ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
COMUNA GRUMĂZEȘTI
PRIMAR
Nr. 2469 RE din 12 martie 2020

ANUNȚ
COMUNA GRUMĂZEȘTI – prin PRIMAR – prof. Constantin MATASĂ, aduce la
cunoștință publică, în conformitate cu prevederile art. 7 alin.(1) din Legea nr.
52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și
completările ulterioare, prin postarea prezentei informări pe site-ul U.A.T.
Grumăzești www.comunagrumazesti.ro, precum și prin afișarea acesteia la Avizierul
instituției de la sediul Primăriei Grumăzești,
și supune dezbaterii publice:
Proiect de hotărâre privind aprobarea STATUTULUI COMUNEI GRUMĂZEȘTI,
JUDEȚUL NEAMȚ
- al cărui inițiator este Primarul Unității Administrativ-Teritoriale

Proiectul de hotărâre astfel inițiat și Referatul de aprobare sunt, de asemenea,
posibil a fi accesate și vizualizate la sediul instituției Primăria U.A.T. Grumăzești,
putând fi astfel consultate de către orice persoană ori entitate interesată.
Propunerile, observațiile și sugestiile, relative la proiectul de hotărâre vizat și
supus dezbaterii publice, pot fi transmise în scris începând cu data afișării –
12.03.2020 și până la data de 27 martie 2020 orele 10.00 la sediul Primăriei comunei
Grumăzești, prin comunicarea acestora prin fax 0233786364 sau prin intermediul
adresei de e-mail contact@comunagrumazesti.ro.
Proiect
de hotărâre privind aprobarea
STATUTULUI
COMUNEI
GRUMĂZEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ, este înscris pe Ordinea de zi a ședinței ordinare a
Consiliului local Grumăzești, programată a se desfășura în luna mai 2020.

PRIMAR,

SECRETAR GENERAL DELEGAT AL COMUNEI,

ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
COMUNA GRUMĂZEȘTI
P R I M A R

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea STATUTULUI COMUNEI GRUMĂZEȘTI

prof. Constantin MATASĂ, primarul comunei Grumăzești, județul Neamț;
Având în vedere dispozițiile legale consacrate prin normele art. 104 și art. 129 alin. (3) lit. ”a”
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare;
Examinând Raportul de aprobare al primarului U.A.T., document ce constituie fundament al
proiectului de hotărâre inițiat de primarul U.A.T.;
Văzând Referatul de specialitate al secretarului general delegat din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, înregistrat la nr. ............ din ............................;
Luând act de avizele favorabile exprimate de comisiilor de specialitate ale consiliului local;
In temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. „a” din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare;
Formulează prezenta:

P R O P U N E R E
Art. 1. Se aprobă STATUTUL COMUNEI GRUMĂZEȘTI, conform Anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Secretarul general al comunei delegat va asigura comunicarea prezentului act administrativ
la nivelul autorităților și instituțiilor publice interesate, precum și aducerea sa la cunoștință publică,
prin intermediul personalului din cadrul compartimentului Monitorul oficial local din structura aparatului
de specialitate al primarului, care va realiza și efectiva sa inserare la nivelul site-ului
www.comunagrumazesti.ro.

I N I Ț I A T O R:
PRIMAR,
prof. Constantin MATASĂ

Avizat pentru legalitate:
SECRETAR GENERAL DELEGAT,

ANEXĂ

STATUTUL
COMUNEI GRUMĂZEȘTI
JUDEȚUL NEAMȚ

STATUTUL COMUNEI GRUMĂZEȘTI

CAPITOLUL I:

- PRINCIPII GENERALE

CAPITOLUL II:

- ÎNTINDEREA ȘI DELIMITAREA TERITORIULUI
COMUNEI GRUMĂZEȘTI

CAPITOLUL III:

- EVOLUȚIA ISTORICĂ

CAPITOLUL IV:

- DATE DEMOGRAFICE

CAPITOLUL V:

- RANGUL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE

CAPITOLUL VI:

- AUTORITĂȚILE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE

CAPITOLUL VII:

- PRINCIPALE INSTITUȚII DIN COMUNĂ ȘI SERVICII
PUBLICE LOCALE

CAPITOLUL VIII:

- INFRASTRUCTURĂ ȘI ECONOMIA LOCALĂ

CAPITOLUL IX:

- PATRIMONIUL PUBLIC ȘI PRIVAT AL COMUNEI

CAPITOLUL X:

- PARTIDELE POLITICE

CAPITOLUL XI:

- ACORDAREA DE TITLURI ȘI CERTIFICATE

CAPITOLUL XII:

- CONSULTAREA CETĂȚENILOR

CAPITOLUL XIII:

- COOPERAREA SAU ASOCIEREA

CAPITOLUL XIV:

- MODALITATEA DE ATRIBUIRE ȘI SCHIMBARE A
DENUMIRILOR DE OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC
LOCAL

CAPITOLUL XV:

- ÎNSEMNELE SPECIFICE ALE LOCALITĂȚII ȘI
MODALITĂȚILE DE UTILIZARE A ACESTORA

CAPITOLUL XVI:

- DISPOZIȚII FINALE

CAPITOLUL I:

PRINCIPII GENERALE

ART. 1. În conformitate cu prevederile art. art. 104 și art. 129 alin. (3) lit. ”a” din Ordonanța
de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,
Consiliul local al comunei Grumăzești aprobă Statutul propriu al comunei Grumăzești.
ART. 2. Comuna Grumăzești, ca unitate administrativ-teritorială a județului Neamț, este
persoană juridică de drept public cu deplină capacitate juridică de drept public cu deplină capacitate
juridică, care posedă un patrimoniu și are inițiativa în tot ceea ce privește administrarea intereselor
publice locale, exercitându-și autoritatea, în condițiile legii pe teritoriul delimitat prin lege.
ART. 3. Comuna Grumăzești este unitate administrativ-teritorială de bază, care cuprinde
populația rurală reunită prin comunitate de interese și tradiții. Comuna este alcătuită din 4 sate, după
cum urmează: Grumăzești, Curechiștea, Netezi și Topolița.
Orice modificare a limitei administrativ-teritoriale se poate efectua numai în temeiul legii.
Statul de reședință este Grumăzești, în care își are sediul autoritățile administrației publice
locale și sunt grupate celelalte autorități și instituții publice reprezentative pentru comună.
Colectivitatea asupra căreia își exercită autoritatea consiliul local, primarul comunei și
primăria, cuprinde totalitatea persoanelor fizice cu domiciliul în unitatea administrativ-teritorială
comuna Grumăzești.
ART. 4. Comuna Grumăzești este localitatea comună a tuturor cetățenilor săi, fără deosebire
de rasă, de naționalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenența
politică, de avere, de origine socială, de locul nașterii sau de satul în care locuiesc.
Pe teritoriul comunei Grumăzești își poate stabili domiciliul sau reședința orice persoană sau
familie care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Constituţia României şi de legile ţării.
ART. 5. Calitatea de cetăţean al comunei Grumăzești se dobândeşte, se păstrează sau se
pierde în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.
ART. 6. 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.
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.
ART. 7. 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.
ART. 8. 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.
ART. 9. Comuna Grumăzești 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. 10. Raporturile dintre autorităţile administraţiei publice ale comunei Grumăzești
(Primar sau Consiliul local) şi autorităţile de nivel judeţean sau central se bazează pe principiile
autonomiei

locale, descentralizării competenţelor, legalităţii, responsabilităţii, solidarităţii şi

cooperării, în condiţiile şi în limitele stabilite de legislaţia în materie şi de normele Uniunii
Europene.
ART. 11. Toate relaţiile pe care comuna Grumăzești şi autorităţile sale reprezentative le
stabilesc, întreţin şi dezvoltă cu alte comunităţi, autorităţi, instituţii şi alte persoane juridice trebuie
să slujească interesul şi binele general al colectivităţii locale şi să se întemeieze pe respectul şi
încrederea reciprocă dintre părţi, pe asumarea răspunderii şi asigurarea legalităţii înţelegerilor şi
actelor încheiate.
ART. 12. Comuna Grumăzești are dreptul la resurse financiare suficiente, proporţionale cu
responsabilităţile şi atribuţiile pe care autorităţile publice le au stabilite prin lege. Sumele necesare
care exced veniturile proprii ale bugetului local se asigură din bugetul de stat sau din bugetul
judeţului Neamț.
ART. 13. 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 României şi legile ţării.

