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CAPITOLUL 1

Date geografice

Asezarea comunei

Comuna Strejesti este asezata in partea de nord-vest a judetului Olt, la o distanta de 25
km de municipiul Slatina si 16 km de municipiul Dragasani. Teritoriul comunei este situat
pe cele patru trasee pe partea dreapta a Oltului intre comunele Gradinari-la nord,
Plesoiu-la sud, Teslui si Curtisoara-la est si Carlogani-la vest.

Suprafata comunei

Suprafata teritoriului administrativ al comunei este structurata dupa cum urmeaza:
1. Intravilan: 319 ha arabil; 125 ha curti-constructii; 43 ha drumuri;
2. Extravilan: 3319 ha arabil; 239 ha pasune; 383 ha padure.

Relieful comunei

Fiind situata la extremitatea sudica a Podisului Getic, relieful comunei are un aspect
deluros in jumatatea vestica (terasele III – IV ale Oltului) si de campie si lunca in
jumatatea estica a comunei (albia majora – lunca si terasele I – II).

Clima comunei

In ceea ce priveste clima, datorita caracterul tranzitiv (temperat cu influente oceanice
dinspre Vest, continentale dinspre Est si mediteranean in Vestul tarii), a suferit unele
modificari datorita lacurilor de acumulare de la Mamura si Arcesti de pe Olt, care au
determinat un microclimat cu aspect secetos pe perioade destul de lungi, uneori
nespecifice locurilor pana nu demult.

Hidrografia comunei

Reteaua hidrografica a comunei este reprezentata de Raul Olt la rasarit, care primeste
apele paraurilor Mamu, Cernisoru si Dalga, ce curg dinspre vest si nord-vest.

CAPITOLUL 2

Pagini de istorie

Atestarea comunei

In 1576 este prima atestare documentara a satului Strejesti, la 15 februarie, cand
calugarita Slava si Stanca Bengai vand postelnicului Dumitru un salas de tigani - atunci
apare mentionat in document un anume "Andrei din Strejesti", martor al vanzarii.

Denumirea comunei

Cu privire la denumirea comunei de Strejsti, cea actuala, a derivat din vechea denumire
Strajesti, in unele documente si perioade aparand Strazesti. Din izvoarele istorice,
rezulta ca aceasta denumire dateaza din sec.XV–XVIII, cand aici, pe malul Oltului, granita
intre Oltenia si Muntenia, existau doua puncte de paza si avertizare pe timpul invaziei
tatare dinspre rasarit, numite „Straja de Sus” si „Straja de Jos”.

