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STATUTUL COMUNEI ZĂNEȘTI
În conformitate cu Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare privind administrația publică locală, Consiliul Local
Zănești a elaborat prezentul Statut pe baza O. G. nr. 53/2002 privind statutul –
cadru al unității administrativ teritoriale.
Comuna Zănești, parte a județului Neamț, este unitatea administrativ teritorială
care cuprinde populația rurală ce trăiește pe arealul convențional delimitat și
care are comunitate de interese și tradiții proprii. Este persoană juridică de drept
public cu patrimoniu propriu și capacitate juridică deplină.
Art. 1 – ISTORICUL : Comuna Zăneşti este situată în partea de Nord Est a ţării şi aparţine judeţului Neamţ din anul 1968. În interbelic, a făcut parte
din judeţul Neamţ, plasa Bistriţa. Între anii 1950-1964 a făcut parte din raionul
Buhuşi, iar între anii 1965-1968 a făcut parte din raionul Piatra Neamţ, regiunea
Bacău.
Din punct de vedere administrativ, comuna uneşte două sate: Zăneşti şi
Traian.
Zăneşti, reşedinţa comunei, este la 20 km distanţă de municipiul Piatra
Neamţ, reşedinţa de judeţ. Este amplasat, în cea mai mare parte, pe terasa de 10
m a râului Bistriţa, între calea ferată Bacău - Bicaz şi partea frontală a acestei
terase, de o parte şi alta a DN 15, ce leagă Bacăul de Piatra Neamţ.
Traian este amplasat între râul Bahna şi cornişa terasei de 30 m a râului
Bistriţa. Situat la distanţa de 3 km de centrul comunei, el este un sat compact, cu
un drum principal ce-i asigură legătura cu satul Zăneşti şi alte străzi paralele, în
număr de patru, mai late şi pietruite.
Oraşele mai apropiate de comună sunt: Roznov - 5 km; Buhuşi - 16 km;
Piatra Neamţ – 20 km şi Bacău - 40 km.
Limitele teritoriului sunt date de râul Cracău la NV şi de o linie
convenţională care se continuă spre nord şi o desparte de oraşul Roznov; la NE
şi E limita urmează linia dealului Nedeia, care o desparte de comuna Mărgineni
şi la S, începând cu valea Colacului şi până la albia minoră a râului Bistriţa, o
limită convenţională o desparte de comuna Podoleni. Spre SV, râul Bistriţa
constituia limita dintre comunele Zăneşti şi Borleşti.
Aspectul tipic românesc al satului este adunat, alungit de-a lungul DN - 15
şi a căii ferate Bacău - Bicaz.

