ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA HIDA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.8
Din 31 ianuarie 2007
Privind aprobarea Statutului comunei Hida, judeţul Sălaj
Consiliul local al comunei Hida, judeţul Sălaj.
Având în vedereRaportul compartimentului de specialitate nr.254/2007 şi avizul
comsiei de specialitate.
Văzând prevederile Ordonanţei nr.53/2002 privind privind Statutul-cadru al
unităţii administrativ-teritoriale, a Legii nr. 96 din 18 martie 2003 pentru aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr. 53/2002 privind Statutul-cadru al unităţii administrativteritoriale, ale art.38 alin.2 lit.a, alin.3 lit.a din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, modificată şi completată.
În temeiul art.46 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, modificată şi completată:
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă Statutul comunei Hida, judeţul Sălaj, conform anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului judeţului Sălaj
- Primarul comunei Hida
- Cetăţenilor comunei, prin afişare
- Dosar.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BOGDAN VASILE

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNĂ
BALOTA DUMITRU-DORIAN

ROMÂNIA
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COMUNA HIDA
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anexa la Hotărârea nr.8/32.01.2007

STATUTUL
Comunei Hida, judeţul Sălaj

Art.1 În conformitate cu prevederile art.38 alin.2 lit.b din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, modificată şi completată, Consiliul local al comunei
Bălan, elaborează şi aprobă următorul statut.
Art.2 Comuna Hida se întinde pe o suprafaţă de 101,72 km2 şi este situată în
Depresiunea Almaşului, la o distanţă de 35 de km de reşedinaţa judeţului şi având
următorii vecini: la est: comuna Dragu, la sud: comunele Zimbor şi Sînmihaiu Almaşului,
la vest: comuna Românaşi, la nord: comunele Bălan şi Gîrbou.
Faţă de reşedinţa de comună satele sunt situate la o distanţă cuprinsă între 1 şi 16
km, legătura între ele fiind făcută de D.N.1G-Hida-Baica-Racîş pe o lungime de 7 km;
D.C.51Hida-Miluani; D.C.52 –Chendrea-Trestia; D.C.54 Sînpetru Almaşului-Stupini; DJ
109 Hida-Sînpetru Almaşului-Păduriş pe o distanţă de 12,5 km, iar drumurile comunale
fac legătura între diferite părţi ale satelor.
Populaţia stabilă a comunei Hida la ultimul recensământ a fost de 3148 locuitori
şi 1577 gospodării din care 1282 gopodării locuite şi 295 ale cetăţenilor străinaşi.
La nivelul fiecărui sat situaţia se prezintă după cum urmează: satul Hida: 1102
locuitori şi 419 gospodării, satul Baica: 136 locuitori şi 66 de gospodării, satul Racîş: 563
locuitori şi 267 de gospodării; satul Trestia: 368 locuitori şi 143 de gospodării; satul
Miluani: 112 locuitori şi 145 de gospodării; satul Sînpetru Almaşului-542 locuitori şi 297
de gospodării; satul Stupini-260 locuitori şi 184 de gospodării, satul Păduriş-65 locuitori
şi 56 de gospodării.
Componenţa etnică a populaţiei conform datelor de la ultimul recensământ este
următoarea: 93,4 români, 1,1 maghiari, 4,94 rromi şi 0,06 alte naţionalităţi.
Art.3 Comuna Hida este de condusă de Consiliul local , ca autoritate deliberativă
şi de primarul comunei , ca autoritate executivă.
Consiliul local este compus din consilieri locali alesi prin vot universal, direct,
secret, egal si liber exprimat, conform legii pe listele partidelor si aliantelor politice,
avind in componenta un numar de 13 consilieri locali.
Consiliul local are următoarele atribuţii principale:
(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.
(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:
a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al
primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor
comerciale 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 furnizate către cetăţeni;
e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern.
(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:
a) aprobă statutul comunei, oraşului sau municipiului, precum şi regulamentul
de organizare şi funcţionare a consiliului local;
b) aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea
şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor
publice de interes local, precum şi reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome
de interes local;
c) exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi
obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii
autonome, în condiţiile legii.
(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:
a) aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, 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 administrativ-teritoriale;
f) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare implementării şi
conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în
domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.
(5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local:
a) hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor
proprietate publică a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, precum şi a
serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii;
b) hotărăşte vânzarea, concesionarea 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
obiective de interes public local.
(6) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local:
a) asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar
pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:
1. educaţia;
2. serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a
persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;

3. sănătatea;
4. cultura;
5. tineretul;
6. sportul;
7. ordinea publică;
8. situaţiile de urgenţă;
9. protecţia şi refacerea mediului înconjurător;
10. conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de
arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;
11. dezvoltarea urbană;
12. evidenţa persoanelor;
13. podurile şi drumurile publice;
14. serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural,
canalizare, salubrizare, energie termică, iluminat public şi transport public local, după
caz;
15. serviciile de urgenţă de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor;
16. activităţile de administraţie social-comunitară;
17. locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii
administrativ-teritoriale sau în administrarea sa;
18. punerea în valoare, în interesul comunităţii locale, a resurselor naturale de
pe raza unităţii administrativ-teritoriale;
19. alte servicii publice stabilite prin lege;
b) hotărăşte acordarea unor sporuri şi altor facilităţi, potrivit legii, personalului
sanitar şi didactic;
c) sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;
d) poate solicita informări şi rapoarte de la primar, viceprimar şi de la şefii
organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;
e) aprobă construirea locuinţelor sociale, criteriile pentru repartizarea
locuinţelor sociale şi a utilităţilor locative aflate în proprietatea sau în administrarea sa;
f) poate solicita informări şi rapoarte specifice de la primar şi de la şefii
organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local.
(7) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) 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.4 Primarul exercită următoarele atribuţii principale:
(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;
d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor;
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 şi alte atribuţii stabilite prin lege.
(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), primarul:
a) prezintă consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea
economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale;
b) prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte şi informări;
c) elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială şi de
mediu a unităţii administrativ-teritoriale 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 local şi contul de încheiere a exerciţiului
bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local;
c) iniţiază, în condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi
emiterea de titluri de valoare în numele unităţii administrativ-teritoriale;
d) 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, prestate 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. 38 alin. (6) lit. a) - d);
d) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi
controlului efectuării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 38 alin. (6) lit. a)
- d), precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al unităţii administrativteritoriale;
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;
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 celorlalte organe de specialitate ale
administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, precum şi cu
consiliul judeţean.
(7) Numirea conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice de interes local se
face pe baza concursului organizat potrivit procedurilor şi criteriilor aprobate de consiliul
local, la propunerea primarului, în condiţiile legii. Numirea se face prin dispoziţia
primarului, având anexat contractul de management."
Art.5 În comuna Hida funcţionează un număr de 4 şcoli cu învăţământ gimnazial
şi 1 liceu. De asemenea , îşi ma desfăşoară activitatea şcoala de Arte şi Meserii.
În cadrul acestor instituţii de învăţământ studiază un număr de 261 elevi, din care
un număr de 63 elevi în cadrul învăţământului profesional.
În domeniul sănătăţii la nivelul comunei Hida funcţionează un număr de cabinete
medicale în care îşi desfăşoară activitatea un număr de 3 medici, 2 medici de familie şi un
medic stomatolog. La aceştia se adaugă şi 2 asistente medicale.
Tot la nivelul comunei Hida funcţionează şi un cabinet medical veterinar în care
îşi desfăşoară activitatea 2 medici veterinari şi un tehnician veterinar.
Cu privire la activitatea agenţilor economici este de arătat că la nivelul comunei
Hida sunt înregistraţi aproximativ 50 de societăţi comerciale, persoane fizice sau asociaţii
familiale, dintre care 4 cu capital cooperatist, restul fiind în mai multe domenii, ca de
exemplu: prelucrarea lemnului( S.C.OBELIX S.A, S.C.PAL DAN SRL),
vopsele,pigmenţi( S.C.SENTOSA IMPEX SRL), industrie uşoară( S.C.ROMCRIS S.A),
industrie textilă( S.C.ROMITEX S.A., S.C.ROMITA S.A), panificaţie( S.C.PAN
GROZA SRL), restul fiind cu profil de alimentaţie publică şi nealimentară.
În cadrul consiliului local Hida funcţionează de asemenea o bibliotecă comunală,
cu o persoană încadrată. Tot la nivelul acesta pe raza comunei există 5 cămine culturale,
din care cel din reşedinţa de comună este reabilitat complet.
Cu privire la domeniul cultelor este de precizat că pe raza comunei există un
număr de 9 biserici active, din care 8 ortodoxe şi una reformată. La acestea se adaugă 4
biserici de lemn în localităţile Baica, Racîş, Sînpetru Almaşului şi Păduriş.
Cu toate acestea cea mai reprezentativă în domeniul cultelor este
Mănăstirea”Adormirea Maicii Domnului Strâmaba” din localitatea Păduriş atestată încă
din secolul al XV-lea.
La nivelul comunei Hida activitatea principală este cultivarea pământului şi
creşterea animalelor, dar şi ramura industriei a prins un contur puternic.
Din punct de vedere turistic, principalele obiective care pot fi avute în vedere sunt
: Mănăstirea Strâmba, Poiana Narciselor din localitatea Racîş, Piatra Dracului din
localitatea Hida.
Tot după ultimul recensământ,a reieşit că suprafeţe de teren sunt următoarele:
2471 ha teren arabil, 3041 ha păşuni, 929 fâneţe, 10 ha vii, 23 ha livezi, 2233 ha păduri,
1392 ha neproductiv.

Consiliul local are organizate în cadrul său mai multe servicii publice, cum sunt
cele de salubrizare, în care sunt angajate 5 persoane şi care momentan îşi desfăşoară
activitatea pe raza localităţilor Hida şi Baica, dar cu probabilitate de extindere spre
localităţile Racîş şi Sînpetru Almaşului; serviciul public de construcţii, în care sunt
angajaţi , de regulă, persoane care sunt în şomaj, conform Legii nr.76/2002. De asemenea
alt serviciu public existent este cel de iluminat public.
Tot la nivelul comunei îşi desfăşoară activitatea sub administrarea Consiliului
local un târg de animale( în prima zi de luni din lună) şi a piaţă agroalimentară( în fiecare
zi de luni).
Art. 6. - Locuitorii comunei sunt consultati, in conditiile legii, prin referendum,
asupra problemelor de interes deosebit din unitatea administrativ-teritoriala.
Art. 7 (1) Cetatenii comunei pot fi consultati si prin adunari cetatenesti
organizate
pe
sate
(2) Convocarea si organizarea adunarilor cetatenesti se fac de catre primar, la initiativa
acestuia
ori
a
unei
treimi
din
numarul
consilierilor
in
functie.
(3) Convocarea adunarii cetatenesti se face prin aducerea la cunostinta publica a scopului,
datei
si
a
locului
unde
urmeaza
sa
se
desfasoare
aceasta.
(4) Adunarea cetateneasca este valabil constituita in prezenta majoritatii reprezentantilor
majori ai familiilor si adopta hotarari cu majoritatea celor prezenti.
(5) 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.
(6) Solutia adoptata de consiliul local se aduce la cunostinta publica prin grija
secretarului.
Art.8 (1) Potrivit legii, patrimoniul unitatii administrativ-teritoriale este alcatuit
din bunurile mobile si imobile aflate in proprietatea publica si in proprietatea privata ale
acesteia, precum si drepturile si obligatiile cu caracter patrimonial.
(2) Bunurile care apartin unitatilor administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii
anuale, in termen de 60 de zile de la data depunerii situatiilor financiare anuale.
(3) Inventarul bunurilor unitatilor administrativ-teritoriale se constituie intr-o anexa la
statut,careseactualizeazaanual.
(4) Cresterea sau diminuarea patrimoniului va fi temeinic justificata pentru fiecare caz, in
note explicative anexate la inventar
Art.9 1) Bunurile aflate in proprietatea publica a unitatii administrativ-teritoriale
si cele din proprietatea privata a acesteia, pot fi date in administrare regiilor autonome si
institutiilor publice, pot fi concesionate ori inchiriate, in conditiile legii, sau pot fi
atribuite in folosinta gratuita pe termen limitat, persoanelor juridice fara scop lucrativ,
care desfasoara activitate de binefacere sau de utilitate publica, ori serviciilor publice.
(2) Consiliul local hotaraste cu privire la cumpararea unor bunuri, ori la vanzarea
bunurilor aflate in proprietatea privata a unitatii administrativ-teritoriale, in conditiile
legii
(3) Vanzarea, concesionarea si inchirierea se fac prin licitatie publica, potrivit
prevederilor legale.
Art. 10. - Conditiile de realizare a cooperarii sau asocierii 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, precum si de stabilire a unor relatii de parteneriat cu unitati administrativteritoriale similare din alte tari, sunt stabilite in conditiile legii, de catre consiliul local.
Art. 11. - Mentiunile privind 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, vor fi stabilite dupa consultarea consiliului local.
Art. 12. - Potrivit dispozitiilor legale in vigoare, modalitatea de atribuire si
schimbare a denumirilor de strazi, piete si de obiective de interes public local, va fi
efectuata numai in cadrul consiliului local
Art. 13. - Insemnele specifice ale localitatii Hida si modalitatile de utilizare a
acestora vor reglementate si stabilite, numai in cadrul consiliului local.
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