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STATUTUL  COMUNEI  PUTNA 

 

    

 

 

Capitolul I:    PRINCIPII   GENERALE 
 

  Art. 1   În conformitate cu prevederile art. 36, alin.(3), litera „a" din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare şi a Ordonanţei Guvernului nr. 53/2002 privind Statutul-

cadru al unităţii administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 96/2003, 

Consiliul local al comunei Putna aprobă Statutul propriu al comunei Putna. 

Art.2 Comuna Putna, ca unitate administrativ-teritorială a judetului 

Suceava, este persoana juridică de drept public cu deplină capacitate juridică, 

care posedă un patrimoniu şi are iniţiativa în tot ceea ce priveşte administrarea 

intereselor publice locale, exercitându-şi autoritatea, în condiţiile legii pe 

teritoriul delimitat prin lege. 

Art.3   Comuna Putna este unitate administrativ – teritorială de bază, care 

cuprinde populaţia rurală reunită prin comunitate de interese şi tradiţii. Comuna 

este alcătuită din 2 sate, după cum urmează : Putna şi Gura Putnei. 

Orice modificare a limitei administrativ – teritoriale se poate efectua 

numai în temeiul legii. 

Satul de reşedinţă este Putna în care îşi au sediul autorităţile 

administraţiei publice locale şi sunt grupate celelalte autorităţi şi instituţii 

publice reprezentative pentru comună. 

Colectivitatea asupra căreia îşi exercită autoritatea consiliul local, primarul 

comunei şi primăria, cuprinde totalitatea locuitorilor care trăiesc şi au domiciliul 

stabil în comuna Putna, sau îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul comunei. 

Art.4. Comuna Putna este localitatea comună a tuturor cetăţenilor săi, fără 

deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, 

de opinie, de apartenenţa politică, de avere, de origine socială, de locul naşterii 

sau de satul în care locuiesc. 

 Pe teritoriul comunei Putna îşi poate stabili domiciliul sau reşedinţa orice 

persoană sau familie care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Constituţia 

României şi de legile ţării. 

Art.5. Calitatea de cetăţean al comunei Putna se dobândeşte, se păstrează 

sau se pierde în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare. 
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 Art.6. Autorităţile publice locale îşi exercită atribuţiile legale privind 

evidenţa populaţiei, starea civilă, autoritatea tutelară prin compartimentele de 

specialitate, care se află în subordinea secretarului comunei. 

 Autorităţile publice locale sprijină menţinerea şi întărirea legăturilor 

comunităţii cu toţii fii ei care trăiesc şi muncesc în alte localităţi din ţară sau din 

străinătate şi care contribuie la promovarea valorilor locale şi naţionale, la 

integrarea europeană şi la schimbul internaţional de valori. 

 Art.7. Comunitatea locală este organizată pe principiul constituţional al 

pluralismului, care reprezintă condiţia de bază şi garanţia economiei de piaţă, a 

democraţiei sociale şi politice, a libertăţii membrilor săi. 

 Art.8. Organizaţiile locale ale partidelor politice îşi desfăşoară activitatea 

în conformitate cu legislaţia în vigoare contribuind la definirea şi exprimarea 

voinţei politice a cetăţenilor şi la împlinirea aspiraţiilor şi idealurilor acestora, 

cu respectarea suveranităţii naţionale, a integrităţii teritoriale, a ordinii de drept, 

a principiilor democraţiei şi ale autonomiei locale. 

 Art.9. Comuna Putna poate intra în raporturi juridice cu alte autorităţi sau 

instituţii publice, cu persoane juridice române sau străine, indiferent de natura 

acestora, precum şi cu persoane fizice, în condiţiile legii 

 Art.10. Raporturile dintre autorităţile administraţiei publice ale comunei 

Putna (Primar sau Consiliul local) şi autorităţile de nivel judeţean sau central se 

bazează pe principiile autonomiei locale, descentralizării competenţelor, 

legalităţii, responsabilităţii, solidarităţii şi cooperării, în condiţiile şi în limitele 

stabilite de legislaţia în materie şi de normele Uniunii Europene. 

 Art.11. Toate relaţiile pe care comuna Putna şi autorităţile sale 

reprezentative le stabilesc, întreţin şi dezvoltă cu alte comunităţi, autorităţi, 

instituţii şi alte persoane juridice trebuie să slujească interesul şi binele general 

al colectivităţii locale şi să se întemeieze pe respectul şi încrederea reciprocă 

dintre părţi, pe asumarea răspunderii şi asigurarea legalităţii înţelegerilor şi 

actelor încheiate. 

 Art.12. Comuna Putna are dreptul la resurse financiare suficiente, 

proporţionale cu responsabilităţile şi atribuţiile pe care autorităţile publice le au 

stabilite prin lege. Sumele necesare care exced veniturile proprii ale bugetului 

local se asigură din bugetul de stat sau din bugetul judeţului Suceava. 

Art.13. Actele autorităţilor publice locale (hotărârile consiliului local şi 

dispoziţiile primarului) care se emit în exercitarea atribuţiilor, competenţelor şi 

responsabilităţilor pe care le au la nivelul unităţii administrativ–teritoriale 

trebuie să respecte Constituţia României şi legile ţării. 
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Capitolul II:  ÎNTINDEREA ȘI DELIMITAREA TERITORIULUI 

COMUNEI PUTNA 

 

Art.14. Teritoriul comunei Putna, în suprafaţă totală de 133 kmp  este 

unitar, indivizibil şi inalienabil. 

 Limitele teritoriului administrativ al comunei Putna sunt cele stabilite prin 

legile ţării iar modificarea lor nu se poate realiza decât dacă este aprobată prin 

referendum local organizat în condiţiile legii. 

 Delimitarea intravilanului satelor, evidenţa proprietăţilor şi a folosinţei 

terenurilor, disciplina şi modul de amplasare a construcţiilor se stabilesc prin 

planul de amenajare a teritoriului, Planul Urbanistic General şi Regulamentul 

local de urbanism, cadastrul general şi celelalte documente sau forme de 

evidenţă stabilite prin lege, întocmite prin grija compartimentelor de specialitate 

şi aprobate de către autoritățile publice locale potrivit competenţelor legale. 

Comuna Putna se regăseşte în partea de nord a judeţului Suceava, în zona 

subcarpatică a lanţului Carpaţilor Orientali învecinându-se cu comuna Straja la 

nord-vest, cu oraşul Vicovu de Sus la nord-est, cu comunele Vicovul de Jos, 

Voitinel şi Suceviţa la est, cu comuna Brodina la vest şi cu comuna  Moldoviţa 

la sud. 

Comuna suceveana Putna este situată la 30 de kilometri nord - vest de 

oraşul Rădăuţi, la 70 de km de Municipiul Suceava  este mărginită de dealuri 

împădurite care ating altitudini de până la 800 de metri.  

Vatra de sat este dezvoltată de-a  lungul principalei căi de comunicație 

rutiera DN 2H şi a liniei de cale ferată 515 Dorneşti - Gura Putnei - Putna . 

Tipologia  morfologică a satului  este determinată  de forma  de  relief,   de 

cursul  de apa și de traseul căilor de circulație. 