Primele atestări documentare le găsim în secolul al XV-lea; într-un act de
danie din 1428, Alexandru cel Bun dăruieşte Mănăstirii Bistriţa un număr de
cincizeci de biserici între care figurează şi biserica din comuna Zăneşti
Primăria – amplasată în centrul satului Zăneşti, funcţionând în fosta
locuinţă a boierului Zărneanu, din anul 1950. Actuala clădire a fost construită în
anul 1895 din cărămidă şi a fost acoperită cu tablă. Este compusă din 6 camere
şi o sală comună, având destinaţia: două camere pentru birourile Primăriei, una
pentru percepţie şi 3 pentru locuinţa notarului, întreţinute de Primărie
Căminul Cultural – amplasat în centrul satului Zăneşti, construit între
anii 1960 – 1961 numindu-se „Donka-Simo”.
Poliţia – amplasată în centrul satului Zăneşti a funcţionat până în anul
1971 în incinta primăriei, pentru ca apoi să i se construiască un sediu propriu.
Dispensarul – amplasat în zona centrală a satului funcţionând din anii
1955 – 1960 în locuinţa expropriată a lui Asultanei Nicolae.
Învăţământul între anii 1907 – 1917 prezenta următoarea situaţie: în
comuna Zăneşti erau 2 posturi pentru clasele I – V, având 171 de elevi. Învăţător
era Gheorghe Teodorescu. În anul 1907, în satul Traian nu era şcoală.
În această perioadă, la Zăneşti numărul copiilor a crescut la 488, studiind
într-un local propriu, în trei săli de clasă, fiind trei posturi (amintim ca diriginte
pe Gheorghe Teofănescu). La Traian, 80 de elevi într-un local cu chirie, studiau
într-o sală de clasă având ca diriginte pe I. Verseacu.
Şcoli cu gimnaziu în anii 1948 – 1950: la Zăneşti în anii 1948 – 1949,
clasa a V-a şi a VI-a, în anii 1949 – 1950, clasa a V-a, a VI-a şi a VII-a, director
fiind Apostolescu Gheorghe.
Şcoala de fete din Zăneşti a fost construită din cheltuiala locuitorilor, în
anul 1932, din cărămidă şi acoperită cu tablă, având 4 camere şi 2 antrete.
Şcoala de băieţi a fost construită din piatră şi cărămidă, acoperită cu tablă,
având 9 camere, balcon şi beci din piatră, sub clădire, a fost dobândită prin
cumpărare de locuitorii satului de la urmaşii defunctului Mătăsaru, fără acte de
vânzare – cumpărare.
Şcoala nr. 1 veche – construită după reforma lui Cuza
Şcoala nr. 2 – corpul vechi construit în 1934
Grădiniţa construită în 1963, lângă localul vechi
Art. 2 CADRUL NATURAL : Comuna e reprezentată prin forme de
relief acumulative şi sunt redate prin lunca văii Bistriţei, cu o lăţime ce variază
între 300 şi 1.000 m.
Comuna aparţine climatului de dealuri, cu o temperatură medie între 7 10° C. Îngheţul apare în a doua parte a lunii noiembrie şi ţine până în luna
aprilie, iar ceaţa este un fenomen frecvent, începând cu luna ianuarie.
Precipitaţiile medii sunt de aproximativ 649 ml / m² cu densitatea mai mare la
începutul verii; iarna cad precipitaţii sub formă de zăpadă, vântul predominând
dinspre de nord.

Resursele naturale sunt alcătuite din terenuri agrare şi pajişti stepizate
secundar, roci de construcţii (nisipuri, pietrişuri, argile) şi ape de suprafaţă şi
subterane din terasele râului Bistriţa.
Teritoriul comunei este străbătut de o reţea hidrografică relativ densă. Râul
principal este Bistriţa. Acest afluent de ordinul I al Siretului colectează, la rândul
său, apele râului Cracău şi ale altor râuri mai mici.
Prin structura solului, comuna Zăneşti se încadrează în zona de pădure, având
soluri caracteristice acesteia: brune şi cernoziomuri.
Teritoriul comunei Zănești oferă un teren pentru dezvoltarea agriculturii ca
fundație economică de bază, cu profil complex, dominat de producția de cereale,
plante tehnice și creșterea animalelor.
Astfel, pe teritoriul comunei funcționează mai multe societăți cele mai
importante fiind - 8 societăți comerciale cu profil agricol, 10 societăți cu profil
comerț, 5 SC prestări servicii. În afară de societăți comerciale mai funcționează
un număr de 10 întreprinderi individuale și familiale.
Schema stradală a comunei este alcătuită din străzi cu lățimi ale părții carosabile
cuprinse între 3,5m – 7,5m. Lungimea totală a străzilor din satul Zănești este de
26.621 km. Lungimea totală a străzilor din satul Traian este de 8.433 km.
Strada Luminii (DC 106) în lungime de 3556 m și strada Brazilor în lungime de
620 m sunt asfaltate în totalitate.
Circulația principală se desfășoară pe DN 15 în lungime de 5,320 km.
Conform datelor din Registrul agricol la nivelul comunei avem o suprafață
agricolă totală de 3016 ha din care 2570 ha teren arabil, 427 ha pășuni, 10 ha
livezi, 4 ha vii și 5 ha fânețe.
Terenul neagricol însumează 391 ha din care 228 curți – clădiri și 163 ha alte
terenuri.
Populația comunei Zănești este de cetățenie și naționalitate română, astfel încât
nu se pune problema aplicării art. 39, alin7 din Legea nr. 215/2001 privind
administrația publică locală republicată (minorități naționale).
La recensământul General al Populației și Locuințelor din anul 2011, comuna
Zănești au fost înregistrate un număr de 5771 persoane, o populație stabilă de
4902 locuitori, 2249 gospodării, 1973 clădiri și 2086 locuințe convenționale.
Art. 3 Legislativul și executivul : Autoritățile administrației publice prin care
se realizează autonomia locală și care conduc comuna sunt Consiliul local al
comunei Zănești ca autoritate deliberativă și instituția primarului ca autoritate
executivă. Atât Consiliul local cât și primarul se aleg în condițiile prevăzute de
lege.
Consiliul local al comunei Zănești este compus din 15 consilier locali aleși prin
vot universal , egal, direct, secret și liber exprimat, stabilite de Legea privind
alegerile administrației publice locale.
Consiliul Local Zănești a fost legal constituit conform H.C.L. nr. 16 /
28.06.2012.

