteriile pentru 
repartizarea locuinţelor sociale şi a utilităţilor locative aflate în 
proprietatea sau în administrarea sa. 

    (9) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul 
local: 

    a) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu 
persoane juridice române sau străine, în vederea finanţării şi 
realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de 
interes public local; 

    b) hotărăşte, în condiţiile legii, înfrăţirea comunei, oraşului sau 
municipiului cu unităţi administrativ-teritoriale din alte ţări; 

    c) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte 
unităţi administrativ-teritoriale din ţară sau din străinătate, precum 
şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor 
administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese 
comune. 

    (10) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), b) şi d), 
consiliul local: 

    a) poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul titularului 
dreptului de proprietate sau al celui de administrare, lucrările şi 
fondurile necesare pentru reabilitarea, dotarea şi funcţionarea 
clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea autorităţi sau instituţii 
publice a căror activitate prezintă un interes local. Bunurile 
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achiziţionate pentru dotări rămân în proprietatea unităţii 
administrativ-teritoriale; 

    b) poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul instituţiei sau 
autorităţii publice titulare a dreptului de proprietate sau de 
administrare, lucrări de amenajare, dotare şi întreţinere a clădirilor 
sau terenurilor aflate în proprietatea publică sau privată a statului, 
în scopul creşterii nivelului de atractivitate turistică a unităţii 
administrativ-teritoriale, cu condiţia ca, prin acordul exprimat, 
titularul dreptului să permită accesul publicului în spaţiile astfel 
îmbunătăţite pe o perioadă de minimum 5 ani. Bunurile 
achiziţionate pentru dotări rămân în proprietatea unităţii 
administrativ-teritoriale. 

 Instituţiile publice de interes local 

    (1) Consiliile locale pot înfiinţa instituţii publice de interes local 
în principalele domenii de activitate, potrivit specificului şi nevoilor 
colectivităţii locale, cu respectarea prevederilor legale şi în limita 
mijloacelor financiare de care dispun. 

    (2) Numirea şi eliberarea din funcţie a personalului din cadrul 
instituţiilor publice de interes local se fac de conducătorii acestora, 
în condiţiile legii. 

    (3) Numirea, sancţionarea, suspendarea, modificarea şi încetarea 
raporturilor de serviciu sau de muncă, după caz, a conducătorilor 
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instituţiilor prevăzute la alin. (1) se fac de către primar, prin 
dispoziţie, în condiţiile legii. 

     Primarul şi viceprimarul 

    (1) Comunele, oraşele şi municipiile au câte un primar şi câte un 
viceprimar, iar municipiile reşedinţă de judeţ au câte un primar şi 
câte 2 viceprimari, aleşi în condiţiile legii. 

    (2) Funcţia de primar şi funcţia de viceprimar sunt funcţii de 
demnitate publică. 

(1) Mandatul primarului este de 4 ani. 

    (2) Durata mandatului constituie vechime în muncă şi în 
specialitatea studiilor absolvite. 

    (3) Mandatul primarului prevăzut la alin. (1) se exercită până la 
depunerea jurământului de către primarul nou-ales. Mandatul 
primarului poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război, 
calamitate naturală, dezastru sau sinistru deosebit de grav. 

Viceprimarul este subordonat primarului şi, în situaţiile prevăzute 
de lege, înlocuitorul de drept al acestuia, situaţie în care exercită, 
în numele primarului, atribuţiile ce îi revin acestuia. Primarul poate 
delega o parte din atribuţiile sale viceprimarului. 

     Viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate absolută, 
din rândul membrilor consiliului local, la propunerea primarului 
sau a consilierilor locali. 

Rolul şi atribuţiile primarului 

    Rolul primarului 

    (1) Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi 
punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a 
ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, a hotărârilor consiliului 
local. Primarul dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru 
aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale 
miniştrilor, ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei 
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publice centrale, ale prefectului, a dispoziţiilor preşedintelui 
consiliului judeţean, precum şi a hotărârilor consiliului judeţean, în 
condiţiile legii. 

    (2) Pentru punerea în aplicare a activităţilor date în competenţa 
sa prin actele prevăzute la alin. (1), primarul are în subordine un 
aparat de specialitate. 

    (3) Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe 
compartimente funcţionale încadrate cu funcţionari publici şi 
personal contractual. 