CAPITOLUL II: ÎNTINDEREA ȘI DELIMITAREA TERITORIULUI
COMUNEI GRUMĂZEȘTI
ART. 14. (1) Delimitarea teritoriului. Teritoriul comunei Grumăzești, în suprafață totală de
4079,27 ha din care suprafața intravilană de 1547,82 ha, este unitar, indivizibil și inalienabil.
Limitele teritoriului administrativ al comunei Grumăzești sunt cele stabilite prin legile țării,
iar rectificarea, actualizarea sau modificarea lor se poate stabili de către comisia de delimitare,
numită în acest scop prin ordin al prefectului.
Delimitarea intravilanului satelor, evidenţa proprietăţilor şi a folosinţei terenurilor, modul de
amplasare a construcţiilor se stabilesc prin planul de amenajare a teritoriului, Planul Urbanistic
General şi celelalte documente sau forme de evidenţă stabilite prin lege, întocmite prin grija
compartimentelor de specialitate şi aprobate de către autoritățile publice locale potrivit
competenţelor legale.
Comuna Grumăzești se află în partea de nord a județului, la sud de orașul Târgu Neamț, pe
malurile râului Topolița, coordonate: 47o08'51"N - 26o22'49"E. Comuna se află așezată în partea
sudică a depresiunii subcarpatice Ozana-Topolița.
Comuna Grumăzești este străbătută de șoseaua județeană DJ155I, care o leagă spre nord de
Târgu Neamț (unde se termină în DN15C) și spre sud-est de Petricani, Urecheni, Păstrăveni,
Tupilați, Bărgăuani (unde se intersectează cu DN15D), Făurei, Secuieni și Români. La Topolița, din
acest drum se ramifică două șosele județene: DJ155D duce spre vest la Agapia (unde se termină în
DN15C) și DJ155J, care duce spre sud la Ghindăoani și Crăcăoani.
Comuna este delimitată de următoarele unități administrativ-teritoriale:
✗

Nord – cu oraș Tg. Neamț (distanța 10 km) prin intermediul satului Topolița din comuna
Grumăzești și anexa Humulești a orașului Tg. Neamț ;

✗

Est – cu comuna Petricani (distanța 8 km) prin intermediul satelor Topolița, Grumăzești și
Curechiștea din comuna Grumăzești și satele Boiștea, Răbâia, Târpești și Țolici din comuna
Petricani;

✗

Vest – cu comuna Agapia (distanța de 10 km) prin intermediul satului Topolița din comuna
Grumăzești și a satului Săcălușești din comuna Agapia și cu comuna Bălțătești (distanța 10
km) prin intermediul satelor Netezi și Grumăzești din comuna Grumăzești, a satului
Ghindăoani din comuna Ghindăoani (distanța 2 km);

✗

Sud – cu comuna Bodești (distanța 15 km) prin intermediul satelor Netezi și Grumăzești din
comuna Grumăzești și a satelor Oșlobeni și Dumbrăvele din comuna Bodești.
Distanțe față de Municipiul Piatra Neamț este de 55 km, având ca oraș de legătură Târgu

Neamț, și de 37 km, drum secundar prin comuna Ghindăoani.

Comuna este alcătuită din 4 sate, după cum urmează: Grumăzești, Curechiștea, Netezi și
Topolița.

(2) Cadru natural. Încadrat din punct de vedere geomorfologic, teritoriul comunei se află în
cadrul Depresiunii Ozana-Topolița, relieful zonei aparține atât sectorului înalt (altitudinea maximă
555 m), cât și celui de luncă (324, 5 m). Depresiunea subcarpatică Ozana-Topolița se
individualizează ca un raion fizico-geografic, în care pot fi delimitate două sectoare și zece
subsectoare.
A. Sectorul fizico-geografic central – cuprind lunca și terasele Ozanei, Nemțișorului,
Topoliței și dealurile cu aspect colinar (Movilei, Humulești, Ceorei, Buga, Topolița, Ocea). Relieful

din acest sector are fragmentarea mult mai redusă în comparație cu sectorul marginal. Având în
vedere că cele mai mari suprafețe sunt ocupate cu lunci și terase, pantele au în general înclinații
mici. Apele subterane sunt abundente, mai ales în zona luncilor și a teraselor și de cele mai multe
ori se înscriu ca ape potabile. Râurile au debite foarte variabile și albii largi. Din punct de vedere
climatic, acest sector se caracterizează printr-o dinamică activă a atmosferei, orientată în general în
lungul văilor, prin inversiuni termice și prin precipitații mai puțin abundente. În sectorul central sunt
cuprinse, printre altele, subsectorul Topolița și subsectorul Ceorei-Ocea în care partea nordică a
comunei, respectiv satul Topolița este cuprins în aceste sectoare. Sebsectorul Topolița – în cuprinsul
căruia intră partea nordică și centrală a teritoriului satului Topolița, ocupă lunca și terasele Topoliței,
versanții sudici și dealurile Movilelor, Humulești, Valea Seacă. Înclinarea reliefului de la vest la est
este mai mare în comparație cu subsectorul Ozana, iar dealurile și terasa superioară au o dezvoltare
mai mică. Lunca râului Topolița este mai îngustă decât Valea Ozanei și mai puțin colmatată cu
aluviuni. Totodată, despletirea meandră a cursului de apă este mai redus. Acest aspect se datorează
în mare măsură faptului că debitul apelor Topoliței a fost și mai mic, ceea ce a făcut ca și puterea de
eroziune și transport a aluviunilor dinspre zona montană spre depresiune, să fie mult mai redusă. La
aceasta a contribuit și faptul că înclinarea luncii Topoliței este mai mare în comparație cu a Ozanei,
ceea ce presupune o scurgere mai rapidă a apelor. Subsectorul Ceorei-Ocea – cuprinde partea sudică
a sectorului fizico-geografic central și înglobează dealurile Ceorei, Buga, Topolița și Ocea (ultimele
trei teritoriul satului Topolița). Prin poziția și aspectul său deluros această subunitate se prezintă ca
un subsector de tranziție între sectorul fizico-geografic central și cel marginal. În acest sector intră
și partea nordică a teritoriului ce aparține satului Grumăzești-centrul de comună.
B. Satele Grumăzești și Curechiștea – sunt cuprinse în sectorul fizico-geografic marginal
depresiunii (de contact) și înglobează suprafețele situate la contactul depresiunii cu unitățile fizicogeografice înconjurătoare. Relieful din sectorul fizico-geografic marginal se prezintă sub forma
unor versanți puternic înclinați, situați la contactul cu unitățile vecine, fie sub forma unor suprafețe
puternic fragmentate cu aspect de dealuri sau munți joși.
Corpurile de apă de suprafață (pârâuri) de pe teritoriul comunei Grumăzești sunt: Floroiu,
Valea Alunișului, Curechiștea, Valea Mare, Netezi, Vălcică, Temnic, Topolița și Caina. Debitul
înregistrează variații mari, în funcție de anotimp și de cantitatea de precipitații. Cea mai mare parte
a anului are debit scăzut, bazându-se în principal pe cantitatea de apă ce o primește din izvoarele
subterane. De aceea, nivelul apei este mic, de circa 0- 30 cm.
Temperatura medie anuală a aerului este de 10,2 0C. Luna cu temperatura medie cea mai
coborâtă este ianuarie (-4,80C), iar luna cu temperatura cea mai ridicată este iulie (21,5 0C), realizând
o amplitudine termică medie anuală de 24,30C, care ne arată că, climatul este temperat-continental
moderat. Precipitațiile atmosferice înregistrează o cantitate medie anuală de 672,0 mm. Cele mai
multe ploi cad la sfârșitul primăverii și toamna, însumând 44 % din cantitatea anuală.