Amintirea Buzestilor

Documentele vremii ne vorbesc mai intai de marele voinic Carstian, mort in jurul anului
1492, dregator insemnat al Tarii Romanesti. Carstian a avut trei fii: Vlad, mare ban in
vremea lui Neagoe Basarab, Balica spatarul si Dumitru parcalabul, omorat de Moise
Voda in anul 1529 si inmormantate in ctitoria sa de la Cepturoaia; tot aici va fi
inmormantata si Maria, mama fratilor Buzesti. Radu Buzea, marte armas, fiul marelui
ban Vlad s-a casatorit cu Maria, fiica bogatasului Giurea din Stanesti si au avut trei copii:
Radu, Preda si Stroe, vestitii frati Buzesti intrati in legenda. Radu, cel mai mare dintre
frati, mare clucer, s-a casatorit intai cu Stanca din Boldesti (inmormantata la Calui) si
apoi cu Preda, fiica banului Mihalcea, si el unul din sfetnicii apropiati ai lui Mihai
Viteazul. Preda Buzescu s-a casatorit cu Catalina, iar stolnicul Stroe Buzescu, mare
capitan si minunea cavalerilor nostri din secolul al XVI-lea si-a luat sotie pe Sima, din
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familia carturarilor Rudeni. Originea Mariei, mama Buzestilor, de la Stanestii Valcii,
explica ctitoria lor de aici, unde va fi si inmormantat Stroe Buzescu pe a carui lespede de
mormant este sculptat in apriga lupta cu tatarul, o lupta singulara, intre doi cavaleri care
vor sa hotarasca o victorie, cu atat mai putine jertfe de sange uman. Necropola a familiei
a fost gandita manastirea Caluiu, inceputa a se zidi de bunicul Buzestilor, marele ban
Vlad impreuna cu fratii sai, Dumitru parcalabul si Balica spatarul si terminata de alti trei
frati- Radu, Preda si Stroe Buzescu. Stralucitoarele victorii antiotomane, care au slujit
deopotriva lumea crestina si musulmana, nu pot fi gandite fara Buzesti. Pe langa
barbatia militara, Buzestii erau inzestrati si cu un pronuntat simt politic si diplomatic. In
grelele misiuni cu imperialii, polonezii, nestatornicii principi Bathory, Buzestii fac parte
din soliile de „boiari batrani sfetnici” care negociau in numele voievodului Mihai
Viteazul. In scurta, dar energica pregatire pentru unirea cu Transilvania, Buzestii au fost,
de asemenea, barbati politici adevarati intru totul la mareata fapta. In planul militar al
acestei actiuni, Radu Buzescu a condus, impreuna cu Udrea banul, flancul stang, alcatuit
din ostile Jiului si ale Mehedintilor. Trecand pe la turnul Rosu, aceasta oaste a locuit in
clipa cea mai potrivita armata lui Andrei Bathory si a determinat victoria de la Selimbar,
din 18 octombrie 1599. Apoi, alaturi de Mihai, au intrat in Alba Iulia, la 1 noiembrie cu
acel impunator alai. Documentele ni-l prezinta pe Radu Buzescu ca pe unul care a
colaborat intens la administrarea si carmuirea Transilvaniei. Stroe Buzescu tine piept
magnatilor unguri din Dieta si apoi este trimis in graba in Polonia, sa trateze alianta de
pace si buna vecinatate. Cand si-a pregatit Mihai Voda uluitoarea expeditie in Moldova
s-a folosit, in primul rand, de Buzesti. Din Iasi, Mihai il trimite pe Radu Buzescu la
Targoviste, sa-l aduca pe Nicolae Patrascu, feciorul sau mult prea crud ca sa poata
conduce singur. In cumplita si incerta toamna si iarna a lui 1600 – 1601, Buzestii au stat
mai departe langa Mihai. Preda Buzescu il insoteste pe Mihai voda pana la Praga in
amara si greaua misiune de a salva cauza romana, iar Stroe si Radu Buzescu si-au asumat
marea sarcina de a pastra puterea si conducerea Tarii Romanesti, pana la intoarcerea
voievodului. Si atunci cand afla ca Mihai voda a pasit iar, cu oaste pe pamant romanesc,
Buzestii razvratesc tara impotriva lui Simeon Movila si a turcilor. Iar cand Simeon Movila
fuge si se intoarce cu oaste polona si tatara, Buzestii il intampina la Milcov si-l infrang,
silindu-l sa treaca raul prin noroi, numai sa scape cu zile. Marea biruinta a lui Mihai a
fost repede intunecata de odioasa crima de la Turda. Radu Buzescu s-a ingrijit sa fie
adus capul eroului si asezat, cu cinste si evlavie, in manastirea Dealul de langa
Targoviste. Si tot el, impreuna cu sotia sa Preda, a pus piatra la mormantul fara trup al
voievodului lor, intru amintirea caruia au scris un text in limba romana, lucru neobisnuit
pentru acele vremuri, cand, mai ales pisaniile, se scriau cu litere salvonesti. Oricare
dintre fratii Buzesti ar fi putut ajunge domn dupa moartea tragica a lui Mihai Viteazul.
Au preferat insa sa-l sustina pe Radu Serban, dregator in divanul lui Mihai Viteazul si
vrednic continuator al politicii marelui sau predecesor. L-au slujit si pe Radu Serban cu
barbatie si credinta. In lupta cu tatarii din septembrie 1602, Stroe Buzescu este ucis.
Sima stolniceasa il ingroapa la Stanesti iar viata sa, a celui mai viteaz dintre cei trei viteji
Buzesti, o rezuma piatra de mormant scrisa parca sub dictarea directa a sotiei sale. In
1608 moare Preda Buzescu si in 1610, cel mai batran dintre frati, Radu Bizescu, amandoi
fiind inmormantati la Caluiu. Ultimul Buzescu a fost caminarul Constantin Buzescu care a
locuit in casa de la Strejestii de Jos. Tot el a ctitorit, pe la 1733, biserica din Strejestii de
Jos, cu minunate elemente arhitecturale si decorative preluate din stilul brancovenesc.
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Insurat cu Ecaterina Vladaianu a avut doua fiice: Aristia, casatorita cu Serban
Gradisteanu si Elena, casatorita cu Mihail Darvari. Familia Darvari continua familia
Buzescu, construind la Strejestii de Sus o biserica, cu decoratii in stucatura si un conac.
Dupa exemplul luat de la tatal si socrul lor - Constantin Buzescu, Elena Darvari si sotul
sau Mihail Darvari, cumpara in Bucuresti, langa biserica Icoanei un loc pe care in trecut
fusese un cimitir si pe el cladeste o biserica la fel cu cea de la Strejesti, facuta de tatal
sau, in anul 1834, pe care o inchina Schitului Romanesc Prodromul de la Sfantul Munte
Athos. La moartea sa, Mihalache Darvari este inmormantat in aceasta biserica, iar sotia
sa ramane credincioasa locurilor natale si este inmormantata langa biserica tatalui sau,
atat ea cat si fii sai. Spun batranii, ca in tot timpul vietii sale, cucoana Ileana, cum i se
spunea, n-a lipsit de la biserica, fiind foarte evlavioasa, iar pentru saraci si orfani a fost o
adevarata mama.
CAPITOLUL 3

