ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUMBRAVA
ANEXA
LA HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL
NR.___________/___________________
STATUTUL COMUNEI DUMBRAVA
ART. 1.
PREAMBUL
Comuna Dumbrava, ca unitate administrativ-teritorial , este persoana juridic cu
deplin capacitate, care posed un patrimoniu i are ini iativa în tot ceea ce
prive te administrarea intereselor publice locale, exercitându- i autoritatea, în
condi iile legii pe teritoriul delimitat prin lege.
ART. 2.
DENUMIREA COMUNEI
DUMBRAVA – comuna cu statut de autoadministrare. Denumirea „Dumbrava”
este nou i artificial , introdus de comuni ti, dup r zboi, din motive pudibonde.
Vechiul nume era „Neto i”, a c rui toponimie este explicat de TR (319) pe motive
psihologice, fie de la iganii nomazi, fie de la vreun holtei (neînsurat). L-am deriva
mai curând de la un cognomen augmentat, care a prins la un moment dat.
Comuna este format din satele: Dumbrava (re edin – situat oarecum central);
Ciupelni a, Cornu de Sus, Sicrita, Tresienii de Jos, Trestienii de Sus i Z noaga.
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ART. 3.
RANGUL COMUNEI
Potrivit Legii nr. 351 / 24 august 2001 privind Planul de amenajare a teritoriului
national comuna Dumbrava este unitate administrativa de rangul _________.
ART. 4.
ÎNTINDEREA TERITORIULUI ADMINISTRATIV SI DELIMITAREA
TERITORIALA. DATE GEOMORFOLOGICE
Suparafa a teritoriului administrativ al comunei este de 6356 ha, structurat
dup cum urmeaz :
- Teren agricol 5478 ha (86,2%), din care arabil 4984 ha (78,4%), restul fiind
fâne e, p uni, vii, livezi;
- Teren neagricol, din care p duri 8,1%, ape 1,6%, alte zone (construc ii,
drumuri) 4,1%.
Cadrul geografic: Comun situat în câmpia de sud a jude ului. Se învecineaz
cu comuna Albe ti Paleologu, la nord, cu comuna Dr g ne ti, la est i sud, cu
comuna Râfov, la vest i cu comuna Valea C lug reasc , la nord-vest.
Comuna este cuprins
în partea de nord estic a marii unit i
morfostructurale a Câmpiei Române.
La limita de vest a teritoriului administrativ curge apa râului Teleajen, iar
spre est, pe o mic por iune, apa râului Cricov. Pe teritoriul comunei curge de la
nord la sud pârâul Vâtnau.
Microrelieful local este o câmpie joas , aluvial de subdisen recent , cu
v i pu in adânci, albii p r site, terase îngropate acoperite cu depozite proluviodeluviale, uneori loessoide i zone cu umiditate excesiv . Altitudinea câmpiei în
zona comunei Dumbrava este cuprins între 90-100 m.
Cadrul morphologic i regimul hidrologic genereaz , în urma precipita iilor,
stagn ri temporare de ap pe suprafe e întinse, iar în lungul pârâului Vatnau
stagn ri permanente i zone ml tinoase.
Din punct de vedere geologic, subsolul câmpiei de subsiden este format,
la partea superioar , din depozite aluvio-pluviale (argilo-nisipoase), succedate de
la adâncimea de 3-9 m de pietri uri cu nisip în alternan cu argile i prafuri
argiloase de vârst cuaternar . La adâncimi de cca. 20-40 m se trece la forma iuni
levantive (nisipuri fine i medii, argile, uneori pietri uri) care apar la zi în dealurile
din partea de nord a câmpiei. În subteranul zonei nu sunt exploatate nici puse în
eviden z c minte de substan e minerale utile.
Re eaua hidrografic este reprezentat de râul Teleajen, care curge la limita
vestic a satului Z noaga. Râul are debit permanent i un curs sinuos cu albii
p r site. Apa râului este impurificat , în special prin afluentul Dâmbu.
De importan hidrologic local este pârâul Vatnau, care curge sinuos la
marginea satelor Trestienii de Sus i Trestienii de Jos i traverseaz la sud satele
Ciupelni a i Cornu de Sus. El se formeaz din izvoare (desc rcarea stratului