    (4) Primarul conduce instituţiile publice de interes local, precum 
şi serviciile publice de interes local. 

    (5) Primarul participă la şedinţele consiliului local şi are dreptul 
să îşi exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor 
înscrise pe ordinea de zi, precum şi de a formula amendamente de 
fond sau de formă asupra oricăror proiecte de hotărâri, inclusiv ale 
altor iniţiatori. Punctul de vedere al primarului se consemnează, în 
mod obligatoriu, în procesul-verbal al şedinţei. 

    (6) Primarul, în calitatea sa de autoritate publică executivă a 
administraţiei publice locale, reprezintă unitatea administrativ-
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teritorială în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice 
sau juridice române şi străine, precum şi în justiţie. 

     Atribuţiile primarului 

    (1) Primarul îndeplineşte următoarele categorii principale de 
atribuţii: 

    a) atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în 
condiţiile legii; 

    b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local; 

    c) atribuţii referitoare la bugetul local al unităţii administrativ-
teritoriale; 

    d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor, de 
interes local; 

    e) alte atribuţii stabilite prin lege. 

    (2) În temeiul alin. (1) lit. a), primarul: 

    a) îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate 
tutelară şi asigură funcţionarea serviciilor publice locale de profil; 

    b) îndeplineşte atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor, referendumului şi a recensământului; 

    c) îndeplineşte alte atribuţii stabilite prin lege. 

    (3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), primarul: 

    a) prezintă consiliului local, în primul trimestru al anului, un 
raport anual privind starea economică, socială şi de mediu a 
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unităţii administrativ-teritoriale, care se publică pe pagina de 
internet a unităţii administrativ-teritoriale în condiţiile legii; 

    b) participă la şedinţele consiliului local şi dispune măsurile 
necesare pentru pregătirea şi desfăşurarea în bune condiţii a 
acestora; 

    c) prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte şi 
informări; 

    d) elaborează, în urma consultărilor publice, proiectele de 
strategii privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii 
administrativ-teritoriale, le publică pe site-ul unităţii administrativ-
teritoriale şi le supune aprobării consiliului local. 

    (4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), primarul: 

    a) exercită funcţia de ordonator principal de credite; 

    b) întocmeşte proiectul bugetului unităţii administrativ-teritoriale 
şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre 
aprobare consiliului local, în condiţiile şi la termenele prevăzute de 
lege; 

    c) prezintă consiliului local informări periodice privind execuţia 
bugetară, în condiţiile legii; 

    d) iniţiază, în condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de 
împrumuturi şi emiterea de titluri de valoare în numele unităţii 
administrativ-teritoriale; 

    e) verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta 
înregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât 
a sediului social principal, cât şi a sediului secundar. 

    (5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), primarul: 

    a) coordonează realizarea serviciilor publice de interes local, 
prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul 
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organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică 
de interes local; 

    b) ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea 
situaţiilor de urgenţă; 

    c) ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în 
concret a activităţilor din domeniile prevăzute la art. 129 alin. (6) şi 
7. 

    d) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, 
inspecţiei şi controlului furnizării serviciilor publice de interes local 
prevăzute la art. 129 alin. (6) şi (7), precum şi a bunurilor din 
patrimoniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale; 

    e) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea 
şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de 
muncă, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului 
de specialitate, precum şi pentru conducătorii instituţiilor şi 
serviciilor publice de interes local; 

    f) asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le 
supune aprobării consiliului local şi acţionează pentru respectarea 
prevederilor acestora; 

    g) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa 
prin lege şi alte acte normative, ulterior verificării şi certificării de 
către compartimentele de specialitate din punctul de vedere al 
regularităţii, legalităţii şi de îndeplinire a cerinţelor tehnice; 

    h) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare 
conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de 
integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi 
apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor. 

    (6) Primarul desemnează funcţionarii publici anume împuterniciţi 
să ducă la îndeplinire obligaţiile privind comunicarea citaţiilor şi a 
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altor acte de procedură, în condiţiile Legii nr. 135/2010, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

    (7) Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale, 
primarul colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale 
ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale 
administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, 
precum şi cu autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene. 