Structura politică a Consiliului Local Zănești este următoarea :
CIOCOIU GHEORGHE-P.S.D
CIOINEAG EMILIAN –P.S.D
COLOBANEA ION –P.S.D
PASCARU DECEBAL –P.S.D
RADU IOAN –P.S.D
BURSUC MARIUS-MARIAN –P.S.D
ANDREI GHEORGHE –A.P.E.L
BLAGA GICĂ –A.P.E.L
MONCEA ANA –A.P.E.L
ROTARU NECULAI –A.P.E.L
TOMA CLAUDIU –A.P.E.L
DUMITRU PETRU –P.R.M
VINCA DANIEL –P.P.-D.D
DUMITRIU ION –P.P.-D.D
MUNTEANU PAUL –P.P.-D.D
Atribuțiile specifice ale Consiliului Local și ale primarului sunt prevăzute în
cuprinsul Legii nr. 215/ 2001 privind Administrația publică locală , Statutul
Consiliului Local întocmit în baza Legii nr. 393 / 2004, modificat și actualizat în
2008 și în Regulamentul de organizare și funcționare al consiliului local
întocmit în baza O.G. nr. 35 /2002 și a Legii nr. 673 / 2002 de aprobare a
Ordonanței.
Primarul, viceprimarul, secretarul de comună împreună cu aparatul de
specialitate al primarului constituie, potrivit legii, o structură funcțională cu
activitate permanentă (Primăria comunei) care aduce la îndeplinire hotărârile
Consiliului local și dispozițiile primarului și soluționând problemele curente ale
colectivității.
Sediul acesteia se află în satul Zănești, str, Șoseaua Națională, având o poziție
centrală.
Primăria comunei Zănești are Organigrama și statul de funcții aprobate prin
Hotărârea Consiliului Local nr. 42 / 18.07.2013.
Instituția Primarului este reprezentată astfel :
- Primar – Filip Ioan – demnitar
- Viceprimar – Ciocoiu Gheorghe - demnitar
- Secretar comună – Ciubotaru Cezar Georgel – funcționar public
- Consilier primar – Popa Alina – personal contractual
Compartimentul financiar- contabil și taxe
- Căliman Maria –inspector contabil- funcționar public
- Costandachi Rodica – inspector venituri - funcționar public
- Mihai Maria Monica – inspector cheltuieli - funcționar public

- Astancăi Pavelina – referent casier - funcționar public
- 1 post vacant – consilier casier - funcționar public
Compartimentul secretariat, administrativ, juridic
- Astancăi Diana Elena – consilier superior – funcționar public
- 1 post vacant – consilier juridic – funcționar public
- 1 post vacant – referent – funcționar public
Compartimentul resurse umane, stare civilă
- Adiaconiței Mihai – consilier – funcționar public
Compartimentul de asistență socială
- Astancăi Marta Ana – consilier – funcționar public
- Sava Violeta – asistent medical comunitar
Compartimentul urbanism și amenajarea teritoriului, programe – prognoza,
achiziții, protecția mediului
- 1 post vacant – referent – funcționar public
- 1 post vacant – consilier – funcționar public
- 1 post vacant – auditor – funcționar public
Compartimentul gospodărire comunală
-