Cele două localităţi din componenţa comunei s-au dezvoltat iniţial pe 

valea pârâului Putna, având o formă alungită, longitudinală, “mulată” pe valea 

apei, în timp, datorită presiunii demografice puternice, extinderea satelor 

făcându-se şi transversal, prin dezvoltarea tentaculară pe unele văi ale pâraielor 

afluenţi ai Putnei. 

Centrul de polarizare îl constituie localitatea Putna, pe teritoriul căreia 

trece principala arteră rutieră care determină accesibilitatea comunei: DN 2H ce 
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face legătura centrului de comună şi oraşele Vicovu de Sus, Rădăuţi şi 

Milişăuţi. Legătura între localitatea reşedinţă de comună şi localitatea Gura 

Putnei se realizează prin DN 2H. 

 

 

Capitolul III. EVOLUȚIA ISTORICĂ 

 

Art. 15 Apariția acestei localități este strâns legată de zidirea de către 

Ștefan cel Mare a Mănăstirii Putna între anii 1466 – 1469. La începutul acestei 

perioade, domnitorul a mutat de la Volovăț la Putna bisericuța de stejar ctitorită 

de Dragoș Vodă. 

La scurt timp dupa sfintire,  Manastirea  Putna  a devenit  un putemic  

centru de cultură  şi artă. 

Spre deosebire de alte meleaguri moldovene, menţionate documentar cu 

mult înaintea construirii unor biserici si mănăstiri pe cuprinsul lor, Putna, ca 

toponimic sau hidronimic din vechiul ţinut al Sucevei nu este menţionată în nici 

un document anterior fondării mănăstirii cu acelaşi nume, respectiv, anului 

1466. 

După cum se acceptă în general de către filologi, “Putna” este un cuvânt 

de origine slavă, “put’ “ însemnând “drum, cale.” 

Nu ştim în ce măsură aici o populaţie slavă ar fi denumit aşa acest loc, 

înainte de locuirea românească de aici, ţinând cont de intensitatea de locuire 

slavă din partea extrem-nordică a Moldovei, sau dacă numele ar reprezenta doar 

o traducere în slavonă, limba de cancelarie voievodală de altădată, a unui 

termen iniţial românesc. 

Cele mai recente cercetări arheologice, efectuate în anii 1980 - 1982, ar 

putea conduce totuşi la concluzia existenţei, chiar pe actualul teritoriu al 

mănăstirii, a unei aşezări monahale anteştefaniane, deoarece spre latura sudică a 

incintei, lângă temeliile casei domneşti construite de Ştefan cel Mare, au fost 

descoperite câteva morminte, care, prin poziţia lor stratigrafică, ar pleda în acest 

sens, ca şi unele fragmente ceramice ce par mai vechi de secolul al XV-lea. 

Referitor   la formarea  și  evoluția așezărilor   rurale   menționăm că 

actuala rețea este rezultatul  unui  proces  istoric,    multisecular  care atestă 

continuitatea  de  locuire   a acestui teritoriu din cele mai vechi timpuri. Se 

consideră    că actuala   configurație este moștenită din perioada   feudală cu 

completările ulterioare care s-au produs prin defrișări, împroprietăriri, roiri. 
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Atunci când un grup uman   în evoluția sa ajunge să se organizeze ca 

unitate administrativă într-un   sistem statal apar și se  consolidează   instituțiile   

locale:   economice,    sociale,    politice,    militare,    culturale   și bisericești. În 

acest fel,   comuna  se dezvoltă firesc,   într-o  etapă  istorică sau alta. 

Din pisaniile şi însemnările unor manuscrise păstrate aici sau ajunse cu 

vremea prin mari biblioteci din lume rezultă că, o dată cu pornirea lucrului de 

către Ştefan cel Mare, au fost transferaţi de la Neamţu la Putna egumenul Ioasaf 

împreună cu mai mulţi monahi, meşteri caligrafi şi miniaturişti, care au procedat 

concomitent la organizarea scriptoriului mănăstiresc, copiind primele mineie şi 

evangheliare necesare viitorului lăcaş. Prezenţa unui grup de călugări la Putna 

încă din faza fondării bisericii a implicat, fără îndoială, o viaţă religioasă 

normală, conformă tipicului monahal, care, până la sfinţirea noului edificiu, nu 

se putea desfăşura decât la adăpostul unor chilii improvizate şi al unei bisericuţe 

de lemn, probabil mai vechi şi foarte apropiate. În orice caz, numai după doua 

luni de la inaugurarea lucrărilor, Ştefan cel Mare emitea un act în care vorbea 

despre mănăsirea sa de la Putna ca despre un fapt juridiceşte constituit. Ne 

referim la uricul din 15 septembrie 1466, prin care voievodul făcea cunoscut 

tuturor că a cumpărat de la fraţii Stan, Jachim si Simion Babici, pe doua sute de 

zloţi tătăraşti, satul "Jicovul” de Sus, dăruindu-l „cu toate hotarele sale vechi, cu 

câmpurile şi poienile, cu muncelele, fâneţele si izvoarele, sfintei noastre 

Mănăstiri Putna, unde este hramul Preasfintei şi Preacuratei Maici a lui 

Dumnezeu şi a Preasfintei ei Adormiri, pentru ca acest sat (...) sa fie Mănăstirii 

noastre Putna uric, cu tot venitul, neclintit niciodată, în veci”. Acesta este cel 

mai vechi document cunoscut care atestă Putna din ţinutul Sucevei, ca 

toponimic, în general, şi ca nume al mănăstirii de aici, mai cu seamă, 

constituind, totodată, mărturia celei dintâi danii pe care Ştefan cel Mare o face 

slavitei sale ctitorii monastice. 

La 2 octombrie 1468, pentru “întărirea şi împuternicirea” lăcaşului său de 

cult, Ştefan cel Mare îi va dărui jumătate din satul Maneuţi, plasat şi el nu 

departe de mănăstrire. 

Peste trei ani, voievodul cumpăra cu 120 de zloţi satul Bălcăuţi, “ca să-i 

fie mănătirii noastre uric, cu tot venitul, neclintit niciodată, în vecii vecilor.” 

Seria donaţiilor continuă anul viitor cu satul Ostriţa şi loc de moară pe Prut şi în 

1479 cu satul Tâmauca şi Vicovul de Jos “ cu moară şi cu vama care se ia la 

Jicov.” 
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Tot pentru rotunjirea veniturilor mănăstireşti, domnia acordă mănăstirii, 

“unde este egumen rugătorul nostru Popa chir Ioasaf’, morile de pe Şiret, din 

târgul omonim, ca şi 12 buţi de vin pe fiecare an, ca şi o moară la Fereedieni şi 

o vie “în hotarul Hârlăului.” 

Politica mănăstirii de lărgire a domeniului său se extinde spre marii 

feudali, astfel că, la 25 ianuarie, 1467, marele vistier Iuga, dăruia Putnei “un sat 

peste Prut, anume Şirăuţi şi, de asemenea, încă 1 cădelniţă, şi încă 1 chivot, de 

argint şi aurite, de 13 some, şi încă 1 sută de zloţi ungureşti şi 2 cai buni” , ca la 

1 iunie 1467 acelaşi să mai adauge o vie la Hârlău “şi câmpul cât va fi”. 