CAPITOLUL III. EVOLUȚIA ISTORICĂ
ART. 15. Locuirea teritoriului comunei Grumăzești și primele așezări omenești se pierd în
negura vremurilor. Astfel, prin săpăturile arheologice efectuate pe valea Topoliței și în partea estică
a satului Grumăzești, cât și cu ocazia unor construcții particulare și publice, s-au găsit un număr
mare de unelte, arme și obiecte din piatră, os, precum și resturi de ceramică. Investigațiile
arheologice plasează existența Grumăzeștilor în neoliticul timpuriu, perioadă care se întinde între
anii 5500 î.e.n. și 3300 î.e.n., când, spun cercetătorii, se încheie procesul de trecere la viața stabilă,
caracteristică și satului Grumăzești cultura neoliticului fiind cunoscută și sub numele de cultură ”Criș”, răstimp în care se dezvoltă meșteșugurile casnice, precum torsul, olăritul, țesutul. Apoi, în
neoliticul târziu forțele de producție cunosc un mare avânt, apărând uneltele din cupru, printre care
și toporul prevăzut cu gaură de înmănușare, vasele de lut ars, ceramica pictată.
În vechi documente românești s-au găsit adesea oameni cu numele de Grumăzescu sau
Grumaz, precum și moșii, văi, ape, păduri, având acest nume sau derivate ale sale. Astfel, Ion
Grumază staroste de Cernăuți, este menționat la 12 iulie 1499; alt Ion Grumezea, vornic în Țara de
Sus, apare la 26 martie 1574; Ștefan Grumezea, la 24 martie 1697, și alții. Apoi, Grumezea este
numele căpitanului pe care Ștefan cel Mare, angrenat în bătălia de la Războieni, l-a trimis, cu o
oaste mai mică, pentru a-i alunga pe tătarii veniți, la îndemnul turcilor, în actualul Grumăzești, zonă
prin care s-a retras, înfrânt, ”Soarele Moldovei” spre cetate. Drept răsplată, viteazul căpitan
primește stăpânire teritorială de-a lungul pârâului Floroiu. Apar în documente și sate cu denumirea
de Grumăzești, în fostul Ținut Falciu la 11 august 1445, la 15 octombrie 1491; la Neamț 1574. Dacă
considerăm, pentru Grumăzești, anul 1574, când Ion Grumaz a fost vornic în Țara de Sus și dacă
avem în vedere faptul că între oameni și așezările întemeiate au fost strânse legături, atunci putem
concluziona că satul este pomenit documentar la circa 1574.
Nu este exclusă nici ipoteza că numele satului Grumăzești să vină de la configurația locului ”grumaz”, ce înseamnă culme de deal prelungită.
Desigur că satul este mult mai vechi decât data stabilită, ca o ipoteză (1574). În sprijinul
celor afirmate mai sus vine descoperirea făcută la Netezi, în urma săpăturilor arheologice din vara
anului 1979, efectuate de către arheologii bucureșteni, precum și de muzeograful pietrean, zonă în
care s-a identificat o casa de locuit din piatră aparținând boierului Bratu Netedu, datând din secolul
al XIV-lea, dar și o biserică din zid făcând parte, foarte probabil, din complexul boierului menționat.
De asemenea, satele Solomonești pe Topolița, Munteni și Pirteneștii de pe Cracău sunt pomenite
documentar încă din 1400. Prin documentarul din 7 septembrie 1452, Alexandru Voievod întărește
Mănăstirii Neamț o bucată de pământ. Locul de care este vorba în acest document este situat între
pârâul Valea Seacă și Topolița, nu departe de Tg. Neamț. Pârâul Topolița apare menționat în
documente încă din secolul al XIV-lea fiind regăsit în documente din 1392, 1400, 1442 și 1446.

În zona în care se varsă pârâul Valea Seacă în Topolița este situat satul Topolița, cu o
vechime de aproape 400 de ani, întemeiat de un român ardelean, Gheorghe Topliceanu (venit,
probabil, din părțile Topliței) și care s-a așezat aici cu turmele de oi, cu învoirea Mănăstirii Văratec,
proprietara moșiei de pe Valea Topoliței, mănăstire care, la 1600, pe timpul domniei lui Iremia
Movilă ridicase aici o biserică. Actualul sat amplasat pe locul fostului Solomonești, astăzi dispărut
ca denumire. Nicolae Iorga spune că, probabil, satul și-a luat denumirea pârâului respectiv. În
Topolița, s-a născut mama poetului Nicole Labeș, și tot în acest sat ăși are începutul Mănăstirea
Văratec, strămutată, la 1785, de către maica Olimpiada, pe locul de astăzi, din comuna Agapia,
Biserica ridicată pe acel amplasament păstrând vechea catapeteasmă a mănăstirii. Însă, fiindcă am
menționat lăcașul de cult lângă zidurile căruia odihnește Veronica Micle, să mai spunem că, în
Monografia Mănăstirii Văratec, editată de Mitropolia Moldovei și Sucevei în 1986 lucrare tipărită
cu binecuvântarea Înalt Prea Sfințitului Teoctist, Mitropolitul Moldovei și Sucevei de atunci, în
capitolul Întâi, întitulat: Mănăstirea Văratec – vatră de istorie, autor preot Scarlat Porcescu se face
referire și la mănăstirea Topolița, unde, spune autorul, ”cunoaștem și numele unor starețe. Astfel,
prin 1756 era stareță Magdalena, iar prin 1773, în fruntea mănăstirii se află stareța Epraxia”. Sunt
menționate, așadar, doar 2 starețe de la această mănăstire, o a treia, Elisabeta, fiind menționată în
1831, conducând, însă grupul de maici care a rămas la Topolița, de data aceasta nu ca mănăstire de
sine stătătoare, ci ca metoc al Mănăstirii Văratec, după mutarea marii majorități a maicilor la noua
mănăstire. Părintele Ioanichie Bălan crede că ”în anul 1786, întemeindu-se Mănăstirea Văratec,
toate călugărițele de la Topolița au fost transferate aici, la biserica lor devine parohie” (Vetre de
sihăstrie românească, Ed. Institutului Biblic și de misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București,
1982).
Până în anul 1968, când s-a efectuat nouă împărțire administrativ-teritorială a țării, exista și
satul Ocea, ”mai în vârstă” cu ceva ani decât Topolița, în componenta căruia se află acum. Satul
Ocea ar fi luat ființă prin amplasarea unor așezări care îi adăposteau pe robii ce munceau pe moșia
mănăstirii Agapia. Întrucât, moșia era lucrată cu ajutorul animalelor de muncă, denumirea vine de la
expresia ”O,cea” folosită la mânatul boilor. Cu timpul, robii-țigani au fost asimilați de moldoveni,
astfel că expresia ”Țiganii de la Ocea” a dispărut de mult din folclorul zonal.
În satul Curechiștea, primele așezări s-au înfiripat pe locul numit Siliștea. Câteva toponime
precum ”Dealul Bourului”, ”La Scaune” (loc de tăiere a capetelor folosit de haiduci), dovedesc
vechimea așezării satului. De fapt, această așezare a aparținut o perioadă de comuna Petricani.
Un document din anul 1619 menționează faptul că Radu, domnul Moldovei, dăruiește lui
Lupu al III-lea moșia Grumăzești din ținutul Neamț. Aceasta vine să întărească ipoteza, potrivit
căreia, satul Grumăzești a existat în secolul al XVI-lea și chiar mai devreme, în sec. al XV-lea. Mai
există un document din 1685 prin care Dabija-voievodul Moldovei întărește hotărnicia Târpeștilor, a
Mănăstirii Secu, în urma jurământului la care a fost prezent, pe lângă alții, și popa Ionașcu din