Aspecte demografice

Populatia comunei

Locuitorii comunei Strejesti au fost oameni liberi (mosneni), in cea mai mare parte. In
izvoarele istorice apar in sec.XVI cateva salase de tigani, proprietatea familiei Buzesti –
proprietarii mosiei din Strejesti. Cu timpul acestia au fost asimilati de romani, ca urmare,
urmasii acestora convietuiesc alaturi de romani, se considera romani, locuiesc, traiesc
asemanator romanilor, respecta traditiile, obiceiurile, religia romanilor. In ceea ce
priveste transhumanta, datorita secetei din 1943-1944 dar si razboiului, mai multe
familii din Moldova, au venit in Strejesti, unde au fost primite si ajutate de familiile mai
instarite.Unii dintre ei au ramas in comuna, si-au intemeiat familii, neinfluentand insa
semnificativ evolutia social-economica sau culturala a localitatii.

Numarul locuitorilor

In prezent, din punct de vedere demografic, localitatea Strejesti este o comuna de
marime medie, avand o populatie de 3472 de locuitori, cu urmatoarea structura pe sate:
Strejesti de Sus - 63%, Strejesti - 19%, Colibasi - 12% , Mamura - 6%. Din totatul
populatiei, 1666 sunt barbati, iar 1806 sunt femei.

CAPITOLUL 4

Organizarea administrativa si autoritatile publice locale

Structura comunei

Comuna Strejesti, in structura ei actuala, este o asezare rurala formata din patru sate:
Strejesti - satul de centru; Strejesti de Sus – in partea de apus a comunei, la aproximativ
3 km; Colibasi - in partea de sud – est a comunei, la o distanta de 3 km; Mamura – in
partea de est a comunei, pe valea majora a Oltului.

Rangul comunei

Conform Legii nr.351/2001privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului
national - Sectiunea a IV-a - Reteaua de localitati, satul resedinta de comuna a rangul IV,
iar satele componente au rangul V.

Autoritati publice

Consiliul Local Strejesti (13 consilieri – apartenenta politica PSD, constituit prin HCL
nr.3/18.06.2008) are initiativa si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de
interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati ale
administratiei publice locale sau centrale. Consiliul local exercita urmatoarele categorii
de atributii:
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1. atributii privind organizarea si functionarea aparatului de specialitate al
primarului, ale institutiilor si serviciilor publice de interes local si ale societatilor
comerciale si regiilor autonome de interes local;
2. atributii privind dezvoltarea economico-sociala si de mediu a comunei, orasului
sau municipiului;
3. atributii privind administrarea domeniului public si privat al comunei, orasului
sau municipiului;
4. atributii privind gestionarea serviciilor furnizate catre cetateni;
5. atributii privind cooperarea interinstitutionala pe plan intern si extern.
Primarul comunei Strejesti reprezinta unitatea administrativ-teritoriala in relatiile cu
alte autoritati publice, cu persoanele fizice sau juridice romane ori straine, precum si in
justitie. Semnul distinctiv al primarului este o esarfa in culorile drapelului national al
Romaniei. Primarul indeplineste urmatoarele categorii principale de atributii:
1. atributii exercitate in calitate de reprezentant al statului, in conditiile legii;
2. atributii referitoare la relatia cu consiliul local;
3. atributii referitoare la bugetul local;
4. atributii privind serviciile publice asigurate cetatenilor;
5. alte atributii stabilite prin lege.
CAPITOLUL 5

Infrastructura si economia

Infrastructura

Infrastructura de transport. Localitatea Strejesti este strabatuta de DN 64, acesta
facand legatura intre Slatina si Ramnicu Valcea. Este asezata in partea de nord – vest a
judetului Olt, la o distanta de 30 km de municipiul Slatina - sedinta judetului Olt si 16 km
de municipiul Dragasani - judetul Valcea. Localitatea este strabatuta de calea ferata care
face legatura intre Piatra-Olt si Sibiu, importanta artera feroviara de circulatie.
Localitatea dispune si de transport public scolar. De asemenea, se afla in derulare o serie
de proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii de transport.
Infrastructura de utilitati. Localitatea Strejesti dispune de retea proprie de alimentare
cu apa potabila (20 km) si de retea de canalizare si epurare a apelor uzate (9,5).
Localitatea este integral electrificata, dispune de retea de telefonie fixa si mobile, dar si
de retea de cablu tv si internet. Si in acest caz sunt in derulare mai multe proiecte.