    (8) Numirea conducătorilor instituţiilor publice de interes local, 
respectiv ai serviciilor publice de interes local se face pe baza 
concursului sau examenului organizat potrivit procedurilor şi 
criteriilor aprobate de consiliul local la propunerea primarului 

    Atribuţiile primarului în calitate de reprezentant al statului 

    (1) În exercitarea atribuţiilor de autoritate tutelară şi de ofiţer de 
stare civilă, a sarcinilor ce îi revin din actele normative privitoare la 
recensământ, la organizarea şi desfăşurarea alegerilor, la luarea 
măsurilor de protecţie civilă, precum şi a altor atribuţii stabilite prin 
lege, primarul acţionează şi ca reprezentant al statului în comuna, 
în oraşul sau în municipiul în care a fost ales. 

    (2) În această calitate, primarul poate solicita prefectului, în 
condiţiile legii, sprijinul conducătorilor serviciilor publice 
deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de 
specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile 
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administrativ-teritoriale, dacă sarcinile ce îi revin nu pot fi rezolvate 
prin aparatul de specialitate. 

Autoritățile administrației pulice locale funcționează în satul 
Dănești,iar sediul acestora este  proprietate privată. 

 . Reţeaua de circulaţie este axată pe drumul judeţean 674 A 
Bucureasa-Țîrculești  

care face legătura cu orașul Țicleni și orașul Tg.-Jiu modernizat pe 
toată lungimea sa pe raza comunei Dănești. 

Drumul judeţean are mai multe puncte de ramificaţie pe teritoriul 
comunei spre  

comunele Drăguțești, Scoarța și orașul Tg. Cărbunești. 

Pe teritoriul satelor componente se află drumuri comunale, 
drumuri stradale şi drumuri vicinale. 

  Pe teritoriul comunei funcţionează instituţii sociale şi 
culturale. 

În satul Dănești funcţionează următoarele instituţii: 

Sediul Primăriei Dănești 

Postul de Poliţie Dănești 

Biblioteca comunală Dănești 

 Două Cabinete Medicale Individuale de familie 

Un cabinet medical stamatologic 

O farmacie umană 

În satul Barza funcționează Școala cu clasele I-IV și grădinița. 

În satul Brătuia funcționează Școala cu clasele I-IV 

Agricultura formează baza materială  ce susţine economia şi este 
reprezentată  

prin sectorul individual., organizat prin I.I. și P.F.A. 



 20 

              Proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia este 
reglementatăconform legilor în vigoare iar  comisia specială de 
inventariere numită la nivelul localităţii, a întocmit listele de 
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inventariere a bunurilor care aparţin domeniului public al comunei 
şi bunurile care aparţin domeniului privat al comunei.  

- Partidele politice care îşi desfăşoară activitatea pe raza comunei 
sunt:  Partidul Național Liberal, Partidul Social Democrat 

 Consiliul local poate acorda unor persoane fizice române sau 
străine, cu merite deosebite,  

titlul de ,,cetăţean de onoare’’ al comunei. 

 Criterii de acordare: 

- contribuţia deosebită pe plan politic, economic,social şi cultural; 

- contribuie în mod permanent la prosperitatea comunei; 

- profil moral şi intelectual ridicat. 

Drepturi: 

- este invitat cu ocazia diferitelor manifestări culturale; 

- are prioritate în acordarea unor drepturi cetăţeneşti; 

- se înscrie în cartea de onoare a comunei. 

 Condiţii de pierdere: 

încalcă legile ţării; 

manifestă comportare nedemnă de acest titlu săvîrşind acte 
reprobabile care dăunează  

grav intereselor şi prestigiului obştii; 

compromite c u rea credinţă interesele c omunei. 

 Cetăţeni comunei au dreptul de a participa, prin modalităţile 
prevăzute de lege  

la viaţa politică, economică, social şi cultural-sportivă a comunei. 

Cetăţenii comunei sunt consultaţi prin referendum cu privire la 
problemele de interes  
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deosebit, potrivit legii.. Consultarea cetăţenilor se poate face şi 
prin adunări cetăţeneşti organizate pe  

sate. 

Convocarea şi organizarea adunărilor cetăţeneşti se face de către 
primar, la iniţiativa  

acestuia, ori a unei treimi din numărul consilierilor în funcţie. 

Convocarea adunărilor cetăţeneşti se face prin aducerea la 
cunoştinţa publică a scopului,  

datei şi loculului unde urmează să se desfăşoare aceasta. 