Grumăzești. Un document asemănător datează din 1720, prin care Mihai Racoviță întărește lui Ilie
Catargiu, mare logofăt, pentru slujba credincioasă, stăpânirea unei a treia parte din tot locul
domnesc al hotarului Tg. Neamț. Domnul trimite hotarnicii domnești care, împreună, cu ”magieșii”
din care a făcut parte și Stratulpatogele din Grumăzești, au ales și ”stâlpit” hotarele.
Începând cu secolul al XVIII-lea și, în special, în secolul al XIX-lea, informațiile
documentare asupra satului Grumăzești cresc considerabil. Astfel, în statistica întocmită în 1774,
întâlnim, pentru Grumăzești, următoarele date: erau 104 case din care 7 rufeturi (3 popi și 4
diaconi). Menționăm, din aceeași dată, numele locuitorilor din satul Grumăzești.
După datele furnizate de categoria întocmită de Visteria Moldovei în 1774, coroborate cu
cele oferite de harta lui Dimitrie Cantemir și de F. Bowr, la Arhivele statului s-a întocmit o hartă
pentru întreaga Moldovă. Din această hartă se pot desprinde cu ușurință hotarele ținutului Neamț, cu
împărțirea lui în ocoale. Numele localităților se disting foarte bine, iar printre acestea figurează și
localitatea Grumăzești.
Nu după mult timp, în perioada 1825-1850, un inginer hotarnic provenit din școala lui
Asachi și stabilit în ținutul Neamț, întocmește două hărți ale ținutului, una din ele fiind însoțită și de
un tabel anexă.
Din acel tabel se deduce că moșia ”Grumăzești” era în Ocolul de Sus, având o întindere de
2603 fălci, proprietar fiind Caradjea, iar moșia Topolița avea o întindere de 694 fălci, fiind supusă
Mănăstirii Văratec.
ART. 16. Tradiții și cultura – În comuna Grumăzești, obiceiurile și tradițiile își fac loc în
sărbătorile de iarnă. În ajunul Crăciunului, copii merg cu colindul și cu Steaua, pentru a vesti
nașterea lui Iisus. Copii merg la colindat, la casele frumos împodobite, cântând ”Steaua sus răsare”
și ”Bună dimineața la moș ajun” și alte cântece, și sunt răsplătiți de gazde cu fructe, covrigi, dulciuri
și bani. Dacă în preajma Crăciunului copiii ne colindă, în ajunul Anului Nou ei merg pe la case cu
uratul. ”Plugușorul” este una dintre cele mai cunoscute urături, reprezintând simbolul fertilității
pământului și este, practic, povestea versificată a pâinii. Tinerii merg să le ureze gospodarilor spor
în casă și belșug, fiind răsplătiți cu bani, covrigi, nuci sau mere. Urările sunt însoțite de sunetul
clopoțeilor, al buhaiului și de pocnetul bicelor, care au scopul de a face mult zgomot şi să trezească
la viaţă. Copiii mici practică urăturile și colindele cu ”Sorcova”, în dimineața primei zile a noului
an. Sorcovele sunt decorate cu clopoței, iar urătura este o formă de colind, care aduce prosperitate și
sănătate.
În fiecare an, în ajunul Anului Nou, se organizează în curtea Primăriei Comunei Grumăzești
un festival al obiceiurilor de Anul Nou. Colindători din rândul tinerilor și din rândul vârstnicilor vin
să colinde pe dl. primar Matasă I. Constantin, dl. viceprimar Matasă C. Constantin, pe consilierii
locali ai comunei Grumăzești și pe cetățenii prezenți, urându-le un an mai bun cu multe realizări pe
planul profesional. Fiecare personaj în parte are un rol, un text și o recuzită proprie. Cele mai

cunoscute astfel de personaje sunt arnăuți, ursul, capra, babele, moșii, turcii, haiducii, damele,
țiganii, etc. Spectacolul oferit de aceștia stârnesc emoții aparte și oferind senzația că legătura dintre
prezent și strămoși nu s-a pierdut niciodată.

CAPITOLUL IV. DATE DEMOGRAFICE
ART. 17. Evoluția populației comunei Grumăzești este determinată de evoluția indicatorilor
demografici: natalitatea, fertilitatea și mortalitatea, precum și de cea a fenomenului de migrație.
Aceasta din urmă a avut un rol esențial, atât prin prisma relațiilor stabilite cu centrele urbane aflate
în proximitate și cu comunele învecinate, cât și sub aspectul migrației externe.
Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Grumăzești se ridică la 5.182
de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 5.440 de
locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (97,74%). Pentru 2,24% din populație, apartenența
etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși
(95,16%), cu o minoritate de ortodocși de rit vechi (2,37%). Pentru 2,32% din populație, nu este
cunoscută apartenența confesională.
Populația stabilă pe localitățile componente ale comunei Grumăzești, conform
recensământului efectuat în 2011, este următoarea: satul Grumăzești – 2569 de locuitori, satul
Curechiștea – 796 de locuitori, satul Netezi – 231 de locuitori și satul Topolița – 1586 de locuitori.
Structura pe grupe mari de vârstă a populaţiei comunei atestă faptul că structurile
demografice sunt afectate de procesul de îmbătrânire. Grupa populaţiei tinere, cu vârsta cuprinsă
între 0-14 ani, reprezintă, la recensământul din 2011, 17,5% din total, fiind sub pragul de 30%, ce
marchează începutul degradării structurilor demografice dintr-un teritoriu din cauza procesului de
îmbătrânire.

CAPITOLUL

V.

RANGUL

UNITĂȚII

ADMINISTRATIV-

TERITORIALE
ART. 18. Potrivit prevederilor Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a
teritoriului național – Secțiunea a IV-a - Rețeaua de localități, cu modificările și completările
ulterioare, satul reședință de comună are rangul IV, iar satele componente au rangul V.

CAPITOLUL VI. AUTORITĂȚILE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
LOCALE
ART. 19. Autoritățile reprezentative ale colectivității locale din comuna Grumăzești sunt:
Consiliul local, ca autoritate deliberativă, și Primarul, ca autoritate executivă.

Consiliul local și primarul se aleg prin votul universal, egal, direct, secret și liber exprimat al
cetățenilor care au domiciliul stabil în comună, din rândul cetățenilor care îndeplinesc condițiile
prevăzute de legile în vigoare.
Organizarea alegerilor pentru funcțiile de demnitate publică locale și respectiv validarea
mandatelor de consilier local și de primar sunt reglementate prin legislația în vigoare.
Sediul Primăriei și al Consiliului Local al comunei Grumăzești este situat în str. Principală,
nr. 1, sat Grumăzești, comuna Grumăzești, județul Neamț, cod poștal 617235.
Date de contact: tel. 0233.786059 și fax. 0233.786364
E-mail: primariagrumazestineamt@yahoo.com / contact@comunagrumazesti.ro
Web: www.comunagrumazesti.ro
ART. 20. Consiliul local al comunei Grumăzești este autoritatea deliberativă, fiind format
din 15 consilieri locali, aleși prin votul universal, egal, direct, secret și liber exprimat de către
cetățenii comunei Grumăzești și constituit în urma alegerilor locale desfășurate pe 05 iunie 2016, în
conformitate cu prevederile legale. Consiliul local este compus din 13 consilieri locali membri
P.S.D. și 2 consilieri locale membri P.N.L., prin ordinul prefectului se stabilește numărul membrilor
consiliului local, conform Codului administrativ.
ART. 21. (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, exercitând următoarele 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 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.
(2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) 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) din Codul administrativ adoptat prin O.U.G. nr.
57/2019;

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 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.
(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) 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 administrativteritoriale;
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 Europene în
domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.
(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) 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.