acvifer freatic) în zona satului R dila i curge pe albii pu in adânci. Pârâul
alimenteaz i genereaz zone ml tinoase i de b ltire. În ultimii ani au avut loc
inunda ii produse de râul Teleajen i pârâul Vatnau, care au afectat localit ile prin
care trec. Aceste manifest ri au avut loc în urma cre terii debitelor pe cele dou
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ape i a modific rilor nivelului hidrostatic care se ridic pân la suprafa .
Fenomenul poate fi contracarat prin lucr ri de regularizare i drenarea apelor care
vor fi sus inute de studii i proiecte de specialitate.
Din punct de vedere climatic, localitatea se încadreaz în regiunea cu clim
continental de câmpie, cu u or caracter de step , caracterizat prin:
-Temperatura medie anual +11 grade C, cu minima absolut de -32 grade
C i maxima absolut de +42 grade C;
-Precipita iile medii anuale sunt cuprinse între 500-600 l/mp;
-Adâncimea maxim de înghe este de 0,80 m;
-Vânturile dominante sufl predominant din nord-est cu zile de viscolire.
Din punct de vedere seismic, comuna Dumbrava face parte din macrozona
seismic de gradul 8 (opt) i este încadrat de Normativul P/100/92 în zona
seismic de calcul B, coeficient seismic Ks=0,25.
Condi ii hidrogeologice: în subteranul comunei exist dou strate acvifere
de mic i medie adâncime. Primul strat are nivelul hidrostatic 0,2-4 m. Apa este
cantonat în pietri uri cu nisip i are o u oar presiune, ceea ce face ca nivelul s
se stabileasc în pachetul argilos acoperitor. Din punct de vedere chimic, apa se
încadreaz în limitele excep ionale de potabilitate. Un al doilea strat acvifer este
situat sub adâncimea de 15-40 m cantonat în nisipuri fine i medii, uneori cu
pietri uri. Apa este potabil .
Date geotehnice: Suprafa a construit a comunei se caracterizeaz printrun relief cu aspect de câmpie, cu înclinare general spre sud. Aspectul teritoriului
este plan i stabil, f r zone degradate.
Din forajele geotehnice executate pe teritoriul comunei în ultimii ani s-a
constatat c stratifica ia zonei se prezint în felul urm tor:
-0-0,7 sol vegetal;
-0,7-3-9 argile pr foase, prafuri argilo-nisipoase pe alocuri inundate, nisipuri
curate sau argiloase;
-Peste 9 m adâncime, pietri uri cu nisip.
Stratele argilo pr foase nisipoase prezint o stare fizico-mecanic slab
(consisten e moi, structur macroporic inundat - compresibilitate ridicat ).
Fundarea pe aceste strate ar urma s se fac cu presiuni de pân la 200 Kpa.
În ceea ce prive te utilizarea terenului pentru construc ii, acesta se separ
în urm toarele categorii:
-Terenuri bune de construit, în care se include aproape toat comuna.
Suprafa a terenului este relativ orizontal i perfect stabil . în schimb, apele
subterane se întâlnesc între 1,5-3 m adâncime.
-Terenuri care necesit amenaj ri din cauza excesului de umiditate. Aici se
includ i zonele inundabile. Amenaj rile constau în lucr ri de reducere i
înl turare a excesului de umiditate prin regularizare, drenare, asanare i
eventual coborârea nivelului hidrostatic.
-Terenuri improprii pentru constuc ii, ce cuprind terenurile cu b ltire
permanent , cursurile de ap , zonele ml tinoase, albiile p r site. Acestea
pot deveni par ial construibile numai în cazul unor lucr ri capitale de
drenare i asanare.
DATE SINTETICE DESPRE ECHIPAREA TERITORIULUI 2002
2003
Suprafata totala - ha
6356
6356
Locuinte existente - total
1452
1453
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Locuinte in proprietate
publica
Locuinte din fondurile
private
Suprafata locuibila total mp
Suprafata locuibila proprietate publica - mp
Suprafata locuibila fondurile private - mp
Lung. simpla a retelei de
distrib a apei potabile km