Ulterior, la 11 februarie 1478, însuşi Ştefan cel Mare va întări donaţia satului 

Şirăuţi. 

Urmează alte şi alte privilegii domneşti: satul Maneuţi este întărit de 

domnie, împreună cu mori, la 7 martie 1487. După ce cumpără de la foştii 

proprietari, cele două jumătăţi de sat, Ştefan cel Mare, dăruieşte la 15 martie 

1488 şi Vicşanii (“Vicşineţ”). în acelaşi an, tot el donează şi satul Greci, de 

lângă târgul Şiret şi Cozminul, din ţinutul Cernăuţi, unde apare şi sladiniţa şi 

veniturile vămii de la Vicov. Ritmul donaţiilor, atâta cât o pot ilustra 

documentele rămase până la noi, rămâne susţinut. La 14 octombrie 1489 

domnia acordă mănăstirii satele Frătăuţi, Climăuţi şi Botăşani, iar în zilele de 

15-16 martie 1490, prin trei hrisoave satele Clicicăuţi pe Prut, Macicatovţi pe 

râul Suceava, şi Voitin din zona sa . Sena mai continuă cu satul Ştubeiul, pe râul 

Başeu şi “un loc pustiu de cealaltă parte a Podagrăi” şi la 14 decembrie 1501 

Sineşti şi Onicicani, în ţinutul Cârligăturii. 

Simţind greutatea bătrâneţei şi cu gândul asigurării vieţii de Apoi, Ştefan 

continuă cu noi danii: satul Balinteşti, cu seliştea lui Manea şi Iezerul Cerlenul, 

satul Frăceni pe Frumoasa, Şcheia la gura Frumoasei, satul Fântâna Măcişului, 

satul unde a fost Fălcin şi o bucată de loc din hotarul Boiştii. La 17 noiembrie, 

acelaşi an, toţi preoţii din satele mănăstireşti sunt puşi sub ascultarea 

egumenului mănăstirii, care acum primeşte şi un obroc anual de 150 drobi de 

sare din ocna de la Trotuş. Din documentul nr. 283 rezultă şi hotarele braniştei 

sale: “Şi în această branişte, mănăstirea să-şi prindă peşte şi să vâneze fiare şi 

să-şi pască vitele mănăstirii; iar altul nimeni, fără voia egumenului să nu 

îndrăsnească...”. 

Anul următor întăreşte mănăstirii, probabil la cererea expresă a 

egumenului, toate satele sale, viile, morile, prisăcile, sălaşurile de ţigani, 

pietrele de ceară,veniturile din vamă, scutirile de vamă la măjile de peşte, etc. 
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Alături de moşii, Ştefan a dăruit şi sălaşe de ţigani, ca robi mănăstireşti, 

precum cele 11 sălaşe ce apar în documentul din 16 martie 1490, sau cei 

nominalizaţi în documentul scris la Badeuţi, la 8 septembrie 1503. 

Prin uricele din 1490, domnul interzicea tuturor judecătorilor şi 

globnicilor de a intra în vreunul din satele mănăstirii, iar protopopilor sau 

vornicilor oricărui mitropolit să aiba vreo treabă cu preoţii din satele ctitoriei 

sale, aceştia din urmă fiind obligaţi să asculte numai de „acea sfântă mănăstire a 

noastră (...) şi să plătească dare acolo şi tot venitul ce se cuvine unui mitropolit 

de la popi”. Putna dobândeşte astfel prerogative cvasiepiscopale, devenind cea 

mai importantă mănăstire din Moldova. 

Ulterior, în 1502, el reliterează supunerea faţă de mănăstire a tuturor 

bisericilor din satele aflate în proprietatea mănăstirii, mai înainte fiind 

menţionată cu acelaşi statut şi mănăstirea Horodnic (azi dispărută). 

In aceste timpuri considerăm că pe cursul pârâului Putna, afluent de 

mărime mijlocie a râului Suceava, în zona actualei comune, nu exista o locuire 

umană consistentă, alături de călugări poate doar pusnici ce vegheau asupra 

hotarelor şi bogăţiilor naturale ale domeniului mănăstiresc de aici şi poate şi 

câteva familii, inclusiv de ţigani, robi mănăstireşti, care se ocupau şi de 

administrarea sursei de slatină amintită mai sus. 

Tot pe linia politicii sale demografice, pentru a-şi fructifica mai bine 

domeniul feudal, conducerea mănăstirii a colonizat la 1780 pe moşia Tâmauca 

(azi reg. Cernăuţi), un grup de refugiaţi lipoveni şi aceasta pentru a da doar un 

exemplu. 

Este evident acum, în lumina celor mai recente cercetări, că scriptoriul 

Mănăstirii Putna sau atelierele sale de broderie, de icoane şi de orfevrărie nu 

erau numai centre producătoare de manuscrise, miniaturi, ferecături, broderii, 

icoane şi alte obiecte de cult cu valoare artistică, ci şi şcoli în care se învăţau 

meşteşugurile respective, după anumite norme rezultate dintr-o îndelungată 

experienţa. 

Satul însuşi nu apare în documentele publicate până în anul 1775. 

Putna ajunsese în preajma ocupaţiei austriece cea mai bogată mănăstire 

bucovineană, ea stăpânind în această provincie terenuri pe care erau 28 de sate, 

dintre care 23 în ţinutul Sucevei, şi 5 în cel cernăuţean. Importantă era şi 

braniştea compusă din 18 munţi, cu pădure, poieni, cursuri de apă şi fond 

cinegetic, iazuri cu peşte, case şi depozite comerciale la Şiret şi Cernăuţi, iar în 

restul Moldovei, mai deţinea 9 moşii şi o vie la Odobeşti 
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În 1775, zona de nord a Moldovei, care va fi numită Bucovina, intră în 

componenţa Imperiului austriac, situaţie care se va menţine până în 1918. 

Majoritatea documentelor emise în acest interval care să fi avut ca obiect satul 

Putna nu se regăsesc astăzi în arhivele din România. 

În 1783, din iniţiativa împăratului Iosif II, majoritatea aşezămintelor 

monastice din Imperiu, indiferent de confesiune, sunt desfiinţate. În Bucovina 

rămân numai trei mănăstiri în funcţiune: Putna, Suceviţa şi Dragomima. Din 

acest motiv, rolul mănăstirii ca centru spiritual al zonei sporeşte.  

În perioada austriacă a avut loc un proces intens de colonizare cu evrei, 

germani şi alte naţionalităţi. La data ocupării Bucovinei, circa jumătate din 

suprafaţa sa era pădure. Printre primele ordonanţe ale noii administraţii era şi 

cea legată de fondul forestier: la 2 iulie 1776 guvernatorul Spleny reglementa 

astfel, drastic, exploatarea lemnului din păduri, instituindu-se inclusiv un corp 

militar de pază. In 1785 sunt angajaţi în premieră pădurari la Putna, Iacobeni şi 

Dorna. 

În strictă legătură cu lemnul, se crează între anii 1793-1803 “fabrici de 

sticlă” la Putna, la Karlsberg, Voievodeasa şi la Crasna (azi reg. Cernăuţi), 

cenuşa fiind materie primă în procesul tehnologic respectiv. Desigur aici 

poposesc şi o serie de meşteri sticlari. 

