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STATUTUL COMUNEI CEZIENI
JUDEŢUL OLT
I.

DISPOZITII GENERALE

Art.1 În conformitate cu art.36 alin.3 lit.”a” din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consililul local elaborează şi
aprobă Statutul comunei precum și regulamentul de organizare și funcționare al consilului local.
(2) Organizarea, functionarea, competentele si atributiile, precum si gestionarea resurselor
care, potrivit legii, apartin comunei Cezieni, judetul Olt, se supun principiilor autonomiei locale,
descentralizarii serviciilor publice, eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale,
legalitatii si consultarii cetatenilor in solutionarea problemelor locale de interes deosebit.
(3) Aplicarea principiilor prevazute la alin.(2) nu pot aduce atingere caracterului de stat
national, unitar si indivizibil al Romaniei.
Art.2. (1) Prin autonomie locala se intelege dreptul si capacitatea efectiva a autoritatilor
administratiei publice locale de a solutiona si de a gestiona, in numele si in interesul
colectivitatilor publice locale pe care le reprezinta, treburile publice in conditiile legii.
(2) Acest drept se exercita de catre Consiliul local Cezieni si primarul comunei,
alesi prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat.
Art.3. (1) Competentele si atributiile autoritatilor administratiei publice locale se stabilesc
numai prin lege.
(2) Autonomia locala confera autoritatilor administratiei publice locale dreptul ca,
in limitele legii, sa aiba initiative in toate domeniile, cu exceptia celor care sunt date in mod expres
in competenta altor autoritati publice.
(3) In relatiile dintre autoritatile administratiei publice locale si Consiliul Judetean
Olt, pe de o parte, precum si intre Consiliul local Cezieni si primarul comunei, pe de alta parte, nu
exista raporturi de subordonare.
II.

DATE SI ELEMENTE SPECIFICE

Art.4.(1) Comuna Cezieni este situata in partea de sud-vest a judetului Olt in Campia
Romanatilor la o distanta de 45 km de municipiul Slatina si la 10 km de municipiul Caracal.
Comuna Cezieni este formata din trei sate componente: satul de centru Cezieni, resedinta
comunei, satul Corlatesti situat la 2 km de resedinta si satul Bondrea situat la 5 km de resedinta.
Localitatea este delimitata la sud de teritoriul comunei Draghiceni, Dioști și municipiul Caracal, la
nord de teritoriul comunei Fălcoiu și Osica de Jos, la est de teritoriul comunei Dobrosloveni si la
vest de teritoriul comunei Teslui. Localitatea este strabatuta de D.J. 641 Caracal-Robanesti si de
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calea ferata Bucuresti-Craiova. In Anexa nr.2 este prezentat planul de delimitare al comunei
Cezieni.
(2) Comuna Cezieni are personalitate juridica de drept public, are patrimoniu propriu si
capacitate juridica deplina.
(3) Teritoriul comunei este situat in bazinul hidrografic al Oltului prin intermediul paraului
Teslui, care strabate teritoriul localitatii. Apa freatica se afla la o adancime de peste 15 m in zona
campurilor inalte, la 6-8 m in zona teraselor si la 5-6 m in zona vailor.
(4) Numarul total al locuitorilor comunei la recensamantul din anul 2011 era de 1830. Pe
sate populatia era astfel repartizata: Cezieni 1249, Corlatesti 359, Bondrea 222.
(5) In comuna exista o moară, deasemenea functioneaza mai multe societati comerciale,
doua gradinite, o scoala, doua camine culturale, un centru social, un dispensar uman si un centru
pentru recuperarea si reabilitarea persoanelor cu handicap.
Intreaga populatie este de religie ortodoxa existand trei biserici ortodoxe in localitate.
Infrastructuri locale.
Instituţii de cultură:
Caminul Cultural Cezieni
Centrul Social Corlatesti
Caminul Cultural Bondrea
Biblioteca comunala
ORGANIZATII NEGUVERNAMENTALE
1. Fundatia « Elias » Bondrea
Instituţii de ocrotire a sănătăţii:
Cabinet medical Pasa Elena
Cabinet medical Voiculescu Liliana
INSTITUTII PENTRU PROTECTIA SPECIALÃ A PERSOANELOR CU
HANDICAP
- Centru de recuperare si reabilitare a persoanelor cu handicap – localitatea
Cezieni.
(6) Suprafata totala a comunei este de 3800 ha din care: 2832 ha teren arabil, 51,51 ha vie,
239 ha islaz, 183,24 ha curti constructii, 321,17 ha padure, 31,36 ha teren neproductiv, 51,64 ha
ape, 6,25 ha cai ferate, 83,84 ha drumuri.
III.