Adunarea cetăţăţenească este valabil constituită în prezenţa 
majorităţii reprezentanţilor  

familiilor şi adoptă propuneri cu majoritatea celor prezenţi. 

Propunerile se consemnează într-un proces verbal şi se înaintează 
primarului, care le va  

supune dezbaterii consiliului local la prima şedinţă, în vederea 
stabilirii modalităţilor concrete de realizare şi finanţare, dacă este 
cazul. 

 Consiliul local va hotărî la momentul oportun  administrarea unor 
bunuri,  

închirierea ori concesionarea acestora de către unele regi 
autonome şi instituţii publice, cu respectarea legiilor ţării. 

. Consiliul local va hotărî la momentul oportun înfrăţirea cu alte 
localităţi din  

ţară sau străinătate sau asocierea pentru realizarea unor activităţi 
de interes comun. 

 Consiliul local va hotărî , cînd va considera necesar în 
conformitate cu prevederile legale atribuirea sau schimbarea a 
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denumirilor unor obiective de interes local, aflate în administrarea 
sa. 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ    SECRETAR 

 

 RUȘESCU ION              POPA CLAUDIA-RODICA 


	ROMÂNIA                                                      Anexă la HCL.nr. 59/2019
	JUDEŢUL GORJ
	COMUNA DĂNEȘTI
	CONSILIUL LOCAL
	STATUTUL
	COMUNEI       DĂNEȘTI
	CADRUL GEOGRAFIC
	Comuna Dănești este așezată la sud- este de Municipiul Tg. Jiu, în centul județului Gorj, fiind formată din satele : Dănești , Barza, Botorogi, Brătuia, Bucureasa, Merfulești, Șasa, Trocani, Țîrculești, Ungureni,Văcarea.
	Reședința de comună este satul Dănești care se află la distanțe destul de mari față de satele limitrofe ale comunei.
	Comuna se învecinează la nord cu Municipiul Tg. Jiu,la sud cu orașul Țicleni și comuna Bîlteni , la vest cu comuna Drăguțești, la est cu Orașul  Tg. Cărunești și la nord-est cu comuna Scoarța.
	În direcția sud-nord, o porțiune din teritoriul comunei Dănești se continuă în depresiunea Tg.Jiului,zona luncilor de pe malul pârâurilor: Zlaști, Șasa, Văcarea,Gornac, Lupoaia, Strîmba.
	Legătura cu orașele Tg. Jiu și Tg. Cărbunești se face pe drumul județean 674 ce traversează comuna în direcția S-V spre S-E iar cu orașul Țicleni pe drumul comunal Romanești-Botorogi-Văcarea-Țîrculești-Țicleni care se administrează prin secția de drum...
	Aproprierea de cele trei orașe Influențează dezvoltarea comunei prin atragerea forței de muncă și prin existența unei mari piețe de desfacere a produselor.
	Comuna este străbătută de meridianul 23 longitudine estică și paralela 45 latitudine nordică.
	Comuna se găsește în zona de intensitate seismică VI și are o suprafață de  10.193 ha ( teritoriu administrativ 8400 ha).
	ACTE ȘI DOCUMENTE INSTORICE PRIVIND ATESTAREA SATELOR COMPONENTE
	Dănești-Șerban Basarab, la 11 noiembrie 1508, împreună cu Mihnea Vodă, fiul lui Vlad Țepeș, confirmă printr-un hrisov lui Ioan și fratelui său Prodan și fiilor lor, stăpânire în Văselați și Bunila de la MĂEREA și Strunilă prin cumpărarea acesta ținând...
	Barza- apare pentru prima dată într-un hrisov dat de Radu Șerban Basarab în 1508. Din 1881 pînă în 1908 a fost satul de reședință al comunei Șasa, când a trecut la comuna Dănești, căreia i-a aparținut pînă în 1925 când a revenit la comuna Șasa.
	În 1950  acestă comună s-a desfințat și a trecut dn nou la comuna Dănești.
	În 1968 la satul Barza a fost înglobat satul Arțaru. Satul este așezat pe Valea Berzei unde se găseau mulți arțari, în care berzele își făceau cuiburi.Bătrînii spun că de la ele se trage numele satului.
	Brătuia-pînă în 1968 se numea Brătuia-Lazu și a fost reședință a comunei Brătuia.În 1968 s-a schimbat numele în Brătuia.
	Legenda spune că satul a fost înființat de oameni care au coborât din munții,călării conduși de un oarecare BĂRA.
	Pe una din lespezile unei fântâni din sat, care se presupune că au fost aduse de la munte, este scris acest nume.
	Numele satului este pomenit într-un  hrisov din 10 martie 1567, a lui Petre Vodă Șchiopu, care confirmă lui Bâră, Stăncioi și Ioan stăpânire pe moșia lor din Brătuia.
	Alexandru Ștefulescu, în lucrarea Hangița Tudora , scrie cum că mama lui Mihai Viteazul și-ar fi petrecut copilăria pe meleagurile Brătuii.Bătrânii din Brătuia susțin și ei acestă poveste, dar nu au fost găsite documente care să demonstreze acest lucru.
	-Bucureasa oficialapare în 1860, dar apare în hărțile făcute de austrieci în 1723.Numele provine de la o fostă proprietară cu acest nume.
	-Botorogi- datează din 1850 dar apare în catagrafia din timpull regulamentului organic din 1831.
	-Ungureni., brătânii  spun că numele provine de la oamenii care au sosit aici cu turmele de oi de peste munți, numiți ungureni ( de la unguri).În vremea lui Alexandru Ioan Cuza au fost împroprietăriți.
	Trocani-numele vine de la un crescător de oi Trocan.
	Șasa-Pînă în 1908 a aparținut fostei comuna Șasa, cu reședința în satul Șasa, cu reședința în satul Barza.
	Între 1908-1923 a făcut parte din comuna Budieni.Din 1923 până în 1950 a fost reședința comunei Șasa.Se compune din Cătunl Urzica și Cornet.
	Populația comunei Dănești este de.3700.locuitori.
	Toți locuitorii comunei sunt români, neexistând alte etnii.
	Localitatea de reședință este satul Dănești.
	Autorităţile administraţiei publice locale sunt consiliul local ca autoritate deliberativă şi primarul ca autoritate executivă.
	Consiliile locale şi primarii funcţionează ca autorităţi ale administraţiei publice locale şi rezolvă treburile publice din comune, oraşe şi municipii, în condiţiile legii.
	Administrarea domeniului public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale
	Consiliile locale şi consiliile hotărăsc, ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, local , după caz, să fie:
	a) date în administrarea instituţiilor publice şi regiilor autonome din subordinea unităţii administrativ-teritoriale care le are în proprietate;
	b) concesionate;
	c) închiriate;
	d) date în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică;
	e) valorificate prin alte modalităţi prevăzute de lege.
	Competenţele autorităţilor administraţiei publice locale
	Autorităţile administraţiei publice locale exercită competenţe exclusive, competenţe partajate şi competenţe delegate, potrivit legii.
	Structura consiliului local
	Consiliul local se compune din consilieri locali aleşi în condiţiile stabilite de legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.
	Numărul membrilor fiecărui consiliu local se stabileşte prin ordin al prefectului, în funcţie de numărul locuitorilor comunei, ai oraşului sau ai municipiului, conform populaţiei raportate, în funcţie de domiciliu, de Institutul Naţional de Stati...
	Mandatul, rolul şi atribuţiile consiliului local
	Mandatul consiliului local
	(1) Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani în condiţiile legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.
	(2) Mandatul consiliului local se exercită de la data la care consiliul local este legal constituit până la data la care consiliul local nou-ales este legal constituit.
	(3) Mandatul consiliului local poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau catastrofă ori alte situaţii expres prevăzute de lege atunci când, din cauza acestor situaţii, nu pot fi organizate alegeri în condiţiile alin. (1).
	Atribuţiile consiliului local
	(1) Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.
	(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:
	a) atribuţii privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum şi organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local şi ale societăţilor şi regiilor autonome de in...
	b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului;
	c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului;
	d) atribuţii privind gestionarea serviciilor de interes local;
	e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern.
	(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:
	a) aprobă statutul comunei, oraşului sau municipiului, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local; prin ordin al ministrului de resort se aprobă un model orientativ al statutului unităţii administrativ-teritoriale, pre...
	b) alege viceprimarul/viceprimarii, din rândul consilierilor locali, la propunerea primarului sau a consilierilor locali, în condiţiile art. 152 alin. (2);
	c) aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local, reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor auton...
	d) exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome, în condiţiile legii;
	e) hotărăşte înfiinţarea sau reorganizarea de instituţii, servicii publice, societăţi şi regii autonome, în condiţiile legii.
	(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:
	a) aprobă, la propunerea primarului, bugetul unităţii administrativ-teritoriale, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;
	b) aprobă, la propunerea primarului, contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor, precum şi contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în numele unităţii administrativ-teritoriale, în condiţiile legii;
	c) stabileşte şi aprobă impozitele şi taxele locale, în condiţiile legii;
	d) aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local, în condiţiile legii;
	e) aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale;
	f) asigură un mediu favorabil înfiinţării şi/sau dezvoltării afacerilor, inclusiv prin valorificarea patrimoniului existent, precum şi prin realizarea de noi investiţii care să contribuie la îndeplinirea programelor de dezvoltare economică regiona...
	g) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare implementării şi conformării cu prevederile angajamentelor asumate de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru ser...
	(5) Dacă bugetul unităţii administrativ-teritoriale, prevăzut la alin. (4) lit. a), nu poate fi adoptat după două şedinţe consecutive, care au loc la un interval de cel mult 7 zile, activitatea se desfăşoară pe baza bugetului anului precedent până...
	(6) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local:
	a) hotărăşte darea în administrare, concesionarea, închirierea sau darea în folosinţă gratuită a bunurilor proprietate publică a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii;
	b) hotărăşte vânzarea, darea în administrare, concesionarea, darea în folosinţă gratuită sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în condiţiile legii;
	c) avizează sau aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităţilor;
	d) atribuie sau schimbă, în condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de orice alte obiective de interes public local.
	(7) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigură, potrivit competenţei sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:
	a) educaţia;
	b) serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;
	c) sănătatea;
	d) cultura;
	e) tineretul;
	f) sportul;
	g) ordinea publică;
	h) situaţiile de urgenţă;
	i) protecţia şi refacerea mediului;
	j) conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;
	k) dezvoltarea urbană;
	l) evidenţa persoanelor;
	m) podurile şi drumurile publice;
	n) serviciile comunitare de utilităţi publice de interes local;
	o) serviciile de urgenţă de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor;
	p) activităţile de administraţie social-comunitară;
	q) locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau în administrarea sa;
	r) punerea în valoare, în interesul colectivităţii locale, a resurselor naturale de pe raza unităţii administrativ-teritoriale;
	s) alte servicii publice de interes local stabilite prin lege.
	(8) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local:
	a) sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;
	b) aprobă construirea locuinţelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale şi a utilităţilor locative aflate în proprietatea sau în administrarea sa.
	(9) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local:
	a) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;
	b) hotărăşte, în condiţiile legii, înfrăţirea comunei, oraşului sau municipiului cu unităţi administrativ-teritoriale din alte ţări;
	c) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în ved...
	(10) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), b) şi d), consiliul local:
	a) poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul titularului dreptului de proprietate sau al celui de administrare, lucrările şi fondurile necesare pentru reabilitarea, dotarea şi funcţionarea clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea autorit...
	b) poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul instituţiei sau autorităţii publice titulare a dreptului de proprietate sau de administrare, lucrări de amenajare, dotare şi întreţinere a clădirilor sau terenurilor aflate în proprietatea publică ...
	Instituţiile publice de interes local
	(1) Consiliile locale pot înfiinţa instituţii publice de interes local în principalele domenii de activitate, potrivit specificului şi nevoilor colectivităţii locale, cu respectarea prevederilor legale şi în limita mijloacelor financiare de care d...
	(2) Numirea şi eliberarea din funcţie a personalului din cadrul instituţiilor publice de interes local se fac de conducătorii acestora, în condiţiile legii.
	(3) Numirea, sancţionarea, suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau de muncă, după caz, a conducătorilor instituţiilor prevăzute la alin. (1) se fac de către primar, prin dispoziţie, în condiţiile legii.
	Primarul şi viceprimarul
	(1) Comunele, oraşele şi municipiile au câte un primar şi câte un viceprimar, iar municipiile reşedinţă de judeţ au câte un primar şi câte 2 viceprimari, aleşi în condiţiile legii.
	(2) Funcţia de primar şi funcţia de viceprimar sunt funcţii de demnitate publică.
	(1) Mandatul primarului este de 4 ani.
	(2) Durata mandatului constituie vechime în muncă şi în specialitatea studiilor absolvite.
	(3) Mandatul primarului prevăzut la alin. (1) se exercită până la depunerea jurământului de către primarul nou-ales. Mandatul primarului poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război, calamitate naturală, dezastru sau sinistru deosebit ...
	Viceprimarul este subordonat primarului şi, în situaţiile prevăzute de lege, înlocuitorul de drept al acestuia, situaţie în care exercită, în numele primarului, atribuţiile ce îi revin acestuia. Primarul poate delega o parte din atribuţiile sale vicep...
	Viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate absolută, din rândul membrilor consiliului local, la propunerea primarului sau a consilierilor locali.
	Rolul şi atribuţiile primarului
	Rolul primarului
	(1) Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, a hotăr...
	(2) Pentru punerea în aplicare a activităţilor date în competenţa sa prin actele prevăzute la alin. (1), primarul are în subordine un aparat de specialitate.
	(3) Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente funcţionale încadrate cu funcţionari publici şi personal contractual.
	(4) Primarul conduce instituţiile publice de interes local, precum şi serviciile publice de interes local.
	(5) Primarul participă la şedinţele consiliului local şi are dreptul să îşi exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor înscrise pe ordinea de zi, precum şi de a formula amendamente de fond sau de formă asupra oricăror proiecte de hotărâr...
	(6) Primarul, în calitatea sa de autoritate publică executivă a administraţiei publice locale, reprezintă unitatea administrativ-teritorială în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române şi străine, precum şi în...
	Atribuţiile primarului
	(1) Primarul îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:
	a) atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii;
	b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;
	c) atribuţii referitoare la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale;
	d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor, de interes local;
	e) alte atribuţii stabilite prin lege.
	(2) În temeiul alin. (1) lit. a), primarul:
	a) îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară şi asigură funcţionarea serviciilor publice locale de profil;
	b) îndeplineşte atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor, referendumului şi a recensământului;
	c) îndeplineşte alte atribuţii stabilite prin lege.
	(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), primarul:
	a) prezintă consiliului local, în primul trimestru al anului, un raport anual privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale, care se publică pe pagina de internet a unităţii administrativ-teritoriale în condiţi...
	b) participă la şedinţele consiliului local şi dispune măsurile necesare pentru pregătirea şi desfăşurarea în bune condiţii a acestora;
	c) prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte şi informări;
	d) elaborează, în urma consultărilor publice, proiectele de strategii privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale, le publică pe site-ul unităţii administrativ-teritoriale şi le supune aprobării consiliului l...
	(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), primarul:
	a) exercită funcţia de ordonator principal de credite;
	b) întocmeşte proiectul bugetului unităţii administrativ-teritoriale şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local, în condiţiile şi la termenele prevăzute de lege;
	c) prezintă consiliului local informări periodice privind execuţia bugetară, în condiţiile legii;
	d) iniţiază, în condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emiterea de titluri de valoare în numele unităţii administrativ-teritoriale;
	e) verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât şi a sediului secundar.
	(5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), primarul:
	a) coordonează realizarea serviciilor publice de interes local, prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;
	b) ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă;
	c) ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din domeniile prevăzute la art. 129 alin. (6) şi 7.
	d) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului furnizării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 129 alin. (6) şi (7), precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al unităţi...
	e) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum şi pentru conducătorii ...
	f) asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora;
	g) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege şi alte acte normative, ulterior verificării şi certificării de către compartimentele de specialitate din punctul de vedere al regularităţii, legalităţii şi de îndeplini...
	h) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.
	(6) Primarul desemnează funcţionarii publici anume împuterniciţi să ducă la îndeplinire obligaţiile privind comunicarea citaţiilor şi a altor acte de procedură, în condiţiile Legii nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
	(7) Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale, primarul colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritori...
	(8) Numirea conducătorilor instituţiilor publice de interes local, respectiv ai serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului sau examenului organizat potrivit procedurilor şi criteriilor aprobate de consiliul local la propunere...
	Atribuţiile primarului în calitate de reprezentant al statului
	(1) În exercitarea atribuţiilor de autoritate tutelară şi de ofiţer de stare civilă, a sarcinilor ce îi revin din actele normative privitoare la recensământ, la organizarea şi desfăşurarea alegerilor, la luarea măsurilor de protecţie civilă, precu...
	(2) În această calitate, primarul poate solicita prefectului, în condiţiile legii, sprijinul conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţi...
	Autoritățile administrației pulice locale funcționează în satul Dănești,iar sediul acestora este  proprietate privată.
	. Reţeaua de circulaţie este axată pe drumul judeţean 674 A Bucureasa-Țîrculești
	care face legătura cu orașul Țicleni și orașul Tg.-Jiu modernizat pe toată lungimea sa pe raza comunei Dănești.
	Drumul judeţean are mai multe puncte de ramificaţie pe teritoriul comunei spre
	comunele Drăguțești, Scoarța și orașul Tg. Cărbunești.
	Pe teritoriul satelor componente se află drumuri comunale, drumuri stradale şi drumuri vicinale.
	Pe teritoriul comunei funcţionează instituţii sociale şi culturale.
	În satul Dănești funcţionează următoarele instituţii:
	Sediul Primăriei Dănești
	Postul de Poliţie Dănești
	Biblioteca comunală Dănești
	Două Cabinete Medicale Individuale de familie
	Un cabinet medical stamatologic
	O farmacie umană
	În satul Barza funcționează Școala cu clasele I-IV și grădinița.
	În satul Brătuia funcționează Școala cu clasele I-IV
	Agricultura formează baza materială  ce susţine economia şi este reprezentată
	prin sectorul individual., organizat prin I.I. și P.F.A.
	Proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia este reglementatăconform legilor în vigoare iar  comisia specială de inventariere numită la nivelul localităţii, a întocmit listele de inventariere a bunurilor care aparţin domeniului p...
	- Partidele politice care îşi desfăşoară activitatea pe raza comunei sunt:  Partidul Național Liberal, Partidul Social Democrat
	Consiliul local poate acorda unor persoane fizice române sau străine, cu merite deosebite,
	titlul de ,,cetăţean de onoare’’ al comunei.
	Criterii de acordare:
	- contribuţia deosebită pe plan politic, economic,social şi cultural;
	- contribuie în mod permanent la prosperitatea comunei;
	- profil moral şi intelectual ridicat.
	Drepturi:
	- este invitat cu ocazia diferitelor manifestări culturale;
	- are prioritate în acordarea unor drepturi cetăţeneşti;
	- se înscrie în cartea de onoare a comunei.
	Condiţii de pierdere:
	încalcă legile ţării;
	manifestă comportare nedemnă de acest titlu săvîrşind acte reprobabile care dăunează
	grav intereselor şi prestigiului obştii;
	compromite c u rea credinţă interesele c omunei.
	Cetăţeni comunei au dreptul de a participa, prin modalităţile prevăzute de lege
	la viaţa politică, economică, social şi cultural-sportivă a comunei.
	Cetăţenii comunei sunt consultaţi prin referendum cu privire la problemele de interes
	deosebit, potrivit legii.. Consultarea cetăţenilor se poate face şi prin adunări cetăţeneşti organizate pe
	sate.
	Convocarea şi organizarea adunărilor cetăţeneşti se face de către primar, la iniţiativa
	acestuia, ori a unei treimi din numărul consilierilor în funcţie.
	Convocarea adunărilor cetăţeneşti se face prin aducerea la cunoştinţa publică a scopului,
	datei şi loculului unde urmează să se desfăşoare aceasta.
	Adunarea cetăţăţenească este valabil constituită în prezenţa majorităţii reprezentanţilor
	familiilor şi adoptă propuneri cu majoritatea celor prezenţi.
	Propunerile se consemnează într-un proces verbal şi se înaintează primarului, care le va
	supune dezbaterii consiliului local la prima şedinţă, în vederea stabilirii modalităţilor concrete de realizare şi finanţare, dacă este cazul.
	Consiliul local va hotărî la momentul oportun  administrarea unor bunuri,
	închirierea ori concesionarea acestora de către unele regi autonome şi instituţii publice, cu respectarea legiilor ţării.
	. Consiliul local va hotărî la momentul oportun înfrăţirea cu alte localităţi din
	ţară sau străinătate sau asocierea pentru realizarea unor activităţi de interes comun.
	Consiliul local va hotărî , cînd va considera necesar în conformitate cu prevederile legale atribuirea sau schimbarea a denumirilor unor obiective de interes local, aflate în administrarea sa.
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