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STATUTUL COMUNEI CIOCANI
JUDEŢUL VASLUI
1. DISPOZIŢII GENERALE

Art.l. (1) Organizarea, funcţionarea, competenţele și atribuţiile, precum și
gestionarea resurselor care, potrivit legii, aparţin comunei Ciocani, judeţul Vaslui, se
supun principiilor autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii
autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii și consultării cetăţenilor în
soluţionarea problemelor locale de interes deosebit.
o

Aplicarea principiilor prevăzute la alin.(l) nu pot aduce atingere caracterului de stat
naţional, unitar și indivizibil al României.

Art.2. (1) Prin autonomie locală se înţelege dreptul și capacitatea efectivă a
autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona și de a gestiona, în numele
și în interesul colectivităţilor publice locale pe care le reprezintă, treburile publice, în
condiţiile legii.
(2) Acest drept se exercită de către Consiliul local Ciocani și primarul comunei, aleși
prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat.
Art.3. (1) Competenţele și atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale se
stabilesc numai prin lege.
o

o

Autonomia locală conferă autorităţilor administraţiei publice locale dreptul ca, în limitele
legii, să aibă iniţiative în toate domeniile, cu excepţia celor care sunt date în mod expres
în competenţa altor autorităţi publice.
In relaţiile dintre autorităţile administraţiei publice locale și Consiliul Judeţean Vaslui, pe
de o parte, precum și între Consiliul local Ciocani și primarul comunei, pe de altă parte, nu
există raporturi de subordonare.

1. DATE SI ELEMENTE SPECIFICE

Art.4. (1) Comuna Ciocani face parte din judeţul Vaslui și se întinde pe suprafaţa
de 3926 hectare, din care : intravilanul comunei Ciocani este de 186 ha iar
extravilanul comunei este de 3741 ha.
Comuna Ciocani se învecinează la est cu localitatea Perieni și municipiul Bârlad, la
nord cu comuna Pogana, la vest cu comuna Coroiești și la sud cu comuna Ivești.
Distanţa pînă la Bârlad este de 10 km , legătura realizându-se pe DJ 243B.
Comuna Ciocani este formată din 4 sate : satul Ciocani-reședinţa de judeţ , satul
Crâng, satul Crângu Nou și satul Podu Pietriș .
(2) Autoritatea Consiliului local Ciocani și a primarului comunei se exercită numai pe
teritoriul comunei Ciocani.
SCURT ISTORIC
Localitatea Ciocani este așezată în Colinele Tutovei , subunitate geografică a
Podișului Moldovei. Numele colinelor își are originea pe de o parte în tradiţiile legate
de împărţirea administrativă a Moldovei feudale, când o importantă parte a acestui
teritoriu aparţinea Ţinutului Tutova ( numit astfel după râul Tutova), iar pe de altă
parte , în aspectul caracteristic reliefului , cu interfluvii înguste, prelungi, paralele,
monoclinale, foarte asemănătoare între ele , cu versanţi relativ abrupţi.
Privite în ansamblu Colinele Tutovei , în care se află așezată comuna Ciocani, cu
satele ei componente, oferă condiţii geografice naturale variate , prielnice
dezvoltării unei așezări în care colinele au pus la dispoziţia omului pădurea ,
versanţii, pe care s-au plantat vii și livezi , platformele înalte colinare pe care
localnicii au practicat cultura cerealelor , zonele geografice joase , șesurile bune
pentru fâneţe și pășuni , luncile pentru iazuri și cultura legumelor.
Elementele fizico-geografice care au atras grupuri de oameni în această zonă au fost
pădurile larg răspândite , bogate în vânat, relieful colinar cu altitudini nu prea mari ,
prielnic pentru agricultură, condiţiile de climă favorabile , prezenţa resurselor de
apă , soluri fertile, resurse naturale pentru construcţiile locuinţelor și căilor de
comunicaţie accesibile.
Studiile și cercetările arheologice au găsit dovezi privitoare la prezenţa elementului
uman în această parte a Moldovei .

Încă din paleoliticul superior final , astfel de elemente precum arme cu prelucrări la
ambele laturi și așchii fără urme de prelucrare au fost descoperite la Perieni ( râpa
Roșcanilor), la Ivești, Zorleni și Podu Pietriș( localitate ce aparţine comunei Ciocani).
Neoliticul timpuriu a fost pus în evidenţă în mai multe puncte din Colinele Tutovei ;
cele mai reprezentative sunt centrele arheologice Perieni și Ciocani. La Perieni s-au
descoperit unelte primitive. În Nord-vestul satului Ciocani spre Mireni , pe un
mamelon scund situat la nord de proprietatea locuitorului Ariton Dumitru s-a
descoperit o așezare din care s-au cules fragmente ceramice aparţinând neoliticului
timpuriu precum și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XVI).
Neoliticul dezvoltat (târziu) oferă existenţa unor grupări și așezări umane în Colinele
Tutovei și chiar pe Valea râului Tutova în cursul său superior și mijlociu. În
aproprierea drumului Ciocani-Ivești s-a descoperit o așezare din care specialiștii au
cules fragmente de vase aparţinând neoliticului dezvoltat (faza precucuteniană).
Harta așezărilor atestate documentar în sec. XV , XVI și parţial XVII relevă prezenţa
pentru prima dată a așezării umane Ceucani (Ciocani) în anul 1558.
În „Documente privind Istoria României „ –Moldova veacurilor XIV-XVI (1534-1625)
ale lui Alexandru I. Gonţa , ediţie îngrijită și prefaţată de prof. I. Caprosu, la pag. 58,
se menţionează : “ Ceucani= sat pe Tutova, parte întărită lui Ioasap logofăt (sec.
XVI) parte întărită lui Lazăr pitar (sec. XVII) cu moară și parte cu case, vii, iazuri și
mori întărite lui Nicoară mare Vornic (XVII).“
Un alt document cu o valoare deosebit de important îl constituie Condica Liuzilor
din 1803 care oferă indicaţii despre așezările răzeșești, boierești și mănăstirești.
Localitatea Ciocani este consemnată ca fiind “ așezare boierească”, ca formă de
proprietate.
Teritoriul Colinelor Tutovei și în mod deosebit a așezării Ciocani era foarte bine
împădurit (ex. de trupuri de pădure Crâng, Balaur și Dimopol).
Din punct de vedere hidrologic ,comuna Ciocani este situată în totalitate în bazinul
hidrografic al râului Tutova.
Tutova afluent pe dreapta a râului Bârlad parcurge pe teritoriul comunei cca 6 km..

Pentru a preveni și evita inundaţiile s-au efectuat lucrări de îndiguire și regularizare
a râului Tutova . Una din principala lucrare hidrografică construită pe Tutova este
(lacul) barajul de acumulare “ Cuibul Vulturilor “ cu o lungime de 843 km , o lăţime
la bază de 120 m și o înălţime de 17 m. .
(3) Potrivit ultimelor date de la recensământul populaţiei și locuinţelor din 2011,
populaţia comunei Ciocani este de 1707 persoane, din care: 919 locuitori în satul
Ciocani, 464 locuitori în Crâng, 309 persoane în Crângu Nou și 15 locuitori în satul
Podu Pietriș.
o
o
o
o

Autorităţile administraţiei publice locale sunt:
Consiliul Local al Comunei Ciocani, cu sediul în satul Ciocani, în clădirea primăriei;
Primarul Comunei Ciocani, cu sediul în satul Ciocani, judeţul Vaslui.
Teritoriul administrativ al comunei Ciocani este străbătut de 2 căi de comunicaţie
importante, acestea fiind DJ 243 B Bârlad-Crâng-Ciocani și de DJ 243 A (Ivești)- Podu
Pietriș -Crângu Nou -Pogana.

Relaţia dintre localităţile componente ale comunei este asigurată de reţeaua de
drumuri comunale și locale, astfel DC nr. 1 face legătura între localitatea Ciocani și
satul Podu Pietriș și DC nr. 2 face legătura între satul Ciocani și barajul „Cuibul
Vulturilor”..
Comuna Ciocani se află în zona de influenţă a municipiului Bârlad, aceasta
constituind un avantaj din punct de vedere al relaţiilor care se pot dezvolta între
oraș și comună.
Legăturile zonelor rezidenţiale din localităţile componente ale comunei cu drumurile
principale se realizează prin intermediul unei reţele de drumuri și străzi de interes
local.
o

o

în comuna Ciocani funcţionează trei școli, din care o școală gimnazială cu clasele 1-8, 2
școli primare , un număr de patru grădiniţe cu program normal, un dispensar medical, un
post de poliţie, un cămin cultural, o bibliotecă comunală și un dispensar (cabinet)
veterinar .
Preocuparea locuitorilor este, încă din cele mai vechi timpuri, agricultura și creșterea
animalelor. Aceste preocupări au constituit baza veniturilor materiale ale locuitorilor dar,
odată cu apariţia și dezvoltarea firmelor private, o parte a populaţiei active a migrat spre
diferite societăţi comerciale din orașul Bârlad dar și în alte orașe ; în prezent, numărul
salariaţilor angajaţi la societăţile comerciale din afara localităţii s-a redus , ca urmare a
restructurărilor, reducerii activităţii acestor societăţi . O parte din populaţie lucrează în
afara ţării în diferite domenii de activitate.

Pe raza comunei Ciocani își desfășoară activitatea un număr de circa 9 PFI.-uri /S.Curi, având ca obiect de activitate comerţul, baruri/ restaurante, transport ,etc. în
comună, există o bună tradiţie, în ceea ce privește munca în agricultură. Foarte
mulţi localnici au lucrat pe șantierele de construcţii din ţară.. Astăzi , există un
număr însemnat de cetăţeni ai comunei care lucrează, mai ales, pe șantierele de
construcţii, în agricultură, dar și în alte domenii, în ţară dar și în afara ţării .
Patrimoniul public al comunei e stabilit prin următoarele documente: Hotărârea Guvernului.
nr.1361/2001, anexa 84 (domeniul public al comunei Ciocani) , H.C.L. nr. 33/2009.

Domeniul privat al comunei Ciocani este alcătuit din bunuri mobile și imobile, altele
decât cele din domeniul public, intrate în proprietate prin modalităţi prevăzute de
lege. Bunurile ce fac parte din domeniul privat sunt supuse dispoziţiilor de drept
comun, dacă prin lege nu se prevede altfel.
Donaţiile și legatele cu sarcini pot fi acceptate numai cu aprobarea consiliului local.

o

Partidele politice care iși desfășoară activitatea în comuna Ciocani sunt:
Parditul Social Democrat
Partidul Pro-România

o

Partidul Naţional Liberal

o
o

Art.5. Potrivit prevederilor Legii 351/2001 privind aprobarea planului de amenajare
a teritoriului naţional-secţiunea a IV-a “Reţeaua de localităţi”, comuna Ciocani este
localitate de gradul 3.
Art.6. Autorităţile administraţiei publice locale sunt : Primarul comunei Ciocani și
Consiliul Local, care au același sediu, respectiv zona centrală a satului de reședinţă.
Consiliul local e compus din consilieri aleși prin vot universal, egal, direct, secret și
liber exprimat în condiţiile stabilite de legislaţia privind alegerile locale.
Numărul membrilor consiliului local se stabilește prin ordinul prefectului, conform
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, republicată, cu modificările și
completările ulterioare.
Consiliul local al comunei Ciocani este format din 11 consilieri, astfel: 6 consilieri
aparţinând P.S.D., 4 consilieri P.N.L și 1 consilier Pro România .

Art.7. Locuitorii comunei Ciocani se supun legislaţiei în vigoare a României, precum
și actelor și documentelor cu caracter normativ, emise sau adoptate de autorităţile
publice locale, respectiv hotărâri ale consiliului local și dispoziţii emise de primar.
Art.8. Se poate acorda titlul de CETĂŢEAN DE ONOARE, unor persoane fizice române
sau străine, cu merite deosebite pe plan economic, politic, social, cultural sau altor
persoane importante reprezentative pentru comuna Ciocani. Titlul de CETĂŢEAN DE
ONOARE se poate pierde sau retrage, în cazul în care persoanelor cărora le-a fost
conferit , desfășoară activităţi contrare intereselor legitime ale comunei și legilor
ţării.
Cetăţenii de onoare participa la festivităţi locale (organizate de administraţia
publică locală), la care sunt invitati și fac act de prezenţă și pot susţine o alocuţiune
scrisă sau verbală, cu acordul organizatorilor manifestării, în situaţia în care
manifestările fac referire la comuna Ciocani.
Art.9. Locuitorii comunei Ciocani sunt consultaţi, în condiţiile legii, asupra
problemelor de interes deosebit, prin referendum.
Referendumul local se organizează și se desfășoară, potrivit prevederilor Legii nr.
3/2000, cu modificările și completările ulterioare.
Proiectele de lege sau propunerile legislative privind modificarea limitelor teritoriale
ale comunei se înaintează Parlamentului spre adoptare, numai după consultarea
prealabilă a cetăţenilor, 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 și se aduc la cunoștinţă publică, cu cel puţin
20 de zile, înainte de ziua desfășurării acestuia. Referendumul local se va organiza
într-o singură zi, care poate fi numai duminica.
Art.10. Cetăţenii pot fi consultaţi și prin adunări cetăţenești, organizate pe sate.
Convocarea și organizarea acestora se fac de către primar, la iniţiativa acestuia, ori a
unei treimi din numărul consilierilor în funcţie.
Convocarea adunării se face prin aducerea la cunoștinţă publică a scopului, datei și
a locului unde urmează să se desfășoare aceasta. Adunarea cetăţenească e

constituită valabil în prezenţa majorităţii reprezentanţilor familiilor și adoptă
propuneri, cu majoritatea celor prezenţi.
Propunerile se consemnează într-un proces-verbal și se înaintează primarului, care
îl va supune dezbaterii consiliului local în prima ședinţă, în vederea stabilirii
modalităţilor concrete de realizare și de finanţare, dacă este cazul. Soluţia adoptată
de consiliul local se aduce la cunoștinţă publică, prin grija secretarului comunei.
Art.l 1. Prin dispoziţia primarului, se stabilește responsabilul primăriei, pentru relaţia
cu societatea civilă și atribuţiile acestuia, conform Legii nr. 52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică. Consiliul local și primăria comunei
Ciocani au obligaţia de a informa și de a supune dezbaterii publice proiectele de
acte normative, de a permite accesul la luarea deciziilor administrative și la minutele
ședinţelor publice.
Art. 12. Conform Legii 273/2006, privind finanţele publice locale, procesul bugetar
este deschis și transparent, acesta realizându-se prin: publicarea în presa locală, pe
pagina de internet a instituţiei , sau afișarea la sediul primăriei a proiectului de
buget local și a contului anual de execuţie a acestuia ; dezbaterea publică a
proiectului de buget local, cu prilejul aprobării acestuia ; prezentarea contului anual
de execuţie a bugetului local în ședinţă publică.
Proiectele se supun apoi aprobării consiliului local și urmează procedura legală.
III PATRIMONIUL COMUNEI CIOCANI
Art.13. (1) Potrivit O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, patrimoniul
comunei este alcătuit din bunurile mobile și imobile aflate în proprietatea publică și
în proprietatea privată ale acesteia, precum și obligaţiile cu caracter patrimonial.
(2) Bunurile care aparţin comunei sunt supuse inventarierii anuale.
Art.14. (1) Consiliul local hotărăște la cumpărarea de bunuri, în funcţie de alocaţia
bugetară și în condiţiile legii.
(2) Vânzarea, concesionarea și închirierea, se fac potrivit prevederilor privind modul
de concesionare a bunurilor ce aparţin proprietăţii publice și private ale comunei
Ciocani, judeţul VASLUI prevăzute prin OUG nr. 57/2019, Legea nr. 50/1991 .
1. COOPERAREA SAU ASOCIEREA

Art.15. Consiliul local hotărăște, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu
persoane juridice române sau străine, cu organizaţii neguvernamentale și cu alţi
parteneri sociali, în vederea finanţării și realizării în comun a unor acţiuni, lucrări,
servicii sau proiecte de interes public local. De asemenea, hotărăște înfrăţirea
comunei cu unităţi administrativ-teritoriale similare, din alte ţări, cooperarea sau
asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale din ţară sau din
străinătate, precum și aderarea la asociaţii naţionale și internaţionale ale
autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese
comune.
Consiliul local a stabilit, prin hotărâri, cooperarea și asocierea cu alte consilii locale,
astfel:
-Asocierea Consiliului Local Ciocani cu alte unităţi administrativ- teritoriale în
vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Vaslui.
-Aderarea comunei la Asociaţia Comunelor din România.
-Asocierea Comunei Ciocani cu comunele Coroiești, Perieni, Pogana.
-Asocierea Consiliului Local Ciocani cu Consiliul Judeţean Vaslui și unităţile
administrativ-teritoriale din judeţ pentru constituirea ADI.
1. MODALITATEA DE ATRIBUIRE ȘI SCHIMBARE A
DENUMIRILOR DE OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC LOCAL

Art. 16. (1) Proiectele de hotărâri ale consiliului local, având ca obiect atribuirea ca
denumire a unor nume de personalităţi 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 judeţeană.
(2) Hotărârile consiliului local adoptate fără solicitarea avizului comisiei de atribuire
de denumiri, sunt nule de drept (conform O.G. nr. 63/2002 aprobată prin Legea
nr.48/2003).
Art. 17 Stema comunei Ciocani este compusă din ciocanul cu aripi și roata de car cu
crucea, conform anexei nr. 1 la prezentul Regulament. .

1. DISPOZIŢII FINALE

Art. 18. Nerespectarea prevederilor prezentului statut, atrage după sine aplicarea
sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare.
Art.19. Prezentul statut poate fi modificat, completat sau revocat prin hotărâri ale
consiliului local.