(5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) 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 administrativteritoriale 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.
(6) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) 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.
(7) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) 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.
(8) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite
titlul de cetăţean de onoare al comunei, oraşului sau municipiului, în baza unui regulament propriu.
Prin acest regulament se stabilesc şi condiţiile retragerii titlului conferit.
(9) Consiliul local îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege.
ART. 22. Modul de organizare și funcționare a Consiliului Local Grumăzești se stabilește
prin Regulamentul de organizare și funcționare aprobat prin hotărâre a acestuia. În funcție de
necesitățile și de evoluțiile înregistrate în plan legislativ, regulamentul poate fi modificat, completat
și actualizat în condițiile legii.
ART. 23. Ținând cont de specificul local și nevoile sale, Consiliul Local s-a organizat pe
următoarele comisii de specialitate:
- Comisia pentru agricultură, activități economico-sociale, buget – finanțe, administrarea
domeniului public și privat al comunei, gospodărire comunală, amenajarea teritoriului și urbanism,
servicii și comerț;
- Comisia pentru activități socio-culturale, culte, învățământ, sănătate, muncă și protecție socială,
protecție copii, protecția mediului și turism, activități sportive și de agrement;
- Comisia pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii
publice, a drepturilor cetățenilor, apărarea împotriva incendiilor și protecție civilă.
ART. 24. Dizolvarea consiliului local, suspendarea și încetarea mandatului de consilier local
pot avea loc în situațiile și cu respectarea cerințelor stabilite prin Codul administrativ.
ART. 25. Locuitorii satelor care nu au consilieri locali aleşi în consiliile locale sunt
reprezentaţi la şedinţele consiliului local de un delegat sătesc. Delegatul sătesc este asimilat aleşilor
locali, iar condițiile sunt stabilite prin Codul administrativ.
ART. 26. Funcția de autoritate publică executivă la nivelul comunei Grumăzești este
exercitată de către primar în condițiile legii.
ART. 27. Înlocuitorul de drept al primarului, subordonat acestuia, este viceprimarul
comunei, care este ales în condițiile legii.
ART. 28. Primarul și viceprimarul, la fel ca și consilierii locali, depun în fața consiliului
local următorul jurământ:
”Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în
puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Grumăzești. Aşa să îmi ajute
Dumnezeu!”
ART. 29. (1) Primarul comunei Grumăzești este Președintele P.S.D. organizația locală
Grumăzești.

(2) Primarul îndeplinește o funcție de autoritate publică și exercită, la nivelul comunei
Grumăzești, următoarele atribuții:
a) 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 publice centrale, ale
prefectului, a dispoziţiilor preşedintelui consiliului judeţean, precum şi a hotărârilor consiliului
judeţean, în condiţiile legii.
b) Pentru punerea în aplicare a activităţilor date în competenţa sa prin actele prevăzute la alin.
(a), primarul are în subordine un aparat de specialitate.
c) Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente funcţionale încadrate
cu funcţionari publici şi personal contractual.
d) Primarul conduce serviciile publice locale.
ART. 30. (1) 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 justiţie.
(2) Semnul distinctiv al primarului este o eşarfă în culorile drapelului naţional al României.
(3) Eşarfa va fi purtată, în mod obligatoriu, la solemnităţi, recepţii, ceremonii publice şi la
celebrarea căsătoriilor.
(4) Modelul eşarfei se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.
ART. 31. (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 îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de
autoritate tutelară şi asigură funcţionarea serviciilor publice locale de profil, atribuţii privind
organizarea şi desfăşurarea alegerilor, referendumului şi a recensământului. Primarul îndeplineşte și
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 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 administrativteritoriale 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 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) prevăzute în Codul administrativ;
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) 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.
(7) 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, în condiţiile părţii a VI-a titlul II
capitolul VI sau titlul III capitolul IV – potrivit Codului administrativ, după caz.
ART. 32. (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 administrativ-teritoriale, dacă sarcinile
ce îi revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate.
ART. 33. Primarul poate delega, prin dispoziţie, atribuţiile ce îi sunt conferite de lege şi alte
acte normative viceprimarului, secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale,
conducătorilor compartimentelor funcţionale sau personalului din aparatul de specialitate,
administratorului public, precum şi conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice de interes local,
în funcţie de competenţele ce le revin în domeniile respective.
ART. 34. (1) Primarul și viceprimarul pot înființa, în limita numărului maxim de posturi
aprobate, cabinetul primarului, respectiv al viceprimarului, în condițiile prevăzute de partea a VI-a
titlul III capitolul II din Codul administrativ.
(2) Viceprimarul exercită o funcție de demnitate publică. Este subordonat primarului, în
situațiile prevăzute de lege, înlocuitorul de drept al acestuia, situație în care exercită, în numele
primarului, atribuțiile ce îi revin acestuia, fiind primul colaborator pentru realizarea obiectivelor și
sarcinilor și îl reprezintă când este cazul, sau din dispoziția acestuia, în relațiile cu persoanele fizice
și juridice.
(3) Atribuțiile viceprimarului sunt următoarele:
- îndeplinește atribuțiile primarului în condițiile OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ și
orice alte atribuții dispuse de către acesta, prin dispoziție de delegare de competențe (limitate);

- îndrumă și coordonează activitatea compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Comunei Grumăzești și a instituțiilor aflate în subordinea consiliului local, conform
dispoziției de delegare;
- răspunde direct de aducerea la îndeplinire a dispozițiilor primarului, hotărârilor consiliului local și
actelor normative referitoare la activitățile specific compartimentelor, birourilor și serviciilor pe
care le coordonează;
- susține audiențe în probleme specifice compartimentelor, birourilor și serviciilor, conform
dispozițiilor date de primar;
- prezintă primarului la solicitarea acestuia, informări privind activitatea desfășurată precum și
propuneri privind îmbunătățirea activității serviciilor pe care le coordonează;
- îndeplinește și alte atribuții încredințate de către primar și consiliul local.
(4)

Primarul comunei Grumăzești exercită pe lângă competenţele sale de autoritate

executivă, atribuţiile de factor de echilibru şi mediere între forţele politice, sociale, culturale,
educaţionale, economice şi administrative, între acestea şi cetăţeni, între autorităţi şi comunitate
urmărind armonizarea relaţiilor interinstituţionale şi interumane şi garantând pacea socială la
nivelul comunităţii.
(5) Mandatul primarului şi al viceprimarului începe, durează, se exercită, se suspendă sau
încetează în condiţiile stabilite prin Codul administrativ sau alte acte normative incidente.
(6) Pe durata mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local.
ART. 35. Consiliul local şi primarul sau viceprimarul (pentru atribuţiile delegate) îşi
exercită atribuţiile şi răspunderile legale prin intermediul aparatului de specialitate, al instituţiilor şi
serviciilor publice de interes local care sunt înfiinţate, funcţionează, sunt gestionate şi finanţate şi se
organizează în conformitate cu legislaţia în vigoare, ţinându-se cont de particularităţile şi condiţiile
specifice ale comunei Grumăzești.
ART. 36. (1) Aparatul de specialitate al primarului cuprinde funcţii publice de execuţie
sau de conducere si personal contractual, conform statului de funcţii. Numărul de personal, statul de
funcţii şi organigrama primăriei se aprobă prin hotărâri ale consiliului local, la propunerea
primarului, cu luarea în consideraţie a necesarului de resurse umane şi a fondurilor alocate, prin
bugetul local, pentru acoperirea cheltuielilor de personal;
a) Dintre funcţiile publice, următoarele sunt funcţii de conducere:
- secretar general al comunei,
- şef Birou contabilitate-financiar/taxe și impozite.
b) Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente funcţionale a căror
configuraţie se stabileşte anual prin organigrama propusă de primar şi aprobată de către consiliul
local.

c) Numirea, promovarea, evaluarea, salarizarea şi acordarea celorlalte drepturi pecuniare,
eliberarea din funcţie a personalului din aparatul de specialitate al primarului se fac în conformitate
cu Codul administrativ – OUG nr. 57/2019 cu modificările și completările ulterioare, respectiv
Codul Muncii - Legea nr. 53/2003 cu modificările și completările ulterioare, precum şi celelalte acte
normative aplicabile.
d) Modul de organizare si funcţionare, obiectivele, sarcinile si responsabilităţile ce revin fiecărui
compartiment funcţional din cadrul primăriei se stabilesc, potrivit legii, de către primar, cu avizul
consiliului local;
e) Sarcinile ce revin fiecărui funcţionar public sau angajat pe bază de contract de muncă se
stabilesc prin fişele posturilor, care se întocmesc de către fiecare şef de compartiment, care are şi
competenţa de a evalua, stimula, propune sancţiuni, etc., pentru activitatea desfăşurată de aceştia.
Personalul contractual şi funcţionarii publici exercită obligatoriu toate atribuţiile şi sarcinile date
prin lege, hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului.
f) Şefii de compartimente din cadrul primăriei, au obligaţia de a întocmi, prezenta şi susţine
rapoartele de specialitate la proiectele de hotărâri ale consiliului local, răspunzând de exactitatea şi
de corectitudinea informaţiilor furnizate, de respectarea normelor tehnice şi juridice aplicabile cu
privire la punctele de vedere exprimate şi soluţiile propuse.
(2) a) Primarul, viceprimarul şi aparatul de specialitate al primarului formează primăria
comunei Grumăzești care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului,
soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale.
b) Primăria comunei Grumăzești îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului de ordine
interioară aprobat de către consiliul local.
c) Aparatul de specialitate al primarului este organizat astfel:
- compartiment contabilitate-financiar, taxe și impozite,
- cabinet primar,
- compartiment cadastru/urbanism/funciar,
- compartiment administrativ gospodărire,
- serviciul voluntar situații de urgență,
- cabinet viceprimar,
- secretarul general al comunei,
- compartiment stare civilă, achiziții și relații publice,
- compartiment serviciul public de asistență socială,
- compartiment registru agricol,
- compartiment cultură,
- compartiment monitorul oficial local.