Mândru Marcelica – muncitor calificat- personal contractual
Pascariu Gheorghe - muncitor calificat- personal contractual
Axinte Constantin - muncitor calificat- personal contractual
Ștența Vasile - muncitor calificat- personal contractual
Gavrilescu Constantin - muncitor calificat- personal contractual
Rotaru Ciprian - muncitor calificat- personal contractual
Rotaru Gheorghe - muncitor calificat- personal contractual

Compartimentul poliția locală
-

1 post vacant – inspector – funcționar public
1 post vacant – referent - funcționar public
1 post vacant – referent - funcționar public
1 post vacant – agent pază - funcționar public
1 post vacant – agent pază - funcționar public

Compartimentul serviciul voluntar pentru situații de urgență
Căliman Dumitru Dan – inspector – personal contractual
Compartimentul cultură, muzee, biblioteca
Cotună Elena Monica – bibliotecar superior – personal contractual
Asistenții personali

Sunt în evidența instituției un număr de 25 asistenți personali ai persoanelor cu
handicap dintre care 18 plătiți cu indemnizație și 7 plătiți cu salariul minim pe
economie.
Art. 4 Evoluția preșcolară și școlară se realizează prin grădinițe și școli
generale.
Situația elevilor înscriși la școlile din comună se prezintă astfel:
Şcoala Nr.1, Zăneşti, împreuna cu structurile aferente, respectiv Şcoala cu cls. IVIII, nr. 2, Zăneşti şi Şcoala cu cls I/IV, Traian, cuprinde un număr de 116
preşcolari, 209 de elevi la clasele I – IV şi 188 elevi la clasele V-VIII, deci un
efectiv de 513 preşcolari si elevi.
Art.5 Comuna Zănești, prin consiliul local comunal s-a asociat cu Consiliul
Local Mărgineni în ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
BĂHNIȚA- BÂNDEȘTI ; de asemenea este asociată cu Consiliile Locale ale
comunelor vecine la Grupul Local de ACȚIUNE LOCALĂ ,,NICOLAE
ROZNOVANU” JUDETUL NEAMȚ si cu ASOCIATIA "ZONA
METROPOLITANA PIATRA-NEAMT", a aderat la Asociația comunelor din
România.
Art. 6 Instituții – În unitatea administrativ teritorială Zănești, funcționează
următoarele instituții social – culturale :
Dispensar uman
Farmacia privată
Dispensar veterinar
Școala Gimnazială nr. 1 , comuna Zănești, județul Neamț
Căminul Cultural
Biblioteca comunală
Postul de poliție
Biserica ,, Sf. Nicolae” – sat Zănești – stil nou
Biserica ,, Sfânta Treime” și ,,Adormirea Maicii Domnului” – sat Zănești, stil
nou
Biserica ,,Sfinții trei ierarhi” și ,,Sf. Ilie” – sat Zănești – stil nou
Biserica ,,Sf. Nicolae” sat Zănești – stil vechi
Biserica ,,Sf. Nicolae” sat Zănești – stil vechi
Biserica ,, Sfinții voievozi” sat Traian – stil nou