7

7

1445

1446

53113

53157

224
52889
14.4

224
52933
11.5

Not : datele de mai sus, precum i urm toarele date statistice sunt furnizate
de c tre Direc ia Jude ean de Statistic Prahova i reprezint ultimele date
centralizate în domeniu, cu un an peste datele ultimului recens mânt, care a
avut loc în anul 2002.Pe m sur ce date noi vor fi disponibile, acestea se pot
consulta pe pagina de internet a Prim riei Dumbrava.
ART. 5.
ISTORIC
Istoricul comunei pare s fie destul de vechi, dar prima atestare
documentar îi revine, de fapt, unui sat disp rut, Mu ete ti (situat lâng satele
Trestieni, pe malul pârâului Vodn u/Vâtn u). Este vorba de hrisovul lui Radu cel
Frumos (din 25 august 1469, prin care domnul înt rea jupanului Mihail din Ru i i
altora, mai multe sate, printre care „satul Ru ii to i i Mu ate tii” i igani (DRH,
I, 228-229).
Urm torul document, din 23 martie 1482, prin care Basarab cel Tân r valida
m n stirii Snagov st pânirea mai multor sate (printre care Bârse tii, azi Trestienii
de Jos) i mun i, d ruindu-i totodat jum tate dintr-un sat, moar , vama Lopatnei
(Teleajen) i un obroc (vas din scoar de tei folosit ca unitate de m sur pentru
cereale) anual, în bani, de grâu i orz (Ibidem, 288-292). Aceast localitate
Bârse ti, apare i sub forma de Bârseanii pe Cricov (de i distan a pân la Cricovul
S rat e de vreo 4-6 km) în cartea domneasc a lui Vlad cel Tân r, care la 27 mai
1510, legaliza vlastelinului s u Neagoe, fiul vornicului Dr ghici, satul respectiv,
brani te i igani, scutindu-l de toate d rile i slujbele.
În ordine cronologic urmeaz satul Z noaga, care apare în a doua
jum tate a sec. al XVI-lea (DIR, XVI, vol. 3, 387-388) ca fiind cotropit jum tate de
boierii din St nce ti. Megia ii (vecinii) din sat îi trag la judecat în fa a domnului
Alexandru al II-lea Mircea (1568-1574 i 1574-1577), dar cu toate acestea situa ia
nu se schimb iar o parte din locuitori probabil c se bejenesc. Astfel î i face
apari ia satul Neto i, consemnat într-un hrisov din 6 iulie 1585, prin care Mihnea
Turcitul confin ea unora ocine în mai multe sate, printre care i Neto i (IPD, I, 31),
iar peste alte nou zile, ca toponim într-un document din 15 iulie 1586 (DERS,
155).
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Printr-un alt document, emis între 26 septembrie 1594 i februarie 1597,
Mihai Viteazul ratifica în urma unor judec i ni te ocine din Tr stieni (de Jos),
precum i igani unui anume Dr gan (DRH, XI, 127-128).
Din secolul al XVII-lea cunoa tem mai multe zapise. Primul este din 20
aprilie 1629, prin care Voinea, fiul lui Balot , vindea postelnicului Sava din
St ne ti, o „mo ie” Trestianii de la Câmpu care se chiam Ratina, din jos de
Inote ti” (Idem, XXII, 480). Al doilea, din 4 noiembrie 1630, prin care un oarecare
Cornea din Urla i vindea jupanului Nastea ocina Tr istieneasc din Ratina – sat
disp rut între timp. Al treilea dateaz din 15 octombrie 1636 i consfin e te faptul
c feciorii popei M n( )il din Trestieni, Manea i Radu, vindeau jupanului Tudor
Musta din Târg or partea lor de mo ie din Ratina (George Potra – Nicolae
Simache, Contribu ii la Istoricul ora elor Ploie ti i Târg or/1632-1857, CCSJPh,
Pl., 1969, 341).
Urm torul consemneaz i satul de re edin , Neto i. Este un zapis din 20
martie 1696, prin care fiul clucerului Mihai din Neto i, logof tul Dumitra co,
împreun cu so ia sa Zamfira, fata unui oarecare Micu din Pite ti, vindeau o
iganc m n stirii Târg or.