CAPITOLUL VII. PRINCIPALE

INSTITUȚII

DIN

COMUNĂ

ȘI

SERVICIILE PUBLICE LOCALE
ART. 37. a) Instituţiile de interes local se află în slujba comunităţii şi au ca scop
fundamental al activităţii lor slujirea nevoilor, aspiraţiilor şi valorilor individuale sau colective ale
oamenilor prin furnizarea serviciilor specifice.
b) Înfiinţarea, organizarea, funcţionarea, gestionarea patrimoniului şi finanţarea instituţiilor
publice de interes local se realizează cu respectarea legislaţiei în vigoare.
c) Raporturile dintre autorităţile publice locale (primar sau consiliu local) şi instituţiile publice
de interes local, dintre acestea şi cetăţeni, precum şi relaţiile dintre ele, au la bază principiile
respectului şi încrederii reciproce, ale responsabilităţii şi legalităţii, ale solidarităţii, cooperării şi
acţiunii convergente pentru întărirea unităţii şi înfăptuirea binelui comunităţii locale şi al tuturor
membrilor săi.
d) Comunitatea şi autorităţile publice locale sprijină şi se implică direct în asigurarea unor
condiţii optime de funcţionare a instituţiilor publice de interes local şi colaborează cu autorităţile şi
instituţiile

de

specialitate de la nivel judeţean sau central pentru soluţionarea problemelor

specifice, în limitele competenţelor legale şi ale resurselor asigurate.
e) Şefii instituţiilor publice de interes local prezintă în faţa comunităţii locale şi a autorităţilor ei
reprezentative informări sau rapoarte cu privire la activitatea desfăşurată, rezultatele obţinute şi
problemele întâmpinate pe linia realizării obiectivelor specifice. Aceştia răspund în condiţiile legii
de modul în care folosesc fondurile şi gestionează patrimoniul care face parte din domeniul public
sau privat al comunei Grumăzești, şi a celorlalte bunuri pe care le au în administrare.
f) Pe raza teritorială a comunei Grumăzești ăși desfășoară activitatea următoarele instituții:
- Școala Gimnazială cu clasele I-VIII Grumăzești, cu structurile acesteia din Topolița și Curechiștea,
- Postul de poliție Grumăzești – Secția nr. 13 Crăcăoani,
- Dispensarul uman – Cabinete medicale asociate dr. Neagu Constantin și Marinela,
- Dispensar sanitar-veterinar,
- Cabinet stomatologic,
- Farmacie umană,
- Biblioteca comunală,
- Biserica Sf. Împ. Constantin și Elena Netezi,
- Biserica Sf. Nicolae Grumăzești,
- Biserica Sf. Mc. Varvara Topolița,
- Biserica ”Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul” Topolița,
- Biserica Adormirea Maicii Domnului Grumăzești,
- Biserica Sf. Ierarhi Atanasie și Chiril Curechiștea,
- Biserica Sf. Ioan Botezătorul – ortodoxă de stil vechi,

- Mănăstirea Brădițel.
ART. 38. a) 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 Grumăzești
sunt cele prevăzute de art. 129 alin. 7 din Codul administrativ.
b) Pentru prestarea serviciilor care nu intră în sfera de competenţă a instituţiilor publice
specializate a consiliului local din comuna Grumăzești are obligaţia de a stabili prestarea acestora în
sarcina compartimentelor specializate ale primăriei sau de a înfiinţa servicii publice de sine
stătătoare.
c) Înfiinţarea, organizarea, funcţionarea, gestionarea şi finanţarea serviciilor de utilitate publică
locală se reglementează prin hotărâri ale consiliului local, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
d) Pentru prestarea serviciilor publice cu excepţia celor care, potrivit legislaţiei în vigoare, sunt
asigurate gratuit, consiliul local al comunei Grumăzești va stabili taxe speciale prin care să se
asigure acoperirea cheltuielilor făcute în acest scop. Taxele speciale instituite se vor percepe
numai de la beneficiarii serviciilor. Consiliul local poate hotărî, pentru a menţine taxele la un nivel
acceptabil, ca o parte din cheltuielile realizate pentru funcţionarea unor servicii să fie acoperite prin
subvenţii de la bugetul local.
e) Agenţii economici, instituţiile şi cetăţenii din comuna Grumăzești 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.
f) Serviciile medicale sunt asigurate de către cabinetul medicului de familie, un cabinet
stomatologic și o farmacie umană. Pentru susținerea activităților sportive există un stadion.
g) Alte servicii pentru deservirea populației sunt asigurate prin: o agenție poștală, un post de
politie, o bibliotecă comunală, un cabinet veterinar, șase magazine comerciale, un depozit materiale
de construcție, șapte biserici ortodoxe și o mănăstire stil vechi.

CAPITOLUL VIII. INFRASTRUCTURĂ ȘI ECONOMIA LOCALĂ
ART. 39. (1) Căile de comunicație care străbat comuna Grumăzești sunt rutiere. Comuna
Grumăzești este traversată prin zona de nord de DJ155, Tg. Neamț – Tupilați. De asemene, DC9
este artera care leagă centrul comunei cu orașul Tg. Neamț și DC13 este artera care face legătura
între centrul comunei și satul Curechiștea. Drumul principal care străbate toate satele comunei este
cel care urmează traseul Tg. Neamț – Topolița – Netezi – Grumăzești – Curechiștea – Ghindăoani.
Din satul Topolița, drumul se ramifică și spre Agapia, traversând satul Săcălușești.
(2) În prezent, comuna dispune de 72,60 ha (1,78 % din suprafața comunei) de străzi și drumuri, din
care 80 % drumuri și străzi din intravilan sunt modernizate.

(3) Comuna beneficiază de alimentare cu apă, lungimea totală a rețelei simple de distribuție
a apei potabile fiind de 42 km magistrală. De asemenea, comuna este integral electrificată,
alimentarea cu energie electrică este asigurată printr-o stație de 110 Kv/210kv, racordată la sistemul
național și o rețea de distribuție prin linii de medie tensiune. Populația are acces facil și divers la
surse de comunicații și informare (telefon fix și mobil, internet, cablu TV).
ART. 40. (1) Autoritățile administrației publice locale încurajează și susțin, prin măsuri ce
țin de competența lor, dezvoltarea și modernizarea agriculturii, a comerțului și a tuturor activităților
economice care aduc beneficii familiilor, agenților economici și comunității. Se asigură egalitate de
șanse, tratament nediscriminatoriu pentru toți întreprinzătorii care îndeplinesc condițiile legale și
normele U.E. de a investi și a desfășura activități economice în comuna Grumăzești.
(2) Activitățile economice locale s-au dezvoltat în concordanță cu potențialul și resursele
locale: cultura plantelor, creşterea animalelor, prelucrarea lemnului, pictura bisericească, tăbăcirea
pieilor și prelucrarea blănurilor și pieilor.
Principalele ocupații ale locuitorilor legate de agricultura sunt favorizate în principal de
așezarea teritoriului în zona de deal și de faptul ca mare parte din suprafața agricola totala o
constituie terenul arabil. Așadar, condițiile geografice și climaterice favorabile zonei au determinat
locuitorii să practice o serie de activități de cultivare a plantelor (în special porumb, plante furajere,
păioase, cartof, plante legumicole) și creșterea animalelor (ovine, bovine, porcine, păsări, caprine).
Structura terenurilor agricole la nivelul comunei (conform Plan Urbanistic General – Comuna
Grumăzești, Județul Neamț – octombrie 2015) se prezintă astfel: arabile: 2112 ha, păşuni și fâneţe:
519 ha, livezi: 269 ha, vii: 0,89 ha, păduri: 377 ha.
Agricultura în comuna Grumăzești este caracterizată de existența a fermelor de subzistență și
semi-subzistență, a fermelor comerciale, precum și a exploatațiilor agricole mijlocii. Bunăstarea
unei părți importante a populației rurale depinde în mare parte de nivelul de profitabilitate al acestor
ferme. Mai mult decât atât, productivitatea terenurilor este dependentă și de factori precum regimul
precipitațiilor, distribuția efectivă a terenurilor, tratamentul aplicat culturilor, necesarul de lucru.
Dintre acestea, cel mai important este factorul regimul precipitațiilor, în anii ploioși, producțiile
fiind bogate, iar în anii secetoși mai reduse. Astfel, se poate spune ca producția agricola este
oscilantă, valorile fiind în strânsă legătură cu factorul climatic.
Pomicultura prezintă un interes în comuna Grumăzești, drept pentru care se comercializează
o gamă diversificată de puieți de pomi fructiferi, precum și o gama variată de fructe.
Meșteșugul prelucrării lemnului, învățat de la părinți și bunici, este o meserie practicată de
23 meșteri – cetățeni ai comunei, al căror renume au trecut granițele țării. Meșterii dăltuiesc în
lemnul tare de stejar multe iconostase, strane bisericeşti şi troiţe, cu frumoase simboluri ale
credinţei creştine, dar şi porţi, uşi, ferestre, piese de mobilier. Lucrul cu lemnul porneşte de la