Economia

Legumicultura reprezinta principala preocupare a locuitorilor comunei. De asemenea,
majoritatea societatilor comericiale si asociatiilor familiale au ca obiect de activitate
producerea si comercializarea produselor agricole. Printre cele mai importante societati
se numara:
1. SC POMICOLA Strejesti (cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si
tuberculilor);
2. SC ENERGIA VERDE Strejesti (productia de biodiesel);
3. SC AGROSERV Strejesti (Cultivarea cerealelor, plantelor leguminoase si a
plantelor producatoare de seminte oleaginoase.

Oportunitati

Avand in vedere ca legumicultura reprezinta principala preocupare a locuitorilor
comunei, constituie in acelasi timp si cea mai importanta oportunitate. Pot fi realizate
investitii in amenajarea unor sere si solarii, a unor sisteme moderne de irigatii si a unor
6
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centre de colectare si valorificare a legumelor, cultivandu-se aici produse integral
ecologice; de asemenea, este necesara o fabrica de conservare a legumelor, in special a
ardeilor si gogosarilor, aceste culturi avand deja traditie pe aceste terenuri. Sunt
necesare investitii in dezvoltarea agriculturii; pot fi organizate aici societati agricole,
fiind necesare dotari cu utilaje performante de lucru si centre de colectare, prelucrare si
valorificare a produselor agicole. Sectorul zoohetnic al comunei poate fi dezvoltat prin
amenajarea unor ferme sau micro-ferme de crestere organizata a animalelor si dotarea
cu centre de prelucrare a produselor animale: carne, lapte, lana, piei, etc. Pot fi
amenajate aici ateliere cu profil de industrie usoara: confectii textile, confectii
incaltaminte s.a., domenii in care poate fi angrenata forta de munca calificata si
necalificata. Turismul si agro-turismul pot fi dezvoltate pe aceste meleaguri prin
amenajarea unor pensiuni, avand in vedere oportunitatile oferite de raul Olt.
CAPITOLUL 6
Asistenta medicala

CAPITOLUL 7

Ocrotirea sanatatii
Serviciile de asistenta medicala sunt oferite prin intermediul a:
1. doua cabinete medicale-medici de familie;
2. un cabinet medical individual-stomatologie.
Toate cele trei cabinete medicale isi au sediul in satul Strejesti, dar au puncte de lucru in
satul Strejestii de Sus. De asemenea, in satul de centru, exista si un punct farmaceutic.
Educatia si invatamantul

Invatamant prescolarLa nivelul localitatii Strejesti invatamantul prescolar functioneaza in doua unitati cu

program normal, in satele Strejesti si Strejestii de Sus. Fiecare dintre cele doua gradinite
cu program normal are o capacitate de 40 de copii si dispune de toate utilitatile pentru
desfasurarea procesului educational in conditii optime.
Invatamant primar

Invatamantul primar functioneaza tot in doua unitati, scoli cu calasele I-VIII, in satele
Strejesti si Strejestii de Sus, fiind dotate cu laboratoare de fizica, chimie si biologie, dar si
cu cabinete de informatica.

Biblioteca comunala

Localitatea Strejesti dispune si de o biblioteca comunala, care functioneaza in Casa
memoriala a Buzestilor, din satul Strejesti, biblioteca publica cu profil enciclopedic, pusa
in slujba comunitatii si care permite accesul gratuit la colectii, baze de date si surse
proprii de informatii.

Caminele culturale

La nivelul comunei Strejesti functioneaza doua camine culturale, unul in satul Mamura si
unul in satul Colibasi. Ambele au fost construite dupa anul 1965.

CAPITOLUL 8
Sportul

Sportul si turism-agrementul
Localitatea Strejesti dispunde de o sala de sport in suprafata de 169 mp. Construita in
satul Mamura, sala de sport are o capacitate de 60 de persoane si dispune de un teren
pentru practicarea sportului in aer liber.
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Turism-agrementul

CAPITOLUL 9

Turismul de croaziera si de agrement este specific acestei localitati, zona cu astfel de
potential aflandu-se in preajma lacului de acumulare ale hidrocentralei de la Strejesti.
Viata spirituala
Bisericile dateaza din secolul al XVIII-lea, doua fiind ctitorii ale familiei Buzestilor: cea de
la Strejesti si cea de la Strejesti de Sus. Cele de la Mamura si Colibasi dateaza din secolul
al XIX-lea.