SCURT ISTORIC

Art. 5 (1) Satul cel mai vechi atestat documentar este Corlatesti, care si-a luat numele de la
unul dintre slujitorii voievodului Radu cel Mare, fiind mentionat pe la anul 1500. In hrisovul din
1516 noiembrie 3, Neogoe Basarab intareste manastirii Cornet, parte din Corlatesti. In decursul
timpului satul Corlatesti impreuna cu satul Bondrea au format comuna Corlatesti cu resedinta in
satul Corlatesti. Aceasta forma de organizare a functionat in perioada 1926-1952, dupa care satul
Bondrea a trecut de comuna Preajba, iar satul Corlatesti impreuna cu satul Cezieni au format
comuna Corlatesti pana in anul 1968, cand satul Bondrea revine si se constituie actuala comuna
Cezieni.
(2) Denumirea actuala a comunei Cezieni, vine de la Dumitru Cezianu, fiul lui Stanut Jianul,
frate cu Iancu Jianu, care datorita nazdravaniilor fratelui isi schimba numele din Jianu in Cezianu,
nume provenind de la Cesianus, general roman.
(3) Satul Corlatesti zis Sarbi, a rezultat ca urmare a emigrarii bulgarilor din cauza prigonirilor
turcesti. Satul Bondrea pare a fi o asezare mai recenta de clacasi pe langa conacul marilor boieri,
fiind satul cel mai mic al comunei.
Art. 6 (1) Autoritatile administratiei publice locale sunt, conform legii administratiei publice
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locale, consiliul local si primarul. Sediul autoritatilor publice locale este în centrul satului Cezieni
strada Dumitru Cezianu nr.71, unde este amplasata cladirea Primăriei Cezieni. Structura politica la
nivelul comunei este urmatoarea:
a) primar Gusatu Danut, membru P.S.D.
b) consiliu local, alcatuit astfel:
- 8 membri P.S.D.
- 3 membri P.N.L

Art. 7 Principalele activitati economice ale locuitorilor de pe raza comunei sunt agricultura
si cresterea animalelor. Deasemenea, o parte din locuitorii comunei lucreaza în industrie si în
constructii în Municipiul Caracal.
Art. 8 În comuna Cezieni au filiale urmatoarele partide politice: P.S.D., P.N.L., U.N.P.R..
Art. 9 Comuna CEZIENI, potrivit Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare
a teritoriului national, este de rangul IV.
Art. 10 Prin hotarâre a consiliului local, la propunerea primarului, pentru merite deosebite pe
plan politic, economic, social, cultural, se acorda de catre primar titlul de cetatean de onoare al
comunei persoanelor fizice române sau straine, reprezentative pentru comuna.
Art. 11 Pentru problemele de interes deosebit la nivelul comunei, cetatenii pot fi consultati
prin referendum, în conditiile legii. Referendumul se poate organiza în toate satele din componenta
comunei sau numai în unele dintre acestea. Problemele supuse referendumului local se stabilesc de
consiliul local, la propunerea primarului sau a unei treimi din numarul consilierilor locali, în
conformitate cu prevederile legale.
Art. 12 Cetatenii comunei pot fi consultati si prin adunari cetatenesti organizate pe sate.
Convocarea si organizarea adunarilor cetatenesti se fac de catre primar, la initiativa acestuia sau a
unei treimi din numarul consilierilor în functie, conform Legii nr.60/1991.
Convocarea adunarii cetatenesti se face prin aducerea la cunostinta publica a scopului, datei si a
locului unde urmeaza sa se desfasoare aceasta. Adunarea cetateneasca este valabil constituita in
prezenta majoritatii reprezentantilor familiilor si adopta propuneri cu majoritatea celor prezenti.
Propunerile se consemneaza intr-un proceverbal si se înainteaza primarului, care le va supune
dezbaterii consiliului local in prima sedinta, in vederea stabilirii modalitatilor concrete de realizare
si de finantare, daca este cazul. Solutia adoptata de consiliul local se aduce la cunostinta publica
prin grija secretarului.
IV. PATRIMONIUL COMUNEI CEZIENI