Marea majoritate a locuitorilor comunei Zănești sunt de religie creștin –
ortodoxă – 4308 și 12 aparținând Cultului Romano - Catolic.
Tradiții și obiceiuri
Într-un ţinut cu o istorie atât de bogată şi cu tradiţii a căror obârşie se pierde
în negurile unui trecut îndepărtat, este firesc să aflăm inestimabile comori
etnografice şi folcloristice, rod al unui geniu colectiv care s-a manifestat de-a
lungul veacurilor cu o impresionantă forţă de creaţie. Comuna aparţine unei arii
etno – folclorice distincte, individualizate printr-un specific irepetabil,
plămădindu-şi multitudinea de forme din trunchiul comunităţii de limbă, de
ocupaţii şi de năzuinţe, pe care se grevează dragostea pentru frumos, ca o
permanenţă spirituală a întregului popor.
Portul popular se remarcă prin supleţe şi eleganţă, dar, mai ales, printr-o
mare varietate cromatică şi ornamentală.
În comuna Zăneşti un farmec aparte au creaţiile teatrului popular şi cu
măşti, păstrate cu sfinţenie, din generaţie în generaţie: „Banda lui Iancu Jianu”,
„Capra”, „Ursul”, „Căiuţii”, Plugușorul , Sorcova cât şi creaţiile cu caracter
religios: colindele şi „Steaua”.
Formația de căiuți – instructor- învățător Dumitru Petru a participat la
numeroase competiții unde a obținut numeroase premii.
Art.7 Cultură
În comuna Zănești funcționează o bibliotecă publică care deține un număr
de 15 200 volume în valoare de 53 720,15 lei, gestionată de un bibliotecar.
Diversele expoziții organizate aici, cu teme și exponate din cele mai diverse, de
la carte la picturi pe sticlă,de la cărți noi la cărți vechi, de la obiecte de rtă
populară la numismatică, de la fotografie veche la obiecte aparținând ,,Culturii
Cucuteni”- descoperite la Traian-Zănești mențin alături de activitățile culturaleducative interesul viu al celor ce calcă în număr tot mai mare pragul bibliotecii.
De asemenea programul,, BIBLIONET-lumea în biblioteca mea” s-a bucurat
de un real succes în rândul utilizatorilor, care și-au lărgit orizontul de
cunoaștere, accesând diferite baze de date.
Programul a fost finanțat de Fundația coordonată de Bill și Melinda Gates și a
avut ca scop dotarea bibliotecilor publice cu echipamente IT cu acces la Internet.
Astfel biblioteca afost dotată cu 4 calculatoare performante,1 impimantă, 1
scanner, 1 video-proiector- toate acestea contribuind substanțial la îmbunătățirea
activității de bibliotecă.
Art. 8 Comuna Zănești dispune de căi de comunicații terestre și
telecomunicații.
Căile de comunicații existente de pe teritoriul comunei se compun din
drumuri naționale, județene și ulițe sătești.
În ambele sate există rețea de telefonie fixă care s-a modernizat prin
montarea unei centrale ALCATEL,în anul 2000 ceea ce a sporit substanțial
numărul abonaților.

Trebuie luat în considerare și avântul considerabil al telefonie mobile,
devenite o alternativă tot mai accesibilă în ultimii ani; în satul Zănești există o
antenă a SC Orange pentru telefonia mobilă.
Art. 9 Activitățile economice specifice care se desfășoară în comuna
Zănești sunt:
Agricultura, în special cultivarea cerealelor de către societățile comerciale
agricole și gospodăriile populației.
Planul de culturi se prezintă astfel: 689 ha grâu ,940 ha porumb, 40 ha
soia,20 ha mazăre, 34 ha fasole, 280 ha cartofi, 345 ha plante nutreț, 77 ha ovăz,
93 ha orz.
Creșterea animalelor de către gospodăriile populației : vaci de lapte 451
cap, juninci 566 cap, ovine 1243 cap, păsări 8530 cap, cabaline 32 cap, porcine
348 cap, caprine 137, tauri pentru reproducție 23 cap.
Morărit printr-o societate comercială cu capital privat.
Comercializarea mărfurilor alimentare și nealimentare prin Societăți
comerciale private și persoane fizice autorizate.
Prestări servicii în diferite domenii și în agricultură prin societăți
comerciale private și gospodăriile populației cu următoarele utilaje agricole:
20 buc. tractoare – societăți și gospodăriile populației, 4 cositoare –
gospodăriile populației.
Art. 10 Serviciile publice existente în comuna Zănești care-și desfășoară
activitatea pe raza administrativă a comunei sunt:
Serviciul de alimentare cu apă, serviciul de salubritate, serviciul de poștă,
TV, cablu, internet care deservesc întreaga comunitate
Art. 11 – În conformitate cu prevederile Legii nr. 351/ 2001, cu
modificările și completările ulterioare privind aprobarea Planului de amenajare
a teritoriului național – Secțiunea a- IV – din ,, Rețeaua de localități ” și a Legii
nr. 571/ 2003 privind codul fiscal, comuna Zănești este localitate de gradul II.
Art. 12 – Cuplurilor care au împlinit 50 de ani de la căsătorie li se acordă
,,Diploma” cu condiția ca ambii soți să fie în viață la data împlinirii celor 50 de
ani și înmânarea unei sume de bani. Festivitatea de acordare se va organiza prin
grija primarului.
Art. 13 Persoanele născute în comuna Zănești, județul Neamț, precum și
cele cu domiciliul stabil în comună, la împlinirea vârstei de 18 ani, primesc titlul
și certificatul de ,,Fiu/Fiica a comunei”, în cadrul unei festivități ce va fi
organizată anual de ziua comunei prin grija primarului comunei.
Art. 14 Persoanele fizice române sau străine cu merite deosebite pe plan
politic, economic, social și cultural, precum altor persoane importante pe plan
local, li se atribuie titlul de ,,Cetățean de onoare”.
Criteriile pe baza cărora se poate acorda titlul de ,,Cetățean de onoare”
sunt:

- Reprezentarea demnă a intereselor generale ale colectivității în organele
centrale și locale ale puterii și contribuții deosebite la dezvoltarea unor
obiective în interesul localității;
- Înființarea unor agenți economici sau contribuții personale deosebite la
dezvoltarea celor existenți, cu urmări favorabile
în valorificarea
potențialului economic și a forței de muncă din comună.
- Înființarea unor obiective de interes național sau contribuții personale
deosebite pentru dotarea și modernizarea celor existente;
- Crearea de lucrări deosebite pe linie de cultură sau artă românească și
universală, contribuții deosebite la dotarea și dezvoltarea instituțiilor
culturale existente în localitate;
Persoanele care primesc titlul de,,Cetățean de onoare” se vor înscrie în
Cartea de onoare a Consiliului Local Zănești, urmând să primească o
diplomă și o plachetă cu mențiunea ,,Cetățean de onoare”.
Retragerea titlului se face pentru fapte care aduc atingere demnității și
prestigiului colectivității, intereselor economice, sociale și culturale ale
localității.
Acordarea și retragerea titlului de ,,Cetățean de onoare” se face prin
hotărârea Consiliului Local la propunerea primarului.
Art. 15 Cetățenii comunei au dreptul de a participa prin modalitățile
prevăzute de lege la viața politică , economică , socială și cultural sportivă a
unității administrativ – teritoriale.
Art. 16 Cetățenii pot fi consultați, prin referendum, cu privire la
problemele de interes deosebit, potrivit legii. Consultarea cetățenilor se poate
face și prin adunări populare organizate pe sate.
Art. 17 Convocarea și organizarea adunărilor populare se face de către
primar sau la inițiativa a 1/3 din numărul consilierilor în funcție. Convocarea se
face prin aducere la cunoștință publică a scopului, a datei și a locului unde
urmează să se țină adunarea.
Art. 18 Adunarea populară este valabil constituită în prezența majorității
reprezentanților familiilor și adoptă propuneri cu majoritatea celor prezenți.
Propunerile se consemnează într-un proces-verbal care se înaintează primarului.
Art. 19 Primarul are obligația de a aviza propunerile și de a le înainta
Consiliului Local, la prima ședință, pentru a hotărî. Soluția adoptată se aduce la
cunoștință publicului prin grija secretarului comunei.
Art. 20 Patrimoniul public și privat al comunei Zănești este alcătuit din
bunurile mobile și imobile aflate în proprietatea publică sau privată a comunei.
Domeniul public al comunei a fost atestat prin H.G nr. 1356/21.12.2001,
publicată în Monitorul Oficial nr. 628 Bis/ 23.08.2002, anexa nr. 75.

Inventarul bunurilor domeniului public și privat al comunei Zănești se
actualizează , după caz, anual.
Bunurile ce aparțin localității sunt supuse inventarierii anuale. Creșterea
sau diminuarea patrimoniului va fi temeinic justificată pentru fiecare caz în
parte, în note explicative anexate la inventar.
Art. 21 Bunurile aflate în proprietate publică sau privată a localității, pot fi
date în administrarea instituțiilor publice, pot fi concesionate sau închiriate sau
pot fi atribuite în folosință gratuită pe termen limitat persoanelor juridice fără
scop lucrativ care desfășoară activități de binefacere sau utilitate publică ori
servicii publice, numai cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 54/2006 privind
regimul concesiunilor cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr.
215/2001 privind administrația publică locală republicată.
Achiziția unor bunuri se va face ținându-se cont de următoarele criterii:
necesitatea și oportunitatea achiziției, bunul să fie înscris în planul de achiziții,
să existe sursele de finanțare și să se facă ce respectarea legislației în vigoare.
Art. 22 În scopul realizării și exploatării unor lucrări de interes comun,
consiliul local hotărăște asocierea cu alte consilii locale și agenți economici din
țară.
De asemenea , consiliul local poate hotărî cu privire la înfrățirea cu alte
unități administrativ – teritoriale din alte țări, precum și cu privire la asocierea
cu agenți economici din străinătate, în conformitate cu prevederile art.36 alin.7
lit b și c din Legea nr. 215/ 2001 republicată.
Art. 23 Atribuirea și schimbarea denumirilor unor instituții publice de
interes local, a străzilor și altor obiective locale, se face în conformitate cu
prevederile OUG nr.63 /2002 cu modificările și completările ulterioare – Legea
nr. 48/2003 și Ordinul MIRA nr. 564 /2008 privind atribuirea și schimbarea de
denumiri.
Art. 24 Însemnele specifice comunei Zănești vor fi stabilite de o comisie
alcătuită prin Dispoziția primarului cu respectarea prevederilor H.G. nr.
25/16.01.2003 privind stabilirea metodologiei de elaborare, reproducere și
folosire a stemelor județelor, municipiilor, orașelor și comunelor iar modalitățile
de utilizare ale acestora vor fi stabilite de către consiliul local odată cu stabilirea
variantei finale a stemei comunei.
Art. 25 În vederea promovării intereselor comunei primarul, viceprimarul
și secretarul comunei sunt reprezentanții autorității publice locale în Asociații,
Federații, Fundații, sens în care se pot înscrie în aceste organisme iar cheltuielile
privind înscrierea și cotizația fiind suportate din bugetul local.
Art.26 Ziua comunei Zănești se desfășoară în fiecare an în ultima
duminică din luna iulie.
Art. 27 Adoptarea și modificarea Statutului comunei Zănești se face prin
hotărârea Consiliului local Zănești cu votul majorității consilierilor locali.

Art.28 Publicitatea prezentului Statut se va face prin grija secretarului
comunei Zănești.

Președinte de ședință,
Ion COLOBANEA

Secretar,
Cezar Georgel CIUBOTARU

ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
PRIMĂRIA COMUNEI ZĂNEȘTI

NOTA DE FUNDAMENTARE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea Statutului comunei Zănești,
județul Neamț, prin Ordonanța Guvernului nr. 53/2002 cu modificările și
completările ulterioare, se stabilește Statutul – Cadru al unităților administrative
teritoriale. Unitățile cărora li se aplică acest statut sunt comunele, orașele,
municipiile și județele.
Fiecare unitate administrativ –teritorială își aprobă propriul Statut (art. 20
din OG nr.53/2002).
Comuna Zănești, până la data aceasta, după alegerile locale din 20.06.2012
nu a aprobat propriul statut.
La elaborarea proiectului de statut s-au folosit următoarele surse:

-

Legislația în vigoare, respectiv:
Legea nr. 215/ 2001 – Legea administrației publice locale republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
O.G. nr.53/2002 – Statutul - Cadru al unităților administrativ teritoriale;
Legea nr. 351/2001 privind aprobarea planului de amenajarea teritoriului
național
H.G. nr. 1356/2001 privind atestarea domeniului public al județului
Neamț
Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal cu modificările și completările
ulterioare;
De asemenea s-au folosit în fundamentarea proiectului de statut:
Hotărârile CL Zănești privind inventarierea domeniului public și privat;
Planul Urbanistic General al comunei Zănești;
Informații utile de la diferite persoane vârstnice
Proiectul de statut a fost structurat ținând cont de modelul Statutului –
cadru.
Secretar,
Ciubotaru Cezar Georgel