Secolul al XVIII-lea men ine aten ia asupra satului Ratina, disp rut mai
târziu, tot printr-un zapis de vânzare-cump rare. Astfel, la 20 februarie 1702,
logof tul Neagu, fiul comisului Mitic din Bucov, vindea preotului Dumitran ot
Ploie ti, a asea parte a mo iei „Treistianilor de la Ratina, la câmpu, den jos de
Inote ti” (Ibidem, 149). Un an mai târziu, la 26 aprilie 1703, logof tul Borcea din
Neto i vindea aceluia i preot Dumitran din Ploie ti, 42 de stânjeni, partea lui „de
mo ie din Trestiani, de la Ratina, du peste Cricov”-ul S rat .
Iar la 8 martie 1706 ne întâlnim, din nou, cu Mihai – clucerul din Neto i, care vindea
tot preotului Dumitran din Ploie ti restul „de mo ie de la Ratina, peste Cricov (-ul
S rat – n.n.), care s cheam Inote ti, de s hot ra te (învecineaz – n.n.) cu
jupan Fronii i cu jupâneasa Chirana”.
La 16 iulie 1848, în plin revolu ie pa optist , „proprietarul mo iilor Sicrita i
Ciupelni a se plângea (ocârmuirii – n.n.) c (,) cl ca ii au devenit rebeli i au
b tut o slug a sa, indicând drept conduc tor al acestora pe anume Nicolae
Cârjan”.
DTSR (1872) men ioneaz comuna Neto i ca fiind component a pl ii Câmpu. La
vremea respectiv mai avea în subordinea sa i satele Trestienii de Sus i
Z noaga.
Situa ia era aceea i i mai târziu (DGJPh, 293 i MDGR, IV, 497), ambele
precizând c în trecut comuna avea un teren ml tinos în satul Neto i i Trestieni,
asanat prin 1894.
În perioada interbelic , componen a comunei era aceea i, doar c a ezarea
f cea parte din plasa Dr g ne ti. În 1922 lua fiin , în comuna Neto i, Cooperativa
agricol „În l area”, ale c rei statute i act constitutiv erau depuse la tribunal în
vederea ob inerii personalit ii juridice (Arh. Na . Dir. Jud., Trib. Jud. Ph., S. II, dos.
370/1922).
Dup cel de-al doilea r zboi, am v zut c denumirea comunei a fost
schimbat , iar componen a ei mult l rgit . În perioada „sistematiz rii” ceau iste,
ambele sate Trestieni fuseser propuse pentru dezafectare. Apoi, prin Decizia nr.
275 a Comitetului executiv al Consiliului popular al jude ului Prahova din 29 mai
1989, satul Cornu de Sus, disp rea pur i simplu, iar satul Sicrita era trecut în
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subordinea comunei Râfov. Revolu ia din decembrie 1989 a readus toate la starea
în care erau înainte de aceast decizie amintit .
ART. 6.
POPULATIA COMUNEI
Conform ultimului recensamânt al populatiei – 18 martie 2002, populatia
comunei este de 4469 persoane.
Evolu ia demografic în comuna Dumbrava a fost urm toarea: în 1872 –
1040 locuitori, în 1897 – 1216, în 1960 – 5141, în 1965 – 5249, în 1970 – 5331, în
1975 – 5428, iar în 1980 – 4980 locuitori, în v dit sc dere.
Ocupa ia lor de baz : agricultura, cre terea vitelor, apicultura i
sericicultura. În perioada anilor 1970-1990, mul i locuitori au fost angaja i în
industria jude ului Prahova. Dup Revolu ie, agricultura i cre terea animalelor
cap t din nou o pondere important în economia local dar, în ultimii ani, se
observ c for a de munc migreaz c tre servicii sau spre agen ii economici din
localitate, al turi, bineîn eles, de segmentul naveti tilor.
Popula ia este format din cet eni români de origine român în propor ie
de 94%, al turi de care convie uiesc igani în propor ie de 6%.
Media vârstei locuitorilor este de 49 de ani.
în ceea ce prive te structura pe sexe, femeile de in o pondere de 52%.
Din punct de vedere al religiei, un procent de 99% este de credin
ortodox , iar un procent de 1% îl reprezint cultele protestante.