Art.13. (1) Potrivit Legii Administratiei Publice Locale nr.215/2001, patrimoniul comunei
este alcatuit din bunurile mobile si imobile aflate in proprietatea publica si in proprietatea
privata a acesteia, precum si obligatiile cu caracter patrimonial.
(2) Bunurile care apartin comunei sunt supuse inventarierii anuale.
Art.14. (1) Consiliul local hotaraste la cumpararea de bunuri, in functie de alocatia bugetara
si in conditiile legiii.
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(2) Vanzarea, concesionarea si inchirierea se fac prin licitatie publica, potrivit prevederilor
legale.
(3) Patrimoniul public al comunei e stabilit prin H.C.L .nr.17/25.04.2016, iar domeniul privat al
comunei e alcatuit din bunuri mobile si imobile, altele decat cele din domeniul public, intrate in
proprietate prin modalitati prevazute de lege si însușite prin H.C.L .nr.9/29.02.2016. Bunurile ce
fac parte din domeniul privat sunt supuse dispozitiilor de drept comun, daca prin lege nu se
prevede altfel.
(4) Donatiile si legatele cu sarcini pot fi acceptate numai cu aprobarea consiliului local.
V.

COOPERAREA SAU ASOCIEREA

Art.15. Consiliul local hotaraste, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane
juridice romane sau straine, cu organizatii neguvernamentale si cu alti parteneri sociali, in vederea
finantarii si realizarii in comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public local.
Deasemenea, hotaraste infratirea comunei cu unitati administrativ-teritoriale similare, din alte tari,
cooperarea sau asocierea cu alte autoritati ale administratiei publice locale din tara sau din
strainatate, precum si aderarea la asociatii nationale si internationale ale autoritatilor administratiei
publice locale, in vederea promovarii unor interese comune.
Consiliul local a stabilit, prin hotarari, cooperarea si asocierea cu alte
consilii locale, astfel:
-Asocierea cu toate celelalte unitati administrativ-teritoriale din judetul Olt
in vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara OLT-ECO.
-Aderarea comunei Cezieni la Asociatia Comunelor din Romania.
-Aderarea comunei Cezieni la Grupul de Acțiune Local Plaiurile Oltului.

VI. MODALITATEA DE ATRIBUIRE SI SCHIMBARE A DENUMIRILOR DE
OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC LOCAL
Art.16.(1) Proiectele de hotarari ale consiliului local, avand ca obiect atribuirea ca
denumire a unor nume de personalitati ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice alta
natura, ori schimbarea unor astfel de denumiri, vor putea fi adoptate numai dupa ce au fost analizate
si avizate de comisia de atribuire de denumiri judeteana.
(2) Hotararile consiliului local adoptate fara solicitarea avizului comisiei de atribuire de
denumiri, sunt nule de drept (conform O.G. nr. 63 aprobata prin Legea nr. 8/2003).
VII.

DISPOZITII FINALE

Art.17 Nerespectarea prevederilor prezentului statut, atrage dupa sine aplicarea
sanctiunilor prevazute de legislatia in vigoare.
Art.18. Prezentul statut poate fi modificat, completat sau revocat prin hotarari ale
consiliului local.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Avizat:
Secretar,
Constanţa Ristache

PISTOL STELIAN
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