CONSILIUL LOCAL VOINEASA
JUDEŢUL VÂLCEA
Com. Voineasa, Str. I.Gh. Duca Nr.98
Tel. 0250/754309, Fax 0250/754310,
Cod Fiscal 2541690
Cod poştal 247750
E-mail prvoineasa@yahoo.com
HOTĂRÂREA nr.81
Referitoare la : aprobarea actualizării Statutului Comunei Voineasa, judeţul Vâlcea
Consiliul local al comunei Voineasa, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de
18.12.2018, la care participă un număr de 7 consilieri din totalul de 10 consilieri în funcţie;
Văzând că prin votul majoritătii, domnul Zgripcea Alexandru a fost ales preşedinte de şedinţă în
şedinţa ordinară din luna octombrie 2018;
Luând în dezbatere:
Expunerea de motive întocmită de domnul primar prin care arată necesitatea actualizării Statutului
Comunei Voineasa având în vedere modificarea componenţei autorităţilor administraţiei publice locale,
însuşirea variantei finale a proiectului de stemă a Comunei Voineasa prin H.C.L. nr.43/31.07.2013 şi
aprobarea stemei prin Hotărârea nr. 278 din 9 aprilie 2014 privind aprobarea stemelor comunelor
Lungeşti, Tetoiu şi Voineasa, judeţul Vâlcea, precum şi H.C.L. nr.34/12.08.2011 prin care s-a aprobat
Statutul Comunei Voineasa, judeţul Vâlcea;
Având în vedere raportul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr.6281/12.12.2018;
Ţinând seama de raportul de avizare sub aspectul legalităţii a proiectului de hotărâre, înregistrat sub
nr.5230/19.10.2018 întocmit de secretarul localităţii ;
Fiind îndeplinite condiţiile de publicitate impuse de Legea 52/2003 privind transparenţa decizională
în administraţia publică, anunţ înregistrat sub nr.5248/19.10.2018;
În conformitate cu prevederile art.1-20 din Ordonanţa nr.53/2002 privind Statutul cadru al unităţii
administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu art.36 alin.(2) lit.a),
alin.(3) lit.a) din Legea nr. 215/2001 Legea Administraţiei Publice Locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare ;
În temeiul art.45 alin.(1), art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 7 voturi pentru,
adoptă următoarea:
HOTĂRÂRE
Art.1- (1) Se aprobă actualizarea Statutului Comunei Voineasa, judeţul Vâlcea, conform anexelor
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Începând cu data prezentei H.C.L. nr.34/2011 îşi încetează aplicabilitatea.
Art.2.Primarul comunei Voineasa şi compartimentele de specialitate vor urmări ducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri.
Art.3.Prezenta va fi comunicată prin grija secretarului comunei Voineasa : domnului primar şi
Instituţiei Prefectului – Judeţul Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate.
Voineasa 18.12.2018
Preşedinte de şedinţă,
Zgripcea Alexandru
Contrasemnează,
Secretar Lazea Maria
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Anexa nr. 1 la HCL nr. 81/18.12.2018
STATUTUL COMUNEI VOINEASA
JUDEŢUL VÂLCEA
Comuna Voineasa, parte a judeţului Vâlcea, este unitatea administrativ-teritorială care cuprinde
populaţia rurală ce trăieşte pe arealul convenţional delimitat şi care are comunitate de interese şi tradiţii
proprii. Este persoană juridică de drept public cu patrimoniu propriu şi capacitate juridică deplină.
Art.1- Comuna Voineasa este situată în zona de nord- vest a Judeţului Vâlcea, în frumoasa
depresiune a Ţării Loviştei din munţii Parângului, la o distanţă de 72 Km de municipiul Rm. Vâlcea.
Voineasa, veche aşezare de moşneni, este ultima comună de pe Valea Lotrului şi a doua ca mărime după
oraşul Brezoi.
Relieful cuprinde două trepte : treapta montană cea mai extinsă şi o treaptă mai joasă depresionară.
Treapta montană –Munţii Lotrului denumiţi şi Stefleşti este determianată de vârfuri largi: Tâmpa
1800m, Piatra Albă 2179m, Stefleşti 2244, Balindru Mare 2200m, Negovanu 2136m, Clăbucetu 2056m,
Curmătura Vidruţei 1598m, Vf. Mănăileasa 1858m, Runculeţ 1464m.
Prin poziţia sa geografică, localitatea Voineasa beneficiază de toate caracteristicile
unei zone turistice complete: relief muntos cu vârfuri semeţe, goluri alpine, văi adânci, şei
ce coboară abrupt sau domol, resurse naturale din belşug, lacuri şi râuri cu ape ca de
cristal, mari întinderi de păduri, o diversitate de plante şi animale, un fond cinegetic
valoros, clima blândă pe tot parcursul anului.
Terasele -se individualizează bine în vatra Voinesei unde se disting cinci trepte purtând denumirea
de „poduri”. Pe treptele uneia din aceste terase s-a înălţat Staţiunea Voineasa.
Climatul este intramontan, cu veri răcoroase (temperatura medie a lunii iulie este de 14°C) şi ierni
reci (temperatura medie din ianuarie este de -7°C). Precipitaţiile anuale sunt în total de aproximativ 800
mm. Principalul factor terapeutic este climatul tonic-excitant cu aer curat, fără praf şi alergeni, puternic
ionizat, bogat în aerosoli ionizaţi şi ozonizaţi şi radiaţii ultraviolete. Recomandat pentru vacanţe şi pentru
tratamentul nevrozelor astenice, surmenajului fizic şi intelectual, cât şi a altor boli asociate etc.
Voineasa se situează în climatul complex al Carpaţilor Meridionali, respectiv în etajul munţilor
mijlocii la o altitudine de 600-900m. Precipitaţii bogate 120-140 l/m2 ; zăpada cu grosimea de 1m-3m pe
creste.
Principala apă curgătoare este Lotru care îşi formează cursul la poalele Parângului la 1830m din
lacurile glaciare : Câlcescu, Iezeru şi Păsări. Este o vale creată de gheţari.
Cel mai interesant sector este cel mijlociu deoarece în „Cataracte” râul este spumos şi vijelios iar
printre stâncile albe de pegmatite se formează zeci de chei.
Râul Lotru are mulţi afluenţi pe stânga- Goata Mare, Goata Mică, Hanesul , Balindru, Hoteagu,
Voineşiţa, Vătafu, Rudaru( Măceşu), iar pe dreapta Mioara, Puru, Vidruţa, Mănăileasa, Latoriţa.
Lacuri glaciare: Câlcescu, Iezer, Păsări, Găuri şi lacuri artificiale: Vidra, Balindru, Jidoaia.
Flora şi fauna - în această zonă se întâlnesc două tipuri de vegetaţii caracteristice : vegetaţia
forestieră şi vegetaţia alpină.
Vegetaţia forestieră cuprinde: etajul molidişurilor şi etajul pădurilor de foioase cu două subetaje:
cel al pădurilor de amestec şi cel al fagului.
Vegetaţia alpină acoperă culmile de peste 1800m şi este erbacee reprezentată prin clopoţei,
degetăruşul, piciorul cocoşului alpin, apoi licheni, arbuşti pitici de smârdar ( bujor de munte), argintica,
ienupărul pitic, afinul.
Varietăţi botanice: iedera albă, floarea de colţ, laricele, zambru, ghinţura galbenă , specii ce au fost
declarate monumente ale naturii şi care dau nobleţe acestei zone.
În zona pădurilor întâlnim mamifere ca: ursul, căpriorul, pisica sălbatică, jderul de copac, râsul,
lupul, vulpea, iepurele, veveriţa, şoareci de pădure, mistreţi, vidra, iar în zona alpină se întâlnesc capra
neagră, reptile, vipera comună şi vipera cu corn.
Fauna piscicolă este bine reprezentată în râul Lotru şi afluenţii acestuia prin: păstrăvul curcubeu,
păstrăvul fântânel, lostriţa, salamandre, lipanul, mreana vânătă, scobarul.