în ceea ce prive te locuin ele, care sunt în num r de 1447, acestea au fost
construite în marea lor majoritate în perioada anilor 1960, ele fiind compuse din 34 camere de locuit i anexe. în general, locuin ele sunt mobilate modest, ele fiind
înc lzite cu lemne.
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În comun s-a introdus, în anul 2002, alimentarea cu ap potabil .
În prezent, administra ia lucreaz la un proiect de alimentare cu gaze a
comunei, proiect prin care se sper c se va rezolva problema înc lzitului.
DATE SINTETICE DESPRE POPULATIE
Populatia totala
(stabila)
Populatia femei
Populatia cu domiciliul in
localitate
Nascuti vii
Decedati - total
Decedati sub un an
Stabiliri de domiciliu in
localitate
Plecari cu domiciliul din
localitate
Stabiliri de resedinta in
Localitate persoane
Plecari cu resedinta din
localitate persoane

2002
4501

2003
4498

2306
4516

2308
4538

54
68
79

49
64
1
83

61

55

29

12

44

52

ART. 7.
DATE SINTETICE DESPRE COMUN
I.CAILE DE COMUNICATIE EXISTENTE SI CATEGORIA ACESTORA
Teritoriul comunei este str b tut de la nord la sud de drumul jude ean DJ
101F. Teritoriul comunei este traversat de la nord la sud de calea ferat Ploie tiUrziceni, prin satele Z noaga, Dumbrava, Cornu de Sus având i sta ii CFR.
Prin drumurile comunale DC 81, 82, 84, 85, 214 se face lag tura între
satele comunei i vecin t i.
II.EDUCA IE :
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DATE SINTETICE CU PRIVIRE LA EDUCATIE
Unitati de invatamint -total
Gradinite de copii
Scoli din invatamintul
primar si gimnazial
Copii inscrisi in
gradinite
Elevi inscrisi - total
Elevi inscrisi in
invatamint primar si gimnazial
Elevi inscrisi in
invatamint primar
Elevi inscrisi in
invatamint gimnazial

Personal didactic total
Personal didactic in
invatamint prescolar
Personal didactic in
invat. primar si gimnazial
Personal didactic in
invatamint primar
Personal didactic in
invatamint gimnazial
Sali de clasa si cabinete
scolare - numar
Ateliere scolare - numar
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2002
7
3
4

2003
6
3
3

120

120

480
480

466
466

239

261

241

205

39
6

35
6

33

29

13

13

20

16

18

17

1

1

III.CULTUR
coala a luat fiin prin 1838, când func ionau ca înv tori la Neto i, Ion
B rbulescu (existent i în 1840), la Ciupelni a – Ioni Popescu, la Trestienii de Jos
i de Sus – Ion Popescu, la Z noaga (în 1840) – Tudor Popescu. Peste ani, în
1861, func ionau ca înv tori: Grigorie Popescu la Neto i, Constantin Popescu la
Sicrita i Enache Popescu la Z noaga.
Din rândul locuitorilor comunei s-au ridicat scriitorul N. Al. Trestieni (n. 1927
nov. 21, Ciupelni a) i pictorul Pavel Ilie (n. 1927 dec. 10, Dumbrava).
Nicolae Al. Trestieni a urmat coala primar în satul natal, apoi liceul „Sf. Petru i
Pavel” din Ploie ti. În 1940, dup ce i-a luat bacalaureatul s-a înscris la Drept i la
Academia Comercial , dar dându- i seama c nu aceste studii i-ar fi dorit, le-a
p r sit în anul urm tor în favoarea Istoriei. Dup absolvire a func ionat în pres ca
redactor la „România literar ” (1947-1949), „Ap rarea patriei” (1950-1954),
„Albina” (1955-1964), redactor ef i întemeietor al revistei „Presa noastr ” i
redactor, timp de 18 ani, la Redac ia Publica iilor pentru str in tate. Debutase cu
versuri pe când era licean. A scris „R d cini i lut” – versuri, 1946, „Când se
scutur pelinul” – roman autobiografic a c rui ac iune se desf oar în Prahova,
1964; „Încotro?” – roman, 1969 .a. .
Pavel Ilie, dup ce a urmat liceul „Sf. Petru i Pavel” din Ploie ti, s-a înscris
la Institutul de Arte Plastice „N. Grigorescu” din Bucure ti, clasa pictor Catul
Bogdan. Dup absolvire a fost numit asistent universitar la Institutul Pedagogic din
Bucure ti (din 1962). Din 1955, pe când era înc student, participa la expozi iile de
art româneasc din ar , dar i de peste hotare. A realizat pictur de evalet, dar
i fresc , art ambiental
i construc ii sculpturale din lemn (Octavian Barbosa,
Dic ionarul arti tilor români contemporani, Ed. Meridiane, Buc., 1976, p. 242-243).
La nivel de comun func ioneaz o bibliotec comunal cu un fond de c r i,
precum i un num r de 3 c mine culturale situate în principalele sate ale comunei,
respectiv Dumbrava, Z noaga i Ciupelni a.
DATE SINTETICE CU PRIVIRE LA CULTURA
Biblioteci - total - numar
Biblioteci publice - numar
Abonamente la radio
Abonamente la televiziune