alegerea fibrei potrivite pentru tipul de obiect ce se va realiza şi merge pana la decorarea acestuia cu
motive care pun în valoare lemnul și forma obiectului.
Produsele apicole reprezintă o afacere a mai multor familii de gospodari din comuna
Grumăzești. Apicultorii comunei în număr de 7 persoane, comercializează mierea, ceara de albine,
polen, tinctură de propolis, precum și alte produse apicole. Unul dintre apicultori realizează și
lumânări din ceara de albine decorative în diverse forme atractive.
Ca orice meserie și cea de pictor de biserici este una practicată de câțiva cetățeni ai comunei,
în număr de 9 persoane. Acești pictori de biserici reușesc prin harul lor, dincolo de frumusețea
artistică, să creeze un cadru liturgic potrivit pentru slujbele religioase.
Comuna Grumăzești este cunoscută pentru cetățenii ei – tabăcari, precum și a celor care se
oupa cu prelucrarea blănurilor și pieilor. În atelierele lor de prelucrare a pieilor de orice fel, prin
metode fizice sau chimice, precum și mecanice, realizează ca obiecte de producție: căciuli
bărbătești și de damă, papuci de cameră, haine de blană și gulere.
(3) Dinamica investițiilor cele mai importante realizate în momentul de față în comuna
Grumăzești, sunt realizate de următoarele:

Denumire agent economic

Obiect de activitate

SC FELIXMAR CONCEPT SRL

alimentație publică

SC AEI ALEX COM SRL

fabricare articolelor din sârmă

SC YNUMAF SPEDITION SRL

transport mărfuri și persoane

SC VALIVAL TRANS SRL

transport persoane

SC ELIAMAR COMPANY SRL

service auto

II UNGUREANU MIRCEA

alimentație publică

COJOCARIU I.M. IOAN IF

creșterea albinelor

APETREI GH. GHEORGHE II

creșterea albinelor

AIRINEI IULIAN PFA

agricultură

SC LEMNART MOBIROM SRL

prelucrarea lemnului și sculptură

SC MAXIPAN DISTRIBUTIE SRL

panificație

SC ALBINUȚELE OTICOS SRL

panificație

SC IULIAN MOBI PROD SRL

prelucrarea lemnului și sculptură

CROITORIU DANIEL II

depozit de construcții

DUDANU VASILE PFA

prelucrarea blănurilor și pieilor

MANOLE IOAN PFA

prelucrarea blănurilor și pieilor

CROITORIU ALINA II

agricultură și creșterea animalelor

SC HANTĂR MOB SRL

Sculptură și pictură

CAPITOLUL IX. PATRIMONIUL PUBLIC ȘI PRIVAT AL COMUNEI

ART. 41. (1) Potrivit Codului administrativ, patrimoniul comunei este alcătuit din bunurile
mobile și imobile aflate în proprietatea publica și în proprietatea privată ale acesteia, precum și
obligațiile cu caracter patrimonial.
(2) Bunurile care aparțin comunei sunt supuse inventarierii anuale.
(3) Inventarul bunurilor comunei se constituie într-o anexă la statut, care se actualizează
anual.
(4) Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Grumăzești se
întocmeşte şi se actualizează de către comisia specială, constituită în conformitate cu prevederile
Codului administrativ.
(5) Domeniul public al comunei Grumăzești cuprinde:
✗

drumuri comunale, vicinale, poduri, podețe,

✗

sistemul de alimentare cu apă,

✗

cimitirele comunale, statui, troițe și monumente (dacă nu sunt declarate de interes național),

✗

terenuri și clădiri în care își desfășoară activitatea instituțiile publice de interes local;
(6) Bunurile care alcătuiesc domeniul public al comunei Grumăzești sunt imprescriptibile,

insesizabile şi inalienabile şi se regăsesc în anexa nr 36 la H.G. nr. 1356/2001 privind atestarea
domeniului public al judeţului Neamț, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul
Neamț, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(7) Domeniul privat al comunei Grumăzești este alcătuit din bunuri mobile și imobile, altele
decât cele din domeniul public, intrate în proprietate prin modalități prevăzute de lege. Bunurile ce
fac parte din domeniul privat se află în circuitul civil şi se supun regulilor prevăzute de Legea nr.
287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, dacă prin lege nu se prevede altfel.
(8) Acceptarea donaţiilor şi a legatelor făcute către comuna Grumăzești se aprobă prin:
a) hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti ori a
consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz, pentru donaţiile şi legatele de
bunuri imobile;
b) hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti ori a
consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz, pentru donaţiile şi legatele de
bunuri mobile a căror valoare de piaţă este mai mare de 500.000 lei;
c) dispoziţia conducătorului organului sau instituţiei administraţiei publice locale, pentru
donaţiile şi legatele de bunuri mobile a căror valoare de piaţă este mai mică sau egală cu 500.000
lei.
(9) Cresterea sau diminuarea patrimoniului va fi temeinic justificata pentru fiecare caz, în
note explicative anexate la inventar.

(10) Autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale decid, în condiţiile legii, cu
privire la modalităţile de exercitare a dreptului de proprietate publică și privată, respectiv: darea în
administrare; concesionarea; închirierea; darea în folosinţă gratuită.
(11) Consiliul local al comunei hotărăște ca bunurile, care alcătuiesc domeniul public și
privat al comunei, să fie date în administrare, concesionate, închiriate sau darea în folosință gratuită,
potrivit dispozițiilor legale.
(12) Vânzarea bunurilor din domeniul privat al comunei se face prin licitaţie publică,
organizată în condiţiile prevăzute la art. 334 – 346 – din Codul administrativ, cu respectarea
principiilor prevăzute la art. 311 – din Codul administrativ, cu excepţia cazurilor în care prin lege se
prevede altfel.
(13) Organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice pentru concesionarea, închirierea, darea
în administrare şi vânzarea bunurilor imobile din patrimonial comunei Grumăzești se realizează
conform normelor legale în vigoare.

CAPITOLUL X. PARTIDELE POLITICE
ART. 42. (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.
(3) Partidele politice care își desfășoară activitatea în comuna Grumăzești: Partidul Social
Democrat (P.S.D.), Partidul Național Liberal (P.N.L.), Partidul Alianța Liberalilor și Democraților
(A.L.D.E.) și PRO România.
(4) Numărul membrilor consiliului local se stabilește prin ordinul prefectului, conform
Codului administrativ,

cu modificările și completările ulterioare. Consiliul local al comunei

Grumăzești este format din 15 consilieri, cu următoarea apartenență politică: 13 consilieri
aparținând P.S.D. și 2 consilieri PNL.

CAPITOLUL XI. ACORDAREA DE TITLURI ȘI CERTFICATE
ART. 43. (1) Se poate acorda titlul de cetățean de onoare unor persoane fizice române sau
străine, cu merite deosebite pe plan economic, politic, social, cultural sau altor persoane importante
reprezentative pentru comuna Grumăzești în baza unui regulament propriu, aprobat prin hotărârea

nr. 40 din 29.09.2011 a Consiliului local Grumăzești. Prin acest regulament se stabilesc şi condiţiile
retragerii titlului conferit.
(2) Titlul de cetățean de onoare se poate pierde sau retrage în cazul în care persoanele cărora
le-a fost conferit desfășoară activități contrare intereselor comunei.
(3) Drepturile şi obligaţiile cetățenilor de onoare sunt stabilite în regulamentul de acordare a
titlului aprobat prin hotărârea Consiliului local.
(4) Dreptul de a propune acordarea titlului de cetățean de onoare îl au primarul comunei și
consilierii locali (individual sau în grup).

CAPITOLUL XII. CONSULTAREA CETĂȚENILOR
ART. 44. (1) Locuitorii comunei Grumăzești sunt consultați, în condițiile legii, asupra
problemelor de interes deosebit, prin referendum.
(2) Referendumul local se organizează și se desfășoară potrivit prevederilor Legii nr.
3/2000 cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Proiectele de lege sau propunerile legislative privind modificarea limitelor teritoriale ale
comunei se înaintează Parlamentului spre adoptare, numai după consultarea prealabilă a cetățenilor
prin referendum. În acest caz organizarea referendumului este obligatorie. Problemele supuse
referendumului local se stabilesc de consiliile locale, la propunerea primarului sau a unei treimi din
numărul consilierilor locali. Obiectul și data referendumului local se stabilesc si se aduc la
cunoștiință publică cu cel puțin 20 de zile înainte de ziua desfășurării acestuia. Referendumul local
se va organiza într-o singură zi, care poate fi numai duminica.
Art. 45. (1) Cetățenii pot fi consultați și prin adunări cetățenești, organizate pe sate.
(2) Convocarea şi organizarea adunărilor cetăţeneşti se fac de către primar, la iniţiativa
acestuia ori a unei treimi din numărul consilierilor în funcţie.
(3) Convocarea adunării cetăţeneşti se face prin aducerea la cunoştinţă publică a scopului,
datei şi a locului unde urmează să se desfăşoare aceasta.
(4) Adunarea cetăţenească este valabil constituită în prezenta majorităţii cetăţenilor cu drept
de vot şi adoptă propuneri cu majoritatea celor prezenţi.
(5) Propunerile se consemnează într-un proces-verbal şi se înaintează primarului, care le
supune dezbaterii consiliului local în prima şedinţă, în vederea stabilirii modalităţilor concrete de
realizare şi de finanţare, dacă este cazul.
(6) Soluţia adoptată de consiliul local se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului
general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

ART. 46. (1) Prin dispoziția primarului se stabilește responsabilul primăriei, pentru relația
cu

societatea civilă, și atribuțiile acestuia conform Legii nr. 52/2003 privind transparența

decizională în administrația publică.
(2) Autoritățile publice locale au obligația de a informa și de a supune dezbaterii publice
proiectele de acte normative, de a le permite participarea în cadrul ședinței și exprimarea cu privire
la problemele aflate pe odinea de zi, având valoare de recomandare, persoanele interesate, în limita
locurilor disponibile.

CAPITOLUL XIII. COOPERAREA SAU ASOCIEREA
ART. 47. (1) Consiliul local hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu
persoane

juridice române sau străine, autorități ale administrației publice locale din țară sau din

strinătate, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de
interes public local.
(2) De asemenea, hotărăște înfrățirea comunei cu unități administrativ-teritoriale similare,
precum și aderarea la asociații naționale și internaționale ale autorităților administrației publice
locale, în vederea promovării unor interese comune. Înfrăţirile oferă un cadru privilegiat pentru
stabilirea de relaţii cu unul sau mai multe unități administrativ-teritoriale din alte țări. Chiar dacă nu
este singurul mijloc prin care se realizează schimburi şi cooperări internaţionale, înfraţirile prezintă
avantajul consolidării legăturilor de prietenie în diferite domenii.
(3) Comuna Grumăzești este membru al:
- Asociaţiei Comunelor din România;
- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECONEAMȚ;
- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUA NEAMȚ;
- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară VALEA TOPOLIȚEI;
- Grupului de Acțiune Locală (GAL) Asociația Ținutul Răzeșilor.

CAPITOLUL XIV. MODALITATEA DE ATRIBUIRE ȘI SCHIMBARE
A DENUMIRILOR DE OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC LOCAL
ART. 48. (1) Proiectele de hotărâri ale consiliului local, având ca obiect atribuirea ca
denumire a unor nume de personalități ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice altă
natură, ori schimbarea unor astfel de denumiri, vor putea fi adoptate numai după ce au fost analizate
și avizate de comisia de atribuire de denumiri județeană, înființată prin ordin al Prefectului.
(2) Hotărârile consiliului local adoptate fără solicitarea avizului comisiei de atribuire de
denumiri, sunt nule de drept .

(3) Consiliul local asigură ţinerea evidenţei denumirii instituţiilor şi obiectivelor existente pe
raza unității administrativ-teritoriale comuna Grumăzești.

CAPITOLUL XV. ÎNSEMNELE SPECIFICE ALE LOCALITĂȚII ȘI
MODALITĂȚILE DE UTILIZARE A ACESTORA
ART. 49. Pe teritoriul comunei Grumăzești se folosesc, în condiţiile legii, următoarele
simboluri:
✗

naţionale:
- Drapelul României (tricolor),
- Ziua Naţională a României –1 Decembrie,
- Imnul Naţional al României –„Deşteaptă-te române”,
- Stema ţării –stabilită prin lege organică.

✗

europene:
- Drapelul Uniunii Europene,
- Stema Uniunii Europene,
- Imnul Uniunii Europene,
- Ziua Uniunii Europene.

✗

Locale:
- Ziua comunei Grumăzești.

CAPITOLUL XVI. DISPOZIȚII FINALE
ART. 50. Prezentul statut poate fi modificat, completat sau revocat prin hotărâri ale
Consiliului local Grumăzești, în condițiile legii.
ART. 51. La data intrării în vigoare a prezentului statut se abrogă orice alte dispoziţii ale
actelor de autoritate locale care contravin acestuia.
ART. 52. Cadru legal – Prezentul statut a fost întocmit cu respectarea următoarelor acte
normative:
 CONSTITUŢIA ROMÂNIEI;
 Codul administrativ, adoptat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările
și completările ulterioare;
 Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
 Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
 Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancționarea
corupţiei, cu modificările și completările ulterioare;
 Ordonanța Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu
modificările și completările ulterioare;
 Legea nr. 102/1992 privind stema și sigiliul statului, cu modificările ulterioare;
 Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a
IV-a – Rețeaua de localități, cu modificările și completările.

I N I Ț I A T O R:
PRIMAR,

Avizat pentru legalitate:
SECRETAR GENERAL DELEGAT,

ROMÂNIA
Județul Neamț
Comuna Grumăzești
PRIMAR
Nr. 2468 RE/ 12.03.2020

Referat de aprobare
PRIVIND STATUTUL COMUNEI GRUMĂZEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ

În conformitate cu prevederile art. 104 coroborat cu art. 129 alin 3 lit. a, din
Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
ulterioare, Consiliul Local aprobă statutul unității administrativ-teritoriale prin
hotărâre, care se poate modifica și completa, în funcție de modificările apărute la
nivelul elementelor specifice ale acestuia. Acesta cuprinde date și elemente specifice
prin care unitatea administrativ-teritorială se distinge în raport cu alte unități
similare;
Urmare celor prezentate mai sus, înaintez Consiliului local al comunei
Grumăzești, județul Neamț, Proiectul de hotărâre privind aprobarea STATUTULUI
COMUNEI GRUMĂZEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ, cu propunerea de a analiza și adopta
proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Inițiator,
PRIMAR,