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Solurile etajului alpin sunt reprezentate prin soluri brune acide de pajişti alpine şi solurile humico silicate alpine, pe când solurile etajului forestier sunt reprezentate prin podzluri humico-iluviale şi soluri
montane brune acide.
Cea mai mare răspândire o au şisturile cristaline, pegmatitele de muscovit (mica albă) şi biotit
(mica neagră), nisipul, pietrişul, calcarul şi argila utilizate din plin pentru construcţia barajelor.
Rezervaţii naturale: Complexul glaciar Câlcescu cu o suprafaţă de 250 ha, situat la o altitudine de
1900-2200m adăposteşte numeroase specii vegetale ca jneapănul, bujorul de munte (smârdarul), etc.,
Jnepenişul Stricatu cu o suprafaţă de 15ha, Miru –Bora cu o suprafaţă de 25ha, Cristeşti 3 ha, SterpuDealul Negru 5ha.
Hotarele comunei au fost stabilite prin reglementări legale, legate de împărţirea administrativteritorială a ţării şi sunt constituite din limite de parcele cadastrale şi drumuri .
Localitatea este amplasată în partea de nord a judeţului Vâlcea, la 72Km de municipiul Rm. Vâlcea,
învecinându-se cu :
 la Nord
Judeţul SIBIU (comuna Săliştea, oraş Tălmaciu şi oraş Cisnădie)-35,2 Km;
Judeţul Alba (comuna Şugag)-11,1Km;
 la Sud si Sud-Est
comuna Malaia-61 Km;
 la Sud
Judeţul Gorj (comuna Crasna, oraş Novaci)-8 Km;
 la Vest
Judeţul Hunedoara (oraş Petrila)-17 Km.
Căi de acces: Accesul în Comuna Voineasa se face prin următoarele drumuri: ,,DN 7A-BrezoiVoineasa-Vidra-Obârşia Lotrului-Petroşani” şi „DN 67 C Transalpina -Rânca-Obârşia Lotrului-Sebeş” .
Voineasa este străbătută de drumul judeţean DJ 105 G pe valea Voineşiţa, un drum strategic (sau
drumul regal) denumire ce vine de la regele Ferdinand, în timpul căruia s-a construit acest drum.
Acest drum este racordat la culoarul European IV care va deveni în viitorul apropiat cea mai
importantă cale de acces ce va lega Vestul ţării de Bucureşti şi Constanţa.
Între Voineasa şi lacul Vidra mai există un drum forestier deosebit de pitoresc, prin Cataractele
Lotrului, trecând pe la Gura Dobrunului (km4) de la Voineasa, Gura Hoteagului (km7), lacul Balindru
(km13), Gura Hanesului (km17), gura Steajei(km20), Barajul Vidra(km24), Staţiunea Vidra (km27),
unindu-se apoi cu DN7A.
,,DN 67 C” este în curs de modernizare pe sectorul dintre staţiunea Rânca-Obărşia Lotrului-Sebeş
Alba, prin pasul Urdele la peste 2200 m.altitudine; pe acest drum care se uneşte cu DN1 şi DN7 (culoarul
IV European E81 E68) se vor putea lega oraşele din centrul ţării (Cluj, Alba, Sibiu) cu cele din sud vest
(Tg. Jiu, Craiova, Drobeta-Turnu Severin).
Aceste două drumuri se întâlnesc în Obârşia Lotrului. Cele două drumuri se intersectează cu
drumul strategic sau - DRUMUL REGAL, construit în primul Război mondial, drum ce pleacă din şoseaua
asfaltată (DN7A) la Valea Măceşului, parcurge toată creasta Munţilor Latoriţa, trecând prin Chica Lupului
pe deasupra Staţiunii Voineasa (în dreapta) şi a localităţii Ciunget în stânga sa, apoi urcă domol până în
Plaiul Poienii la altitudinea de 1600 m. Aici drumul se uneşte cu legătura sa mai recentă ce vine din
Ciunget, pe valea Rudăresei. Din Plaiul Poienii drumul se continuă pe serpentinele din Fratoşteanu Mare,
trece pe rând pe sub vârfurile din golul alpin aflate la altitudinea de 2000m (Fratoşteanu , Mogoşul,
Pietrele, Petrimanu, Puru, Bora, Ştefanu), străbătând Coasta Benghii până în şaua Ştefanu unde se
întâlneste cu „Transalpina”.
Comuna Voineasa se află la o distanţă aproximativ egală (72 Km) de municipiul Rm. Vâlcea şi
municipiul Petroşani.
Teritoriul Comunei Voineasa cu satele componente a fost stabilit prin Legea nr.2/1968, privind
împărţirea administrativ – teritorială a României, cu modificările şi completările ulterioare.
Suprafaţa administrativ – teritorială a comunei Voineasa conform Planului Urbanistic General este
de 46097,29 ha.
Pe categorii de folosinţă , suprafata teritorială se prezintă astfel:
Agricol
- 8481,79ha(18,40%) din care:
-arabil
41,21ha,
-păşuni şi fâneţe 8432,23 ha,
-livezi
8,35 ha.
Neagricol
- 37615,50 ha(81,60%) din care:
-păduri
36196,68 ha,
-ape
377,60 ha,
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-căi comunicaţie
183,74 ha,
-curţi construcţii
113,97 ha,
-neproductiv
743,52 ha.
Total suprafaţă: 46097,29 ha (100%) .
Art.2- Denumirea localităţii de reşedinţă este VOINEASA.
Atestare documentară –prima menţiune documentară în care se aminteşte despre Voineasa este
hrisovul lui Neagoe Basarab şi Ioan Zapolya din 9 iunie 1520, prin care se stabileşte graniţa dintre Ţara
Românească şi Transilvania, pe culmea munţilor Lotrului.
În anul 1774 la Voineasa nu existau decât 16 familii. În această perioadă, numeroşi păstori din zona
Sibiului au trecut munţii cu turmele lor şi s-au stabilit la Voineasa. Cei veniţi de peste munte sunt numiţi
ungureni, iar localnicii se numesc moşneni. Păstorii au adus cu ei obiceiuri păstoreşti şi port specific ce se
mai menţine şi astăzi. Aşezările erau organizate în obşti care stabileau dreptul de folosinţă a pădurilor de
fiecare familie, având totodată drept de judecată. La începutul secolului al XIX-lea încep exploatările
forestiere. După anul 1864, prin Legea înfiinţării primăriilor, Voineasa este cuprinsă în comuna Malaia.
În anul 1908, Voineasa este declarată comună şi este cuprinsa în Plasa Muntele cu sediul la Brezoi.
În anul 1965 încep lucrările hidrotehnice, cu profunde implicaţii asupra dezvoltării localităţii.
În perioada 1977-1981, pe locul fostei colonii aparţinând celui mai mare şantier hidroenergetic din
ţară a prins contur staţiunea permanentă Voineasa. Ca staţiune, Voineasa a fost înfiinţată în octombrie
1981.
Localităţile componente ale comunei sunt: Voineasa, Voineşiţa, Valea Măceşului.
Art.3- Populaţia comunei potrivit datelor furnizate de către Direcţia de Statistică Vâlcea, populaţia
stabilă a comunei Voineasa la data de 31.12.2011 era de 1504 locuitori.
Vârsta medie a locuitorilor comunei este de 31,1 ani, mai mică decât media pe judeţ (36,0 ani).
Dinamica populaţiei este descrescătoare, cu un ritm mediu anual de descreştere de-0,7-0,9%. Populaţia
satului de reşedinţă şi a celorlalte sate componente este foarte mică faţă de numărul considerat optim
(2000-3000 locuitori pentru satul de reşedinţă şi 1000-2000 locuitori pentru celelalte sate).
Populaţia comunei Voineasa este de cetăţenie şi naţionalitate română, astfel nu se pune problema
aplicării art. 39, alin. 7 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.
Art.4- Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală şi care conduc
comuna sunt Consiliul Local al Comunei Voineasa ca autoritate deliberativă şi Primarul ca autoritate
executivă. Atât Consiliul local cât şi primarul se aleg în condiţiile prevăzute de lege.
Consiliul Local al Comunei Voineasa este compus din 11 consilieri locali aleşi prin vot universal,
egal, direct, secret şi liber exprimat, conform Legii privind alegerile locale.
Consiliul Local al Comunei Voineasa a fost constituit prin H.C.L. nr.3/20.06.2012.
Structura politică a Consiliul Local Voineasa este următoarea:
Nr.
Crt.
1.

Numele și prenumele
BELEŢ

Apartenența politică

NICOLAE

PND

2.

BUDULECI ALEXANDRU

PMP

3.

COPĂCEANU NICOLAE

PSD

4.

MARDALE ANA-MARIA

PNL

5.

MARDALE DUMITRU

PSD

6.

MIRION SORIN

PMP

7.

OPRESCU CORINA

UNPR

8.

PRUTEANU ELENA

PSD

9.

ZGRIPCEA ALEXANDRU

PNL

10.

STANCIU GHEORGHE

PNL

4

Atribuţiile specifice ale Consiliului local şi ale primarului sunt prevăzute în cuprinsul Legii
nr.215/2001 privind administraţia publică locală şi în Regulamentul de organizare şi funcţionare al
consiliului local.
Primarul, viceprimarul, secretarul împreună cu aparatul de specialitate al primarului constituie,
potrivit legii, o structură funcţională cu activitate permanenta (Primăria comunei) care aduce la îndeplinire
hotărârile Consiliului local, dispoziţiile primarului, soluţionând probleme curente ale colectivităţii. Sediul
acesteia se află în satul de reşedinţă VOINEASA, având o poziţie centrală faţă de celelalte sate
componente.
Primăria comunei Voineasa are Organigrama şi Statul de funcţii aprobate prin Hotărârea
Consiliului Local nr.33/29.03.2018.
Art.5- Comuna Voineasa a aderat la Asociaţia Comunei cu judeţul Vâlcea, HCL nr. 20/2012,
precum şi cu municipiile, oraşele şi unele comune din judeţul Vâlcea în vederea înfiinţării Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară APA VÂLCEA prin H.C.L.nr.40/11.12.2007.
Art.6- În unitatea administrativ-teritorială Voineasa, funcţionează următoarele instituţii socialculturale:
 Cabinete medicale;
 Farmacie;
Şcoala gimnazială VOINEASA;
 Grădiniţa cu program normal VOINEASA;
 Căminul cultural VOINEASA;
 Biblioteca comunală unde funcţionează programul Biblionet;
 Sala de spectacole în incinta Hotelului Lotru-loc. VOINEASA;
 Postul de Poliţie şi postul de Jandarmi montani VOINEASA;
 Biserica.
Marea majoritate a locuitorilor din comuna Voineasa sunt de religie ortodoxă .
Obiceiuri : În preajma sărbătorilor de Crăciun şi Anul Nou există obiceiul organizării unor
manifestări folclorice cu caracter laic şi religios cum ar fi colindele, pluguşorul şi alte urături.
De exemplu: în dimineaţa Ajunului Crăciunului (24 decembrie) copiii merg în sat după colindeţ ; în seara
Ajunului Crăciunului tinerii colindă pe la casele gospodarilor; în seara Ajunului Anului Nou se merge cu
Plugusorul ; în dimineaţa Anul Nou copiii merg cu Sorcova, cu Steaua.
Art.7–Comuna VOINEASA dispune de căi de comunicaţii terestre şi telecomunicaţii.
D.N. 7 traversează comuna Voineasa prin toate localităţile componentele : Voineasa, Voineşiţa,
Valea Măceşului.
Toate cele trei sate beneficiază de o reţea de drumuri ( 95%) asfaltate. În toate satele componente
există reţea de telefonie fixă şi mobilă.
Art.8 –Activităţile economice specifice care se desfăşoară în comuna Voineasa sunt:
 Exploatare forestieră;
 Turism;
 Agroturism;
 Comercializarea mărfurilor alimentare şi nealimentare prin societăţi comerciale şi persoane fizice
autorizate;
 Creşterea animalelor;
 Producere de curent electric prin funcţionarea microcentralelor de pe pârâul Mănăileasa.
Art.9- Serviciile publice care îşi desfăşoară activitatea pe raza administrativă a comunei Voineasa
sunt:-seviciul public de alimentare cu apă, canal, serviciul de poştă, radio, TV, salubritate, cablu, internet.
Acestea deservesc toate satele componente ale comunei (mai puţin canalizare în satul Valea Măceşului).
Art.10- Rangul satului Voineasa, jud. Vâlcea, sat de reşedinţă al comunei Voineasa este de rangul
IV iar rangul satelor componente este rangul V în conformitate cu prevederile Legii nr.351/2001 privind
aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional –Sectiunea a-IV-a – Reţeaua de localităţi.
Trecerea localităţilor de la un rang la altul se face prin lege, la propunerea consiliului local, cu
consultarea populaţiei prin referendum şi a instituţiilor implicate.
Art.11- Persoanele născute în comuna Voineasa primesc, la împlinirea vârstei de 18 ani, titlul şi
certificatul de fiu/fiică al/a comunei, în cadrul unei festivităţi care se organizează de către consiliul local şi
primar.
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Art.12- Pentru acordarea titlului de ,, cetăţean de onoare “ unor persoane fizice române sau străine,
cu merite deosebite pe plan politic, economic, social, cultural sau altor persoane importante, se stabilesc
următoarele criterii:
 Este autor al unor lucrări ştiinţifice, literare, istorice, muzicale, artă, cultură,etc.
 A fost apreciat pentru activitatea ştiinţifică, culturală, profesională, publicistică, cu decoraţii,
medalii, titluri, diplome pe plan naţional şi internaţional;
 A organizat şi condus formaţii artistice, teatru, muzică care s-au remarcat la nivel naţional sau în
afara ţării;
 Este autor sau solist de operă, operetă, muzică uşoară, populară, cu merite deosebite, fiind cunoscut
ca atare pe plan naţional şi internaţional;
 Este deţinător al titlului de doctor în ştiinţe, doctor docent, conferenţiar sau profesor universitar;
 A avut iniţiativa şi şi-a adus contribuţia direct la construirea unor obiective industriale, comerciale,
culturale, etc;
 A desfăşurat o activitate îndelungată obţinând rezultate deosebite, în conducerea unor unităţi
economico-sociale, fiind recunoscut ca atare pe plan local, judeţean sau naţional;
 Prin întreaga sa activitate, prin comportament şi prin rezultatele muncii sale a contribuit la
afirmarea principiilor democraţiei, respectarea drepturilor omului, la afirmarea valorilor culturii
naţionale şi universale, a adus cinste numelui de ,,român”;
 A acţionat pentru prevenirea şi limitarea urmărilor calamităţilor, catastrofelor, incendiilor,
epidemiilor sau epizootiilor, salvând vieţi omeneşti de la pieire sau bunuri din domeniul public de
interes local, judeţean sau naţional .
Calitatea de ,,cetăţean de onoare” se pierde sau poate fi retrasă, în condiţiile în care persoana
respectivă a comis fapte cu caracter penal de natură să atragă aplicarea unor pedepse prevăzute de Codul
penal sau fapte de natură să-i ştirbească prestigiul moral, intelectual sau profesional de care s-a bucurat şi
care a fost avut în vedere la acordarea titlului.
Art.13- Cuplurilor care au împlinit 50 ani de căsătorie, li se acordă ,,Diploma de Fidelitate” cu
condiţia ca ambii soţi să fie în viaţă la data împlinirii celor 50 ani. Festivitatea de acordare se va organiza
prin grija primarului.
Art.14- Cetăţenii comunei au dreptul de a participa prin modalităţile prevăzute de lege, la viaţa
politică, economică, socială şi cultural-sportivă a unităţii administrativ-teritoriale.
Art.15- Cetăţenii sunt consultaţi, prin referendum, cu privire la problemele de interes deosebit,
potrivit legii. Consultarea cetăţenilor se poate face şi prin adunări populare organizate pe sate.
Art.16-Convocarea şi organizarea adunărilor populare se face de către primar sau la iniţiativa a 1/3
din numărul consilierilor în funcţie. Convocarea se face prin aducere la cunoştinţa publică, a scopului, a
datei şi a locului unde urmează să se ţină adunarea.
Art.17-Adunarea populară este valabil constituită în prezenţa majorităţii reprezentanţilor familiilor
şi adoptă propuneri cu majoritatea celor prezenţi.
Propunerile se consemnează într-un proces-verbal care se înaintează primarului.
Art.18- Primarul are obligaţia de a aviza propunerile şi de a le înainta Consiliului local, la prima
şedinţă, pentru a hotărî. Soluţia adoptată se aduce la cunoştinţa publicului, prin grija secretarului.
Art.19- Patrimoniul public şi privat al comunei VOINEASA este alcătuit din bunurile mobile şi
imobile aflate în proprietatea publică sau privată a comunei.
Domeniul public al comunei a fost atestat prin HG. Nr.1361/2001.
Inventarul bunurilor domeniului public şi privat al comunei VOINEASA este cel înscris în anexa la
prezentul Statut, care se actualizează anual.
Bunurile ce aparţin localităţii sunt supuse inventarierii anuale. Creşterea sau diminuarea
patrimoniului va fi temeinic justificată pentru fiecare caz în parte, în note explicative anexate la inventar.
Art.20- Bunurile aflate în proprietatea publică sau privată a localităţii, pot fi date în administrarea
instituţiilor publice, pot fi concesionate sau închiriate sau pot fi atribuite în folosinţă gratuită pe termen
limitat persoanelor juridice fără scop lucrativ care desfăşoară activităţi de binefacere sau utilitate publică
ori serviciilor publice, numai cu respectarea prevederilor O.U.G.nr.54/2006 privind regimul concesiunilor
cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
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Achiziţionarea unor bunuri se va face ţinându-se cont de următoarele criterii: necesitatea şi
oportunitatea achiziţiei, bunul să fie înscris în planul de achiziţii, să existe sursele de finanţare şi să se facă
cu respectarea legislaţiei în vigoare.
Vânzarea bunurilor aparţinând domeniului privat se face prin licitaţie publică cu aprobarea
consiliului local şi respectarea legislaţiei în vigoare.
Art.21- În scopul realizării şi exploatării unor lucrări de interes comun, consiliul local hotărăşte
asocierea cu alte consilii locale şi agenţi economici din ţară. De asemenea, consiliul local poate hotărî cu
privire la înfrăţirea cu alte unităţi administrativ-teritoriale similare din alte ţări, precum şi cu privire la
asocierea cu agenţi economici din străinătate, în conformitate cu prevederile art.36 alin.(7) lit.b) şi c) din
Legea nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.22- Atribuirea şi schimbarea denumirilor unor instituţii publice de interes local a străzilor şi
altor obiective locale, se face în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.63/2002 cu modificările şi
completările ulterioare, privind atribuirea sau schimbarea de denumiri.
Art.23- Însemnele specifice comunei VOINEASA s-au stabilit de către consiliul local odată cu
stabilirea variantei finale a stemei comunei, HCL nr. 43 din 31.07.2013 şi prin Hotărârea nr. 278 din 9
aprilie 2014 privind aprobarea stemelor comunelor Lungeşti, Tetoiu şi Voineasa, judeţul Vâlcea.
Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei comunei Voineasa, judeţul Vâlcea:
Descrierea stemei
Stema comunei Voineasa se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat şi despicat
în partea superioară.
În partea superioară, în câmp argintiu, se află un brad verde cu tulpina maro, peste care broşează o bandă
albastră.
În partea superioară, în câmp roşu, se află un cap de cerb cu gât, văzut din faţă, având între coarne o
floare de bujor de munte, totul de aur.
În partea inferioară, în câmp albastru, deasupra vârfului scutului ondulat, restrâns, se află un rotor de
turbină hidraulică Pelton cu 16 palete, secţionat longitudinal, redat din faţă, totul de argint.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
Semnificaţiile elementelor însumate
Bradul şi capul de cerb reprezintă bogăţia silvică şi cinegetică a zonei.
Banda albastră evocă potenţialul turistic al zonei şi pârtia pe care se practică unele sporturi de iarnă.
Bujorul de munte este întâlnit în rezervaţia naturală de pe teritoriul localităţii.
Vârful ondulat simbolizează bogăţia hidrografică a acestei zone, unde se regăseşte o salbă de lacuri de
acumulare, cel mai mare fiind lacul Vidra.
Turbina de apă reprezintă hidrocentrala de pe raza localităţii.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
Art.24-În vederea promovării intereselor comunei, primarul şi secretarul comunei sunt
reprezentanţii autorităţii publice locale în Asociaţii, Federaţii, Fundaţii, sens în care se pot înscrie în aceste
organisme, cheltuielile privind înscrierea şi cotizaţia fiind suportate din bugetul local.
Art.25-Ziua comunei Voineasa se sărbătoreşte în luna iunie a fiecărui an, prin organizarea de
evenimente specifice.
Art.26-Publicitatea prezentului Statut se va face prin grija secretarului comunei Voineasa, judeţul
Vâlcea.
Voineasa 18.12.2018
Preşedinte de şedinţă,
Zgripcea Alexandru
Contrasemnează,
Secretar Lazea Maria
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Anexa nr.2 la H.C.L. NR.81/18.12.2018
1.Valoarea de inventar a bunurilor din domeniul public al Comunei Voineasa
Denumire /Simbol cont contabil
Sold la 31.12.2017
Patrimoniul public (cont 103),total, din care:
203 548 814.36
Terenuri - domeniul public (cont 211)
24 265 646.00
Construcţii (cont 212)
179 283 168.36
2.Valoarea de inventar a bunurilor din domeniul privat al Comunei Voineasa
Denumire /Simbol cont contabil
Sold la 31.12.2017
Patrimoniul privat (cont 104) ),total, din care:
63 767.89
Terenuri –domeniul privat (cont 211)
10 000.00
Amenajări de terenuri (cont 211.02)
253 767.89
Alte bunuri
Denumire /Simbol cont contabil
Active fixe necorporale (cont 208)
Instalaţii mijloace de transport (cont 213 )
Mobilier ,aparatură birotică (cont 214 )
Imobilizări în curs (cont 231 )
Materiale consumabile (cont 302 )
Titluri de participare (cont 260 )
Obiecte de inventar (cont 303)
Total

Sold la 31.12.2017
4 783.99
769 096.26
236 308.19
159 965 359.43
30186.37
25000.00
315260.95
161 673 530.97

3. Conturi de terţi
Denumire /Simbol cont contabil
Furnizori (cont 401)
Clienţi (cont 411)
Personal-salarii datorate (cont 421)
Alte datorii şi creanţe în leg cu pers(ct 428)
Asigurări sociale (cont 431)
Asigurări pentru şomaj (cont 437)
Alte datorii sociale (cont 438)
Impozit pe venitul din salarii (cont 444)
Creditori ( garanţii ) (cont 462)
Creanţe ale bugetului local (cont 464)
Decontări cu instituţiile subordonate (ct 481)
Total

Sold la 31.12.2017
90252.31
4111.73
40615.00
1 106.00
22 337.00
587.00
13 490.00
7 481.00
10 018.71
252 661.74
11.037.156.37
11 479 816.86

Voineasa 18.12.2018
Preşedinte de şedinţă,
Zgripcea Alexandru
Contrasemnează,
Secretar Lazea Maria
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