Biserica

CAPITOLUL 10
Traditii si obiceiuri

CAPITOLUL 11

Traditii si obiceiuri
Ca peste tot in judetul Olt, si la Strejesti, calusul este considerat cel mai vechi dans
popular. Obiceiul conlindatului calusarilor in ziua de Rusalii este pastrat si astazi, mai
ales in satul Strejestii de Sus. Ca si cu ani in urma, si acum clusul este considerat un joc
tamaduitor.
Participarea cetatenilor la viata comunei

Referendumul local

Problemele de interes deosebit din unitatile administrativ-teritoriale si subdiviziunile
administrativ-teritoriale ale comunelor pot fi supuse, in conditiile Legii nr.3/2000 privind
organizarea si desfasurarea referendumului, aprobarii locuitorilor, prin referendum
local. Proiectele de lege sau propunerile legislative privind modificarea limitelor
teritoriale ale comunei se inainteaza Parlamentului spre adoptare numai dupa
consultarea prealabila a cetatenilor din unitatile administrativ-teritoriale respective, prin
referendum. In acest caz organizarea referendumului este obligatorie. Problemele
supuse referendumului local se stabilesc de consiliile locale, dupa caz, la propunerea
primarului. Cetatenii sunt chemati sa se pronunte prin "DA" sau "NU" asupra problemei
supuse referendumului, decizand cu majoritatea voturilor valabil exprimate la nivelul
unitatii administrativ-teritoriale respective.

Adunari cetatenesti

Cetãtenii comunei pot fi consultati si prin adunari cetatenesti organizate pe sate sau
strazi. Convocarea si organizarea adunarilor cetatenesti se fac de catre primar, la
initiativa acestuia ori a unei treimi din numarul consilierilor in functie. 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 proces-verbal si se
inainteaza 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.

CAPITOLUL 12
Infratirea comunei

Infratirea comunei cu alte localitati si relatiile de asociere
O relatie de infratire se poate concentra pe anumite domenii, dar poate fi si una
"generala", adica in toate domeniile disponibile. De regula, domeniile de cooperare sunt
specificate intrun Acord de infratire sau Carta de infratire, textul caruia este semnat,
intr-un cadru oficial, de autoritatile locale din ambele localitati. La baza a numeroase
infratiri stau o serie de schimburi traditionale: cultura, invatamant, dezvoltare
8

Statutul comunei Strejesti

economica, turism, sport, protectia mediului inconjurator, etc. Consiliul local este
autoritatea care hotaraste, in conditiile legii, dupa obtinerea avizelor, cooperarea cu alte
unitati administrativ-teritoriale din tara sau din strainatate. In acest moment comuna
Strejesti nu are relatii de cooperare cu alte localitati din tara sau din strainatate.
Relatiile de asociere

CAPITOLUL 13

De asemenea adererea la asociatii nationale si internationale ale autoritatilor
administratiei publice locale, in vederea promovarii unor interese comune, se hotaraste
tot de catre consiliul local. In prezenta comuna Strejesti este membra a urmatoarelor
asociatii:
1. Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Olt-Eco”;
2. Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Strejesti-Plesoiu”;
3. Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Gradinari-Strejesti”.
Atribuirea si schimbarea de denumiri

Generalitati

Atribuirea sau schimbarea de denumiri se face de catre Consiliul Local Strejesti, prin
hotarare, pentru parcuri, piete, oboare, cartiere, strazi, statii ale mijloacelor de
transport in comun, precum si pentru obiective si institutii de interes local aflate in
subordinea acestuia. Proiectele de hotarari ale Consiliului Local Strejesti, 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 a judetului Olt. Hotararile consiliilor locale si ale consiliilor judetene adoptate
fara solicitarea avizului comisiei de atribuire de denumiri sunt nule de drept. Consiliul
Local Strejesti, prin aparatul de specialitate al primarului comunei, asigura tinerea
evidentei denumirii institutiilor si obiectivelor existente pe raza localitatii Strejesti.
Denumirile propuse de catre Consiliul Local Strejesti in vederea avizarii de catre Comisia
de atribuire de denumiri a judetului Olt vor respecta: concordanta cu traditiile
romanesti in domeniu, precum si cu specificul social-cultural si cu traditia istorica a
judetului sau a localitatii, dupa caz; evitarea situatiilor confuze prin atribuirea unei
denumiri ca urmare a existentei unui obiectiv similar cu aceeasi denumire; atribuirea
unei denumiri formate din expresii indecente, ridicole ori transformate prin traducere
sau in alt mod.

Nomenclator stradal

In cursul anului 2010, Consiliul Local Strejesti a aprobat Nomenclatorul stradal:
1. Satul Colobasi: Unirii, Arinului, Pacii, Victoriei, Corcodusului, Sudului, Poienii,
Teiului, Bradului, Campului, Islazului, Gradinitei, Zambilelor, Aleea Macului,
Aleea Zorelelor;
2. Satul Strejesti: Libertatii, Garofitei, Lalelelor, Panselelor, Vailor, Mecanizatorului,
Gradinilor;
3. Satul Strejestii de Sus: Linia Mare, Nucului, Visinilor, Morii, Saivanei, Scolii, Garii,
Aleea Marului, Aleea Galadiolei, Aleea Viorelelor, Bisericii, Magnoliei, Viilor,
Aleea Gutuiului, Garoafelor, Florilor, Violetei, Izvorului, Prunului, Aleea Crinului,
Salcamului, Primaverii, Livezii;
4. Satul Mamura: Lacului, Toamnei, Salciilor, Ciresului, Muncii, Oltului, Aleea Luncii.

9

Statutul comunei Strejesti

CAPITOLUL 14
Stema localitatii

CAPITOLUL 15
Cetatenii de onoare

Stema comunei
Potrivit prevederilor art.10 alin.(2) din Legea nr.102/1992 privind stema tarii si sigiliul
statului, „stemele judetelor, municipiilor, oraselor si comunelor se aproba de Guvern la
propunerea consiliilor judetene sau, dupa caz, a consiliilor locale, cu avizul Comisiei
Nationale de Heraldica si Genealogie”. Considerata drept adevarata imagine a unei
comunitati rurale, indiferent cat de mica sau cat de mare este aceasta, stema este
blazonul si cartea de vizita a oamenilor ce convietuiesc pe meleagurile respective.
Stema, ca fenomen heraldic, face legatura intre trecut, prezent si viitor, exprimand
sintetic istoria zonei, aspiratiile, conservarea traditiei, preocuparile cotidiene, idealurile
colectivitatilor umane respective. In aplicarea Legii nr. 102/1992, prin Hotararea
Guvernului nr. 25/2003 s-a stabilit metodologia de elaborare, reproducere si folosire a
stemelor judetelor, municipiilor, oraselor si comunelor. Pana in acest moent localitatea
Strejesti nu a demarat procedura de adoptare a stemei.
Acordarea titlului de “Cetatean de Onoare”
Titlul de "Cetatean de Onoare" se poate acorda, dupa caz, din initiativa: primarului;
consilierilor locali; unui numar de cel putin 5% din populatia cu drept de vot a comunei
Strejesti, pe baza unui tabel cuprinzand datele de identificare si domiciliul persoanelor,
semnat de catre acestea. Acordarea titlului nu este conditionata de: cetatenie,
nationalitate, varsta, domiciliu, sex, religie si apartenenta politica. Titlul se acorda: in
timpul vietii celui in cauza; post-mortem. Sunt indreptatite sa fie propuse pentru
acordarea titlului, categoriile de personalitati care se gasesc in una din situatiile stabilite
de consiliul local prin hotarare. De asemenea prin hotarare sunt stabilite si persoanele
care nu pot primi aceasta distinctie. Pentru acordarea titlului de "Cetatean de Onoare"
se stabilesc urmatoarele categorii de criterii: criteriul relevantei domeniului in care
performeaza; criteriul performantei; criteriul reprezentarii comunitatii locale; criteriul
avantajului/avantajelor comunitatii locale. Propunerile pentru acordarea titlului de
"Cetatean de Onoare" al comunei Strejesti se supun aprobarii Consiliului Local Strejesti.
Acordarea titlului se va face in plenului Consiliului Local Strejesti. Insemnele care atesta
calitatea de"Cetatean de Onoare" al comunei Strejesti sunt urmatoarele: Diploma de
"Cetatean de Onoare" comunei Strejesti, care se inmaneaza persoanei careia i s-a
acordat titlul sau, dupa caz, reprezentantului acesteia, pe care este reprodusa stema
comunei si care este semnata de Primarul comunei Strejesti si Placheta, pe care sunt
reproduse stema comunei (daca este cazul), este trecut numele si prenumele persoanei,
calitatea de Cetatean de onoare al comunei Strejesti, data acordarii acesteia, hotararea
Consiliului Local Strejesti prin care i s-a conferit titlul. Cetatenii carora li s-a acordat titlul
de "Cetatean de Onoare" beneficiaza de anumite drepturi, stabilite prin hotarare a
consiliului local. Titlul de "Cetatean de Onoare" se retrage in in situatii stabilite, de
asemenea, tot de consiliul local. Prevederile mai sus amintite se completeza cu cele
stabilite in Regulamentul de conferire a titlului de "Cetatean de Onoare" al comunei
Strejesti, adoptat de Consiliul Local Strejesti prin hotarare. Pana la aceasta data nu a fost
conferita o astfel de distinctie.
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CAPITOLUL 16

Patrimoniul localitatii

Generalitati

Constituie patrimoniu al unitatii administrativ-teritoriale bunurile mobile si imobile care
apartin domeniului public al unitatii administrativ-teritoriale, domeniului privat al
acesteia, precum si drepturile si obligatiile cu caracter patrimonial. Administrarea
domeniului public si privat al comunei este atributul consiliului local. Hotararile privind
patrimoniul se adopta cu votul a doua treimi din numarul total al consilierilor locali in
functie. Consiliul local hotaraste darea in administrare, concesionarea sau inchirierea
bunurilor proprietate publica a comunei, precum si a serviciilor publice de interes local,
in conditiile legii. Tot consiliul local hotaraste vanzarea, concesionarea sau inchirierea
bunurilor proprietate privata a comunei. Toate bunurile apartinand unitatilor
administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale. Cresterea sau diminuarea
patrimoniului va fi temeinic justificata pentru fiecare caz, in note explicative anexate la
inventar.

Domeniul public

Apartin domeniului public de interes local bunurile care, potrivit legii sau prin natura lor,
sunt de uz sau de interes public si nu sunt declarate prin lege de uz sau de interes public
national. Bunurile ce fac parte din domeniul public sunt inalienabile, imprescriptibile si
insesizabile. Urmatoarele bunuri fac parte din domeniul public al comunei: drumurile
comunale, vicinale si strazile; pietele publice, comerciale, targurile, oboarele si parcurile
publice, precum si zonele de agrement; lacurile si plajele care nu sunt declarate de
interes public national sau judetean; retelele de alimentare cu apa, canalizare,
termoficare, statiile de tratare si epurare a apelor uzate, cu instalatiile, constructiile si
terenurile aferente; terenurile si cladirile in care isi desfasoara activitatea consiliul local
si primaria, precum si institutiile publice de interes local; locuintele sociale; statuile si
monumentele, daca nu au fost declarate de interes public national; bogatiile de orice
natura ale subsolului, in stare de zacamant, daca nu au fost declarate de interes public
national; terenurile cu destinatie forestiera, daca nu fac parte din domeniul privat al
statului si daca nu sunt proprietatea persoanelor fizice ori a persoanelor juridice de
drept privat; cimitirele orasenesti si comunale.

Domeniul privat

Domeniul privat al comunei este alcatuit din bunuri mobile si imobile, altele decat cele
prevazute in domeniul public, intrate in proprietatea scesteia prin modalitatile
prevazute de lege. Bunurile ce fac parte din domeniul privat sunt supuse dispozitiilor de
drept comun, daca prin lege nu se prevede altfel. Donatiile si legatele cu sarcini pot fi
acceptate numai cu aprobarea consiliului local, cu votul majoritatii consilierilor locali in
functie. Schimbul de imobile din domeniul privat al comunei se face in conditiile legii, pe
baza unui raport de evaluare, insusit de consiliul local.

Administrarea

Consiliul local hotaraste ca bunurile ce apartin domeniului public sau privat sa fie date in
administrarea regiilor autonome si institutiilor publice, sa fie concesionate ori sa fie
inchiriate. Acesta hotaraste cu privire la cumpararea unor bunuri ori la vanzarea
bunurilor ce fac parte din domeniul privat, in conditiile legii. Vanzarea, concesionarea si
inchirierea se fac prin licitatie publica, organizata in conditiile legii. In cazul in care
consiliul local hotaraste vanzarea unui teren aflat in proprietatea privata a unitatii
administrativ-teritoriale pe care sunt ridicate constructii, constructorii de buna-credinta
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ai acestora beneficiaza de un drept de preemptiune la cumpararea terenului aferent
constructiilor. Pretul de vanzare se stabileste pe baza unui raport de evaluare, aprobat
de consiliul local. Proprietarii constructiilor sunt notificati in termen de 15 zile asupra
hotararii consiliului local si isi pot exprima optiunea de cumparare in termen de 15 zile
de la primirea notificarii. Consiliul local poate da in folosinta gratuita, pe termen limitat,
bunuri mobile si imobile proprietate publica sau privata, persoanelor juridice fara scop
lucrativ, care desfasoara activitate de binefacere sau de utilitate publica ori serviciilor
publice.
CAPITOLUL 17

Bugetul comunei

Generalitati

Consiliul local aproba, la propunerea primarului, cu votul majoritatii consilierilor locali in
functie, bugetul local, virarile de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare si contul
de incheiere a exercitiului bugetar. Daca bugetul local nu poate fi adoptat dupa doua
sedinte consecutive, care vor avea loc la un interval de cel mult 7 zile, activitatea se va
desfasura pe baza bugetului anului precedent pana la adoptarea noului buget, dar nu
mai tarziu de 45 de zile de la data publicarii legii bugetului de stat in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I.

Bugetul local

Veniturile bugetare locale se constituie din: venituri proprii (formate din: impozite,
taxe, contributii, alte varsaminte, alte venituri si cote defalcate din impozitul pe venit);
sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat; subventii primite de la bugetul
de stat si de la alte bugete; donatii si sponsorizari; sume primite de la Uniunea
Europeana si/sau alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari.

Reguli bugetare

Este interzisa efectuarea de plati direct din veniturile incasate, cu exceptia cazurilor in
care legea prevede altfel. Cheltuielile bugetare au destinatie precisa si limitata si sunt
determinate de autorizarile continute in legi speciale si in legile bugetare anuale. Nicio
cheltuiala nu poate fi inscrisa in buget si nici nu poate fi angajata si efectuata din aceste
bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala. Nicio cheltuiala din
fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si platita daca nu este aprobata,
potrivit legii, si daca nu are prevederi bugetare si surse de finantare. Dupa aprobarea
bugetelor locale pot fi aprobate acte normative cu implicatii asupra acestora, dar numai
cu precizarea surselor de acoperire a diminuarii veniturilor sau a majorarii cheltuielilor
bugetare aferente exercitiului bugetar pentru care s-au aprobat bugetele locale
respective. La elaborarea bugetelor ordonatorii de credite si autoritatile deliberative au
obligatia sa prevada distinct credite bugetare destinate stingerii platilor restante la
finele anului anterior celui pentru care se intocmeste bugetul. In situatia in care gradul
de realizare a veniturilor proprii programate in buget, in ultimii 2 ani, este mai mic de
97% pe fiecare an, ordonatorii de credite fundamenteaza veniturile proprii pentru anul
curent cel mult la nivelul realizarilor din anul precedent. Ordonatorii de credite au
obligatia ca in executia bugetelor prevazute sa asigure achitarea platilor restante.
Ordonatorii de credite pot face noi angajamente legale, in limita prevederilor bugetare
aprobate, numai dupa stingerea platilor restante inregistrate la finele anului anterior, cu
exceptia angajamentelor noi pentru proiecte finantate din fonduri externe
nerambursabile.
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CAPITOLUL 18

Dispozitii finale

Publicare

Statului comunei Strejesti va fi adus la cunostiinta locuitorilor comunei prin publicare pe
pagina de internet a institutiei si va fi afisat la sediul primariei.

Modificare

Modificarea si actualizarea prezentului Statut se fac, in conditiile legii, prin hotarare
adoptata de Consiliul Local Strejesti.

Cadrul legal

Prezentul Statut a fost intocmit cu respectarea urmatoarelor acte normative:
1. Ordonanta Guvernului nr.53/2002 privind Statutul-cadru al unitatii administrativteritoriale, modificata si completata;
2. Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
3. Ordonanta Guvernului nr.35/2002 privind aprobarea Regulamentului-cadru de
organizare si functionare a consiliilor locale, modificata si completata;
4. Ordonanta Guvernului nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de
denumiri, modificata si completata;
5. Legea nr.102/1992 privind stema tarii si sigiliul statului;
6. Hotararea Guvernului nr.65/2003 privind stabilirea metodologiei de elaborare,
reproducere si folosire a stemelor judetelor, municipiilor, oraselor si comunelor;
7. Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, modificata si completata;
8. Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,
modificata si completata;
9. Legea nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national,
modificata si completata;

10. Ordinul ministrului Finantelor Publice nr.2861/2009 privind aprobarea Normelor
privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor,
datoriilor si capitalurilor proprii;
11. Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica.

PRIMAR
VIZANTIE CONSTANTIN
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