Ulterior, mănăstirea, încearcă să se adapteze noilor realităţi, dezvoltând o 

serie de activităţi economice pentru a-şi crea venituri proprii: atelierele de 

tâmplărie ce făceau mobilier, şi chiar trăsuri, altele de postav şi de prelucrarea 

pieilor, dar şi o distilărie de rachiu şi un atelier de sticlărie. 

După anii revoluţiei burgheze de la 1848, intelectualii români au încercat 

realizarea unei tipografii româneşti la Putna, fie la Dragomirna, dar oficialităţile 

ocupanţilor s-au opus categoric... 

Printre documentele păstrate din timpul dominaţiei austriece se află 

câteva hărţi (1778, 1790, 1822, 1856), pe care satul Putna este marcat, 

totdeauna în relaţie cu mănăstirea omonimă, care rămâne nucleul aşezării, dar 

nu cunoaşte o dezvoltare majoră până la primul război mondial. 
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Capitolul    IV. DATE DEMOGRAFICE 

 

Art. 16 Evoluţia populaţiei comunei Putna este determinată de evoluţia 

indicatorilor demografici: natalitatea, fertilitatea şi mortalitatea, precum şi de 

cea a fenomenului de migraţie. Acesta din urmă a avut un rol esenţial, atât prin 

prisma relaţiilor stabilite cu centrele urbane aflate în proximitate şi cu comunele 

învecinate, cât şi sub aspectul migraţiei externe . 

Anul 2002 2008 2014           2016 

Populatie 3776 3755 3511            3890 

 

Densitatea și structura populației 

 

Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Putna se 

ridică la 3.569 de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, 

când se înregistraseră 3.738 de locuitori. Conform datelor statistice în anul 2016 

populaţia comunei Putna era de 3890 locuitori , înregistrându-se o uşoară 

creştere faţă de anii anteriori. 

Densitatea   populației   comunei Putna este mult  mai  mică decât media 

județeană înregistrată  la recensământul din 2011,  de 80,5   locuitori/kmp. 

 Anul 2014                        Anul 2016 

Suprafață totală 133,7 km 2 

Populație stabilă 3511                                     3890 

Densitate  26,26 loc/km2                        29.09 loc/km2                         

 

Structura   pe grupe  de vârstă a populației 

 

Structura pe grupe mari de vârstă a populaţiei comunei atestă faptul că 

structurile demografice sunt afectate de procesul de îmbătrânire. Grupa 

populaţiei tinere, cu vârsta cuprinsă între 0-14 ani, reprezintă, la recensământul 

din 2011, 18,62% din total, fiind sub pragul de 30%, ce marchează începutul 

degradării structurilor demografice dintr-un teritoriu din cauza procesului de 

îmbătrânire. 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Recens%C4%83m%C3%A2ntul_popula%C8%9Biei_din_2011_(Rom%C3%A2nia)
http://ro.wikipedia.org/wiki/Recens%C4%83m%C3%A2ntul_popula%C8%9Biei_din_2002_(Rom%C3%A2nia)
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 Structura etnică şi confesională a populaţiei 

 

Structura etnică a populaţiei comunei Putna în urma ultimului 

recensământ, din 2011, era destul de omogenă, majoritatea locuitorilor, în 

proporţie de 97,95%, fiind reprezentată de români, urmată de cea de origine 

germană, cu o pondere de 0,26 %.  Pentru 1,79% din populație, apartenența 

etnică nu este cunoscută. 

Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși 

(91,93%), dar există și minorități de penticostali (4,96%) și romano-catolici 

(1,09%). Pentru 1,91% din populație, nu este cunoscută apartenența 

confesională. 

 

Capitolul V.  RANGUL UNITĂȚII ADMINISTRATIV 

TERITORIALE 

 

Art. 17 Potrivit prevederilor Legii 351/2001 privind aprobarea planului de 

amenajare a teritoriului national-sectiunea a IV-a “Reteaua de localitati”, 

comuna Putna este localitate de rangul 4. 

 

         Capitolul VI.  AUTORITĂŢILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

LOCALE  

 Art.18.Autorităţile reprezentative ale colectivităţii locale din comuna 

Putna sunt: consiliul local şi primarul. 

 Primarul şi consilierii locali se aleg prin votul liber exprimat, egal, direct 

şi secret al cetăţenilor care au domiciliul stabil în comună, din rândul cetăţenilor 

care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Constituţie şi de legile în vigoare. 

 Organizarea alegerilor pentru funcţiile de demnitate publică locale şi 

respectiv validarea mandatelor de consilier local şi de primar sunt reglementate 

prin legislaţia în vigoare. 

           Art.19 Consiliul local al comunei Putna este autoritatea deliberativă, 

fiind format din consilieri locali, aleşi prin vot universal, egal, secret, direct şi 

liber exprimat de către cetăţenii comunei Putna şi constituit în conformitate cu 

prevederile legale. 

 Art.20 (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, 

exercitând următoarele atribuţii:    

http://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Ortodox%C4%83_Rom%C3%A2n%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Penticostali
http://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Romano-Catolic%C4%83_din_Rom%C3%A2nia
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    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. 

    (2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) 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. 

    (3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) 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. 

    (4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) 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; 
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    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. 

    (5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) 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; 

    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; 
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    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. 

    (6) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) 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. 

    (7) 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. 

    (8) Consiliul local îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege. 

 

          Art.21. Modul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local Putna se 

stabileşte prin Regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat prin hotărâre a 

acestuia. În funcţie de necesităţi şi de evoluţiile înregistrate în plan legislativ, 

regulamentul va putea fi modificat, completat şi actualizat în condiţiile legii. 

          Art.22. Dizolvarea consiliului local şi suspendarea mandatului de 

consilier local pot avea loc în situaţiile şi cu respectarea cerinţelor stabilite prin 

Legea administraţiei publice locale, Legea privind Statutul aleşilor locali şi prin 

alte acte normative care reglementează în materie. 

          Art.23. Locuitori satelor care nu au consilieri aleşi în consiliul local vor fi 

reprezentaţi la şedinţele acestuia de către un delegat sătesc al cărui statut este 

stabilit prin lege. 

           Art.24. Funcţia de autoritate publică executivă la nivelul comunei Putna 

este exercitată de către primar în condiţiile legii. 

          Art.25 .Înlocuitorul de drept al primarului, subordonat acestuia, este 

viceprimarul comunei, care este ales în condiţiile stabilite de lege. 

           Art.26  Primarul şi viceprimarul, la fel ca şi consilierii locali, depun 

în faţa consiliului local următorul jurământ: 
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 „Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună credinţă, tot 

ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei 

Putna. Aşa să-mi ajute Dumnezeu !”     
 

            Art.27 (1) Primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică şi 

exercită, la nivelul comunei Putna, următoarele atribuţii: 

    a) Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 

cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a 

decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a 

hotărârilor consiliului local; dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru 

aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor, ale 

celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, ale 

prefectului, precum şi a hotărârilor consiliului judeţean, în condiţiile legii. 

    b) Pentru punerea în aplicare a activităţilor date în competenţa sa prin actele 

normative prevăzute la alin. (2), primarul beneficiază de un aparat de 

specialitate, pe care îl conduce. 

    c) Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente 

funcţionale, în condiţiile legii. Compartimentele funcţionale ale acestuia sunt 

încadrate cu funcţionari publici şi personal contractual. 

    d) Primarul conduce serviciile publice locale. 

  Art.28 (1) Primarul reprezintă unitatea administrativ-teritorială în relaţiile 

cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române ori străine, 

precum şi în justiţie. 

    (2) Semnul distinctiv al primarului este o eşarfă în culorile drapelului naţional 

al României. 

    (3) Eşarfa va fi purtată, în mod obligatoriu, la solemnităţi, recepţii, ceremonii 

publice şi la celebrarea căsătoriilor. 

    (4) Modelul eşarfei se stabileşte prin hotărâre a Guvernului. 

     Art. 29 (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: 
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    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. 36 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. 36 alin. 

(6) lit. a) - d), precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al unităţii 

administrativ-teritoriale; 

    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. 
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    (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.30 (1) În exercitarea atribuţiilor de autoritate tutelară şi de ofiţer de 

stare civilă, a sarcinilor ce îi revin din actele normative privitoare la 

recensământ, la organizarea şi desfăşurarea alegerilor, la luarea măsurilor de 

protecţie civilă, precum şi a altor atribuţii stabilite prin lege, primarul acţionează 

şi ca reprezentant al statului în comuna sau în oraşul în care a fost ales. 

    (2) În această calitate, primarul poate solicita prefectului, în condiţiile legii, 

sprijinul conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale 

celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile 

administrativ-teritoriale, dacă sarcinile ce îi revin nu pot fi rezolvate prin 

aparatul de specialitate. 

     Art. 31 Atribuţiile de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară pot fi 

delegate şi secretarului unităţii administrativ-teritoriale sau altor funcţionari 

publici din aparatul de specialitate cu competenţe în acest domeniu, potrivit 

legii. 

     Art. 32 (1) Primarul comunei poate angaja, în limita numărului maxim de 

posturi aprobate, un consilier personal.  

(2) Primarul poate delega pe întreaga durată a mandatului sau pe o perioadă 

determinată prin dispoziţie scrisă, viceprimarului, dintre atribuţiile legale care îi 

revin, viceprimarul comunei Putna având următoarele atribuţii : 

 

a).  Inlocuieşte primarul în lipsa motivată a acestuia ; 

b). Controlează igiena şi salubritatea localurilor publice şi produselor alimentare 

puse în vânzare pentru populaţie, cu sprijinul serviciilor de specialitate ; 

c). Urmarirea si asigurarea intretinerii si reabilitarii drumurilor publice 

proprietate a comunei, a instalarii semnelor de circulatie, a desfasurarii normale 

a traficului rutier si pietonal, in conditiile legii si formularea de propuneri 

corespunzatoare in acest sens ;  

d). Constată şi aplică sancţiunile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 

36/1996, cu modificările şi completările ulterioare, privind  stabilirea şi 

sancţionarea contravenţiilor la normele privind exploatarea şi menţinerea în 

bună stare a drumurilor publice ;  

e). Supravegherea targurilor, pietelor, oboarelor, a locurilor si parcurilor de 

distractie si luarea de masuri operative pentru buna functionare a acestora; 

f). supravegheză inventarierea si administrarea bunurilor care apartin 

domeniului public si privat al  comune; 
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g). participarea la elaborarea masurilor de prevenire si limitare a urmarilor 

calamitatilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, impreuna 

cu organele specializate ale statului si asigurarea executarii masurilor stabilite in 

planurile de protectie si interventie pe tipuri de dezastre; 

h) luarea de masuri si asigurarea controlului depozitarii deseurilor menajere, 

industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizarii malurilor, cursurilor de 

apa de pe raza comunei Putna, precum si pentru decolmatarea vailor locale si 

podetelor, pentru asigurarea scurgerii apelor; 

i). Răspunde de buna gospodărire , întreţinere şi curăţenie a comunei, 

mobilizează cetăţenii pentru  buna gospodărire, asigurarea curăţeniei şi 

înfrumuseţarea comunei ;  

j). Răspunde de păstrarea, apărarea şi valorificarea la un nivel superior a 

bunurilor aflate  în administrarea Consiliului local al comunei şi gospodărirea 

patrimoniului privat al Consiliului local ; 

k). Răspunde de modul de gospodărire  şi folosire a bunurilor aparţinând 

domeniului public şi privat al comunei , precum şi  modul de încasare a texelor 

pentru folosinţa acestora ; 

l). Asigură respectarea dispoziţiilor legale privind folosirea păşunilor,  

întreţinerea şi gospodărirea păşunilor aflate în administrarea comunei,; 

m). Răspunde de protecţia mediului înconjurător, luând măsuri de înlăturare  a 

fenomenelor de poluare a mediului înconjurător, constată contravenţiile şi aplică 

sancţiunile prevăzute de Ordonanţa de Urgenţă nr-. 195/2005 privind protecţia 

mediului, cu modificările şi completările ulterioare ;  

n). Ia măsuri pentru cunoaşterea şi aplicarea normelor de protecţia muncii în 

cadrul instituţiilor publice ale comunei şi cele subordonate acestora ;  

o). Ia mãsuri pentru buna functionare a iluminatului public ; 

p). Rãspunde si ia mãsuri pentru alimentarea cu combustibil în vederea asigurãrii 

încãlzirii Primăriei Putna şi a unităţilor de învăţământ în sezonul rece ; 

r). Răspunde de conducerea , instruirea şi controlul pazei bunurilor publice şi 

ale cetăţenilor , fiind împuternicit în vederea constatării contravenţiilor şi 

aplicării sancţiunilor privind nerespectarea sau încălcarea prevedrilor Legi nr. 

333/2003, cu modificările şi completările ulteriore ;  

s). Constată contravenţiile şi aplică sancţiunile conform legislaţiei în vigoare ; 

ş). Răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţilor ce se realizează prin 

contribuţia în muncă a persoanelor beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 

416/2001 privind venitul minim garantat ;  
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t). Răspunde de activitatea Comitetului local pentru situaţii de urgenţa ,  a 

Centrului operativ cu activitate temporară pentru situaţii de urgenţă şi a 

Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă din cadrul comunei Putna , judeţul 

Suceava şi se preocupă de aprovizionarea cu carburanţi, lubrefianţi şi alte 

materiale necesare bunei funcţionări a acestora.  

ţ). Răspunde de funcţionarea în bune condiţii a instalaţiilor de alimentare cu apă 

şi canalizare din comună ;  

u). Viceprimarul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de primar, Consiliul local 

sau prin legi speciale . 

 (3) Pentru neîndeplinirea atribuţiilor şi obligaţiilor stabilite în sarcina sa 

potrivit aliniatului precedent, viceprimarul răspunde politic, administrativ, 

disciplinar, material sau penal, suportând şi eventualele prejudicii aduse 

comunităţii din această cauză. 

 (4) Primarul comunei Putna exercită pe lângă competenţele sale de 

autoritate executivă, atribuţiile de factor de echilibru şi mediere între forţele 

politice, sociale, culturale, educaţionale, economice şi administrative, între 

acestea şi cetăţeni, între autorităţi şi comunitate urmărind armonizarea relaţiilor 

interinstituţionale şi interumane şi garantând pacea socială la nivelul 

comunităţii. 

 (5) Mandatul primarului şi al viceprimarului începe, durează, se exercită, se 

suspendă sau încetează în condiţiile stabilite prin Legea administraţiei publice 

locale sau alte acte normative incidente. 

(6)  Pe durata mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier 

local. 

  Art.33 Consiliul local şi primarul sau viceprimarul (pentru atribuţiile 

delegate) îşi exercită atribuţiile şi răspunderile legale prin intermediul aparatului 

de specialitate, al instituţiilor şi serviciilor publice de interes local care sunt 

înfiinţate, funcţionează, sunt gestionate şi finanţate şi se organizează în 

conformitate cu legislaţia în vigoare, ţinându-se cont de particularităţile şi 

condiţiile specifice ale comunei Putna. 

 Art.34 (1) Aparatul de specialitate al primarului cuprinde funcţii 

publice de execuţie sau de conducere si personal contractual, conform statului 

de funcţii. Numărul de personal, statul de funcţii şi organigrama primăriei se 

aprobă prin hotărâri ale consiliului local, la propunerea primarului, cu luarea în 

consideraţie a necesarului de resurse umane şi a fondurilor alocate, prin bugetul 

local, pentru acoperirea cheltuielilor de personal; 

 b) Dintre funcţiile publice, următoarele sunt funcţii de conducere: 

  - secretar  

  - şef Birou financiar-contabil . 
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c) Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente 

funcţionale a căror configuraţie se stabileşte anual prin organigrama propusă de 

primar şi aprobată de către consiliul local. 

d) Numirea, promovarea, evaluarea, salarizarea şi acordarea celorlalte 

drepturi pecuniare, eliberarea din funcţie a personalului din aparatul de 

specialitate al primarului se fac în conformitate cu Legea nr. 188/1999 

republicată privind Statul funcţionarilor publici, respectiv Legea nr. 53/2003-

Codul Muncii şi celelalte acte normative aplicabile. 

e) Modul de organizare si funcţionare, obiectivele, sarcinile si 

responsabilităţile ce revin fiecărui compartiment funcţional din cadrul primăriei 

se stabilesc, potrivit legii, de către primar, cu avizul consiliului local; 

f) Sarcinile ce revin fiecărui funcţionar public sau angajat pe bază de 

contract de muncă se stabilesc prin fişele posturilor care se întocmesc de către 

fiecare şef de compartiment care are şi competenţa de a evalua, stimula, 

propune sancţiuni etc. pentru activitatea desfăşurată de aceştia. Personalul 

contractual şi funcţionarii publici exercită obligatoriu toate atribuţiile şi 

sarcinile date prin lege, hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului. 

g) Şefii de compartimente din cadrul primăriei, au obligaţia de a întocmi, 

prezenta şi susţine rapoartele de specialitate la proiectele de hotărâri ale 

consiliului local, răspunzând de exactitatea şi de corectitudinea informaţiilor 

furnizate, de respectarea normelor tehnice şi juridice aplicabile cu privire la 

punctele de vedere exprimate şi soluţiile propuse. Prezenta acestora la şedinţele 

de comisie sau de plen ale consiliului local în vederea susţinerii rapoartelor este 

obligatorie,invitaţiile de participare făcându-se în scris de către secretarul 

comisiei, respectiv de către secretarul comunei. Pentru proiectele de hotărâri 

iniţiate de către primar sau de către viceprimar solicitarea şi depunerea 

rapoartelor, respectiv prezenţa şefilor de compartimente şi a administratorului 

public la şedintele de comisie sau de plen în vederea susţinerii punctelor de 

vedere şi propunerilor făcute se asigură prin grija acestora. 

(2) a) Primarul, viceprimarul, secretarul unităţii administrativ-teritoriale şi 

aparatul de specialitate al primarului formează primăria comunei Putna care 

duce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului, 

soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale. 

b) Primăria comunei Putna îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului 

de ordine interioară aprobat de către consiliul local. 
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Capitolul VII.  PRINCIPALE INSTITUŢII DIN COMUNĂ ŞI 

SERVICIILE PUBLICE LOCALE  

 

Art.35 a)Instituţiile de interes local se află în slujba comunităţii şi au ca scop 

fundamental al activităţii lor slujirea nevoilor, aspiraţiilor şi valorilor 

individuale sau colective ale oamenilor ”cetăţii” prin furnizarea serviciilor 

specifice. 

 b) Înfiinţarea, organizarea, funcţionarea, gestionarea patrimoniului şi 

finanţarea instituţiilor publice de interes local se realizează cu respectarea 

legislaţiei în vigoare. 

 c) Raporturile dintre autorităţile publice locale (primar sau consiliu local) 

şi instituţiile publice de interes local, dintre acestea şi cetăţeni, precum şi 

relaţiile dintre ele, au la bază principiile respectului şi încrederii reciproce, ale 

responsabilităţii şi legalităţii, ale solidarităţii, cooperării şi acţiunii convergente 

pentru întărirea unităţii şi înfăptuirea binelui comunităţii locale şi al tuturor 

membrilor săi. 

 d) Comunitatea şi autorităţile publice locale sprijină şi se implică direct în 

asigurarea unor condiţii optime de funcţionare a instituţiilor publice de interes 

local şi colaborează cu autorităţile şi instituţiile de specialitate de la nivel 

judeţean sau central pentru soluţionarea problemelor specifice, în limitele 

competenţelor legale şi ale resurselor asigurate.  

 e) Şefii instituţiilor publice de interes local prezintă în faţa comunităţii 

locale şi a autorităţilor ei reprezentative informări sau rapoarte cu privire la 

activitatea desfăşurată, rezultatele obţinute şi problemele întâmpinate pe linia 

realizării obiectivelor specifice. 

 Aceştia răspund în condiţiile legii de modul în care folosesc fondurile şi 

gestionează patrimoniul care face parte din domeniul public sau privat al 

comunei Putna, şi a celorlalte bunuri pe care le au în administrare. 

Art.36 a) Serviciile publice locale reprezintă acele activităţi şi prestaţii pe 

care autorităţile publice locale sau instituţiile publice de interes local le 

desfăşoară sau le oferă cetăţenilor în scopul satisfacerii nevoilor lor. 

Principalele servicii necesare a fi prestate la nivelul comunei Putna sunt cele 

prevăzute de art.36 alin.2 din Legea administraţiei publice locale. 

 b) Pentru prestarea serviciilor care nu intră în sfera de competenţă a 

instituţiilor publice specializate a consiliului local din comuna Putna are 

obligaţia de a stabili prestarea acestora în sarcina compartimentelor specializate 

ale primăriei sau de a înfiinţa servicii publice de sine stătătoare. 
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 c) Înfiinţarea, organizarea, funcţionarea, gestionarea şi finanţarea 

serviciilor de utilitate publică locală se reglementează prin hotărâri ale 

consiliului local, cu respectarea legislaţiei în vigoare. 

 d) Pentru prestarea serviciilor publice cu excepţia celor care, potrivit 

legislaţiei în vigoare, sunt asigurate gratuit, consiliul local al comunei Putna va 

stabili taxe speciale prin care să se asigure acoperirea cheltuielilor făcute în 

acest scop. Taxele speciale instituite se vor percepe numai de la beneficiarii 

serviciilor. Consiliul local poate hotărî, pentru a menţine taxele la un nivel 

acceptabil, ca o parte din cheltuielile realizate pentru funcţionarea unor servicii 

să fie acoperite prin subvenţii de la bugetul local. 

 e) Agenţii economici, instituţiile şi cetăţenii din comuna Putna sunt 

consultaţi de către autorităţile publice locale în legătură cu actele de autoritate 

ce urmează a fi adoptate pe linia înfiinţării, gestionării, funcţionării şi finanţării 

instituţiilor şi serviciilor publice de interes local pe care au obligaţia de a le 

respecta şi aplica în funcţie de nevoile şi condiţiile specifice.         

 Art.37 (1)  In comuna Putna functioneaza Școala Gimnazială Mitropolit 

Iacob Putneanul, (clasa pregătitoare-clasa a VIII-a) cu personalitate juridică,  

Grădiniţa cu program normal Putna/ PRE/Putna, Grădiniţa cu program normal 

Gura Putnei/PRE/ Gura Putnei şi Şcoala gimnazială Gura Putnei/PRI, GIM, 

/Gura Putnei  arondate, fără personalitate juridică, activitatea didactică 

desfășurându-se în clădiri aflate în domeniul public al Comunei Putna.   

(2) Serviciile medicale sunt asiguratede către  cabinetul medicului de familie, 

un cabinet stomatologic și  două farmacii . 

(3) Alte servicii pentru deservirea populației sunt asigurate prin: o agenție 

poștală,  un post de politie, două camine culturale, o bibliotecă comunala,  un 

cabinet veterinar, patru magazine comerciale, patru biserici ( 2 ortodoxe, 

catolică, și penticostală). 

(4) Pentru susținerea activităților sportive există o sală de sport, un stadion şi 

două terenuri de sport. 

 

Capitolul VIII. ECONOMIA  LOCALĂ 

 

Art. 38  (1) Căile de comunicație care străbat comuna Putna sunt: rutiere și 

feroviare. 

 (2) Comuna Putna e strabatuta de DN 2H, acesta asigurând legătura cu 

municipiul Rădăuţi şi municipiul Suceava. Localitatea e strabatuta de o retea de 

drumuri de interes local in lungime de 26 km apartinand domeniului public al 

comunei.  
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(3) Comuna Putna este deservită de calea ferată Putna-Dorneşti și dispune și 

de o  gară.  

Art.39 (1) Autorităţile administraţiei publice locale încurajează şi susţin, prin 

măsuri ce ţin de competenţa lor, dezvoltarea şi modernizarea agriculturii, a 

zootehniei, a serviciilor şi comerţului, a turismului şi a tuturor activităţilor 

economice care aduc beneficii familiilor, agenţilor economici şi comunităţii. Ele 

asigură egalitate de şanse, tratament nediscriminatoriu pentru toţi 

întreprinzătorii care îndeplinesc condiţiile legale si normele U.E. de a investi şi 

a desfăşura activităţi economice în comuna Putna.. 

(2)  Activităţile economice locale s-au dezvoltat în concordanţă cu 

potenţialul şi resursele locale: cultura plantelor şi creşterea animalelor, în 

special a bovinelor şi ovinelor, prin valorificarea potenţialului natural (teren 

arabil, păşuni, fâneţe), activităţi de silvicultură, exploatare forestieră şi 

prelucrarea lemnului, valorificându-se astfel fondul forestier al comunei, şi, mai 

recent, turismul, şi maiales agroturismul, care valorifică potenţialul turistic 

deosebit, atât natural dar mai ales istoric, cultural şi etnografic de care 

beneficiază comuna. 

(3) În urma analizei societăţilor economice înregistrate la Oficiul 

Registrului Comerţului, pe domenii de activitate, se constată următoarele: 

 

STRUCTURA 

ACTIVITĂŢILOR 

ECONOMICE 

SOCIETĂŢI 

ECONOMICE 

ACTIVE 
sector primar 25 

industrie 19 

construcţii 6 
comerţ 34 

servicii de transporturi 3 
alimentaţie publică 8 

servicii de cazare turistică 19 

servicii pentru populaţie 9 
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Capitolul IX. PATRIMONIUL PUBLIC ȘI PRIVAT AL COMUNEI 

 

Art.40 (1) Potrivit Legii Administratiei Publice Locale nr. 215/2001, 

patrimoniul comunei e alcatuit din bunurile mobile si imobile aflate in 

proprietatea publica si in proprietatea privata ale acesteia, precum si obligatiile 

cu caracter patrimonial. 

 (2) Bunurile care apartin comunei sunt supuse inventarierii anuale. 

 (3) Inventarul bunurilor unitatilor administrativ-teritoriale se constituie   intr-

o anexa la statut, care se actualizeaza annual.    

(4) Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Putna se 

întocmeşte şi se actualizează de către comisia specială, constituită în 

conformitate cu prevederile Legii 213/1998 şi cu normele metodologice de 

aplicare a acesteia şi se însuşeşte prin hotărâre a consiliului local.  

(5) Bunurile care alcătuiesc domeniul public al comunei Putna sunt 

imprescriptibile, insesizabile şi inalienabile şi se regăsesc în anexa nr 72 la H.G. 

nr. 1357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum 

şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava, cu modificările şi 

completările ulterioare.  

(6) Domeniul privat al comunei Putna este alcatuit din bunuri mobile si 

imobile, altele decat cele din domeniul public, intrate in proprietate prin 

modalitati prevazute de lege. Bunurile ce fac parte din domeniul privat sunt 

supuse dispozitiilor de drept comun, daca prin lege nu se prevede altfel.   

 (7) Donatiile si legatele cu sarcini pot fi acceptate numai cu aprobarea 

consiliului local. 

      (8) Cresterea sau diminuarea patrimoniului va fi temeinic justificata pentru 

fiecare caz,  

in note explicative anexate la inventar.  

      (9) Consiliul local hotaraste la cumpararea de bunuri, in functie de alocatia 

bugetara si in conditiile legiii. 

      (10) Vanzarea, concesionarea si inchirierea se fac prin licitatie publica, 

potrivit prevederilor legale. 

   (11) Hotărârile pe care consiliul local le ia cu privire la administrarea sau 

operaţiunile privind bunurile care alcătuiesc domeniul public sau privat al 

comunei se adoptă cu votul a două treimi din numărul consilierilor în funcţie. 

      9) Fiecare persoană fizică sau juridică este obligată să-şi declare şi să 

probeze proprietăţile pe care le deţine pe raza comunei Putna pentru a fi 

inregistrate în evidenţele fiscale şi agricole ale primăriei. Orice modificare 

survenită cu privire la regimul juridic al proprietăţilor va fi, de asemenea, adusă 

la cunoştinţă şi probată cu acte, compartimentelor de specialitate ale 
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administraţiei publice locale pentru a fi operate corespunzător. Proprietaţile 

deţinute în alte unităţi administrativ teritoriale se declară la primăriile 

respective, asupra acestora fiind informată şi primăria locală. 

 10)  În comuna Putna proprietatea privată dobândită licit este garantată şi 

ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Caracterul licit al dobândirii 

dreptului de proprietate asupra terenurilor şi altor imobile în condiţiile aplicării 

eronate a legilor proprietăţii poate fi constatat numai de către instanţa de 

judecată sau, după caz, de către autoritatea care a emis actul de proprietate în 

cauză. 

 

Capitolul X PARTIDELE POLITICE 

 

Art. 41 (1) Comunitatea locală este organizată pe principiul constituţional al 

pluralismului, care reprezintă condiţia de bază şi garanţia economiei de piaţă, a 

democraţiei sociale şi politice, a libertăţii membrilor săi. 

(2) Organizaţiile locale ale partidelor politice îşi desfăşoară activitatea în 

conformitate cu legislaţia în vigoare contribuind la definirea şi exprimarea 

voinţei politice a cetăţenilor şi la împlinirea aspiraţiilor şi idealurilor acestora, 

cu respectarea suveranităţii naţionale, a integrităţii teritoriale, a ordinii de drept, 

a principiilor democraţiei şi ale autonomiei locale. 

   (3)  Partidele politice care isi desfasoara activitatea in comuna Putna: 

- Partidul National Liberal (P.N.L.) 

- Partidul Social Democrat (P.S.D.) 

 -Partidul Ecologist Român (PER) 

 (4) Numarul membrilor consiliului local se stabileste prin ordinul 

prefectului, conform Legii Administratiei Publice Locale nr. 215/2001, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Consiliul local al 

comunei Putna este format din 13 consilieri,momentan cu 12 consilieri locali în 

funcţie,  cu următoarea apartenență politică: 2 consilieri apartinand P.S.D., 9 

consilieri PNL şi 1 consilier apartinand P.E.R. .  

 

      Capitolul XI ACORDAREA DE TITLURI ȘI CERTIFICATE 

 

Art.42. Persoanele nascute in comuna vor primi la implinirea varstei de 18 

ani titlul si certificatul de fiu/fiica a comunei in cadrul unei festivitati ce va fi 

organizata prin grija primarului comunei. 

Art.43  (1) Se poate acorda titlul de cetatean de onoare unor persoane fizice 

romane sau straine, cu merite deosebite pe plan economic, politic, social, 

cultural sau altor persoane importante reprezentative pentru comuna Putna în 
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baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc şi condiţiile 

retragerii titlului conferit. 

(2) Titlul de cetatean de onoare se poate pierde sau retrage in cazul in care 

persoanele carora le-a fost conferit desfasoara activitati contrare intereselor 

comunei. 

(3)  Drepturile şi obligaţiile cetatenilor de onoare sunt stabilite în 

regulamentul de acordare a titlului aprobat  prin hotărârea Consiliului local 

 

Capitolul XII CONSULTAREA CETĂȚENILOR         

 

Art.44 (1) Locuitorii comunei Putna sunt consultati, in conditiile legii, asupra 

problemelor de interes deosebit, prin referendum.  

(2) Referendumul local se organizeaza si se desfasoara potrivit prevederilor 

Legii nr. 3/2000  cu modificările şi completările ulterioare .  

(3) Proiectele de lege sau propunerile legislative privind modificarea limitelor 

teritoriale ale comunei se inainteaza Parlamentului spre adoptare, numai dupa 

consultarea prealabila a cetatenilor prin referendum. In acest caz organizarea 

referendumului este obligatorie. Problemele supuse referendumului local se 

stabilesc de consiliile locale, la propunerea primarului sau a unei treimi din 

numarul consilierilor locali. Obiectul si data referendumului local se stabilesc si 

se aduc la cunostiinta publica cu cel putin 20 de zile inainte de ziua desfasurarii 

acestuia. Referendumul local se va organiza intr-o singura zi, care poate fi 

numai duminica. 

Art.45 (1) Cetatenii pot fi consultati si prin adunari cetatenesti, organizate.   

(2) Convocarea si organizarea acestora se fac de catre primar, la initiativa 

acestuia, ori a unei treimi din numarul consilierilor in functie. 

(3) Convocarea adunarii se face prin aducerea la cunostiinta publica a 

scopului, datei si a locului unde urmeaza sa se desfasoare aceasta.  

(4) Adunarea cetateneasca e constituita valabil in prezenta majoritatii 

reprezentantilor familiilor si adopta propuneri 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 comunei. 
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Art.46. (1) Prin dispozitia primarului se stabileste responsabilul primariei, 

pentru relatia cu societatea civila si atributiile acestuia conform Legii nr. 

52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica.  

(2) Consiliul local si primaria comunei Putna au obligatia de a informa si de a 

supune dezbaterii publice proiectele de acte normative, de a permite accesul la 

luarea deciziilor administrative si la minutele sedintelor publice. 

 

Capitolul XIII COOPERAREA SAU ASOCIEREA  

 

 Art.47.(1)  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.  

(2) De asemenea, 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. 

      (3) Comuna Putna este membru al: 

  -Asociaţiei Comunelor din România; 

  -Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de gestionare a deşeurilor 

în judeţul Suceava; 

  -Asociaţia  judeţeană pentru apă şi canalizare Suceava; 

                 - Grupului de Acțiune Locală  Putna-Suceviţa;  

 

Capitolul XIV. MODALITATEA DE ATRIBUIRE SI SCHIMBARE A   

DENUMIRILOR DE OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC LOCAL 

 

    Art.48. (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 .  
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Capitolu XV. ÎNSEMNELE SPECIFICE ALE LOCALITATII SI 

MODALITATILE DE UTILIZARE A ACESTORA 

 

Art.49.Pe teritoriul comunei Putna se folosesc, în condiţiile legii, următoarel 

simboluri: 

- naţionale: 

          - Drapelul României (tricolor) 

          - Ziua Naţională a României – 1 Decembrie 

                    - Imnul Naţional al Românie – „Deşteaptă-te române” 

                    - Stema ţării – stabilită prin lege organică 

 - europene:  

           - Drapelul Uniunii Europene 

                    - Stema Uniunii Europene 

           - Imnul Uniunii Europene 

           - Ziua Uniunii Europene 

   - locale: 

           - Ziua comunei Putna  

                                - Stema comunei Putna - stabilită prin H.G. nr  1290/ 2003  

 

 

 

 

   

 

Capitolul XVI.      DISPOZITII FINALE 

 

   Art.50. Nerespectarea prevederilor prezentului statut, atrage dupa sine 

aplicarea sanctiunilor prevazute de legislatia in vigoare. 

   Art.51. Prezentul statut poate fi modificat, completat sau revocat prin 

hotarari ale consiliului local.  

       Art. 52. La data intrării în vigoare a prezentului statut se abrogă hotărâre 

consiliului local nr. 18/04.06.2003 şi orice alte dispoziţii ale actelor de autoritate 

locale care contravin acestuia. 

 

 

             PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                           SECRETAR COMUNĂ 

            AANEI MARIUS CRISTIAN                              DOBOȘ ANCA 