2002
3
1
426
411

2003
3
1
1204
1198

MONUMENTE
În comun a existat o bisericu din lemn, cu hramul „Sf. Nicolae”, care nu
se tie când a fost ridicat , dar în 1909 se afla deja în ruin (Anuar 1909 al
Administra iunei Cassei Bisericii, Buc., p. 122).
În Ciupelni a a fost o biseric în l at în secolul al XVIII-lea, apoi l ca ul de
închin ciune cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” a fost reparat prin 1901
(Ibidem, p. 101).
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Un l ca de rug ciune cu hramul „Sf. Împ ra i”, de plan rectangular, cu
absida altarului circular , atât la interior cât i la exterior, func ioneaz i ast zi în
Z noaga. A fost zidit în secolul al XVIII-lea, reparat în 1885 i din nou în 1930,
când a fost repictat de pictorul ploie tean Ion State-St tescu i care este
înregistrat i în „Lista monumentelor” (p. 105) la nr. 2415 – arhitectur . Cu prilejul
s p turilor efectuate în 1977, în vederea lucr rilor de consolidare a funda iei
bisericii, pe latura de nord a pronaosului a fost descoperit mormântul unei feti e,
având ca inventar un inel mic din aur cu un vultur stilizat pe „chaton” (c su a pietrei
unui inel), precum i doi cercei din argint emailat, de form romboidal , cu arc, de
care era prins piatra pre ioas (care lipsea). Acest tip de cercel ar putea fi datat
prin secolul al XIV-lea, a a încât s-ar putea ca edificarea l ca ului s coboare spre
veacul al XIV-XV-lea. Prin 1852, mai erau în aceast a ezare un conac boieresc i
dou hanuri.
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În curtea bisericii din Dumbrava mai exist o Troi a eroilor din primul r zboi
mondial având inscrip ia: „Recuno tin eroilor din satul Neto i c zu i pe câmpul de
onoare 1916-1918” i o list cu numele a 35 de eroi locali. Prin grija administra iei
locale, în anul 2004, monumentul din curtea bisericii a fost ref cut i i s-a ad ugat
un vulture din bronz cu aripile desf cute.
MASS-MEDIA
La nivel local functioneaza televiziunea prin cablu iar institutia Primariei
intentioneaza sa atraga fonduri pentru continuarea edit rii unei publicatii proprii, cu
periodicitate lunara. Aceast publica ie a ap rut în anul 2004 i a ie it din tipar timp
de patru luni, tratând probleme de interes local.
IV.SANATATE

DATE SINTETICE DESPRE SECTORUL DE SANATATE 2002 2003
Medici - sector public
3
3
Stomatologi - sector
1
1
Public
Personal mediu sanitar 5
3
sector public
V.ASISTENTA SOCIALA LA NIVEL LOCAL
Consiliul Local si Primarul comunei Dumbrava, ca autoritati publice locale, au
datoria de a crea conditiile necesare de aplicare si derulare a programelor sociale.
Pentru aceasta, administratia locala dispune de un serviciu public de specialitate
care urmareste realizarea la nivel local a masurilor de asistenta sociala în
domeniul protectiei persoanelor cu venituri mici, a persoanelor singure, a
persoanelor vârstnice, a persoanelor cu handicap, protectiei copilului si familiei.
VI. PRINCIPALELE FUNCTIUNI ECONOMICE
Pe teritoriul comunei Dumbrava existã deja mai multe investi ii. Administra ia
localã promoveazã un mediu de afaceri prietenos, care sã satisfacã
exigen ele oamenilor de afaceri.
Aflându-se în zona de sud a jude ului Prahova, în zona de câmpie, aceast
pozi ionare determin i specificul economic al localit ii, în spe agricultura, cu
cele dou ramuri distincte ale ei, respectiv cultura mare (cerealier ) i zootehnia.

11

În ceea ce prive te proprietatea terenului agricol, în procent de 70% el este
proprietate privat a locuitorilor comunei, 12% proprietatea statului, 3% proprietate
public i 15% proprietate privat a Prim riei comunei Dumbrava.
Activitatea economic (agricultura) se desf oar atât în gospod riile
popula iei, cât i în unit ile economice de profil.
Principalele plante care se cultiv sunt cerealele (porumb, grâu, orz, ov z),
precum i plante tehnice (floarea-soarelui, soia, sfecla de zah r), plante furajere
(lucerna).
Pentru lucrarea terenului arabil pe raza comunei exist la diver i proprietari
un num r de aproximativ 25 tractoare cu întreaga gam de utilaje anex .
Cre terea animalelor.
Principalele specii de animale care se cresc pe raza comunei sunt:
Bovine = un num r de aproximativ 1500 de capete;
Ovine i caprine = un num r aproximativ de 5000 capete;
Cabaline = 250 de capete;
P s ri = 50000 de capete.
Apicultura este i ea prezent n ocupa iile locuitorilor, în comun existând la
diver i proprietari un num r de aproximativ 300 de stupi.
Activitatea de comer este i ea prezent , în comun existând un num r de
30 magazine alimentare i nealimentare.
Micii meseria i sunt prezen i în via a economic a localit ii, ace tia fiind
axa i pe urm toarele domenii de activitate: tâmpl rie, dulgherie, fier rie,
l c tu erie, cism rie, depanare aparatur electronic , ateliere de repara ii auto
etc.
Ca oportunit i ale mediului de afaceri consider m c localitatea se va
dezvolta în viitor într-un ritm foarte sus inut întrucât prin localitate va trece viitoarea
Autostrad Bucure ti-Ploie ti-Bra ov, autostrad care va ridica semnificativ
valoarea terenului, precum i a celorlalte utilit i.
DATE SINTETICE DESPRE FORTA DE MUNCA
2002
2003
Salariati - total - numar
107
146
mediu - persoane
Numar mediu salariati in
7
5
agricultura - persoane
Numar mediu salariati in
3
5
industrie - total -persoane
Numar mediu salariati in
3
5
industria prelucratoare -persoane
Numar mediu salariati in
17
25
comert - persoane
Nr.mediu sal in
15
30
transp,depozitare,posta,comunicatii-pers
Numar mediu salariati in
10
12
administratie publica -persoane
Numar mediu salariati in
46
46
invatamint - persoane
Nr.mediu sal. in sanatate
6
16
si asistenta sociala -persoane
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2002 2003
2
2
2
2

INVESTITII IN LOCUINTE
Locuinte terminate - total
Locuinte terminate din
fonduri private
Locuinte terminate din
fondurile populatiei
AGRICULTURA
Suprafata agricola dupa
modul de folosinta - ha
Suprafata arabila - ha
Suprafata - livezi si
pepiniere pomicole - ha
Suprafata - vii si
pepiniere viticole - ha
Suprafata - pasuni - ha
Suprafata - finete - ha
Suprafata cultivata cu
griu si secara - ha
Productia totala de griu
si secara - tone
Suprafata cultivata cu
porumb boabe - ha
Productia totala la porumb
boabe - tone
Suprafata cultivata cu
cartofi - ha
Productia totala de
cartofi - tone
Suprafata cultivata cu
floarea soarelui - ha
Productia totala la
floarea soarelui - tone
Suprafata cultivata cu
sfecla de zahar - ha
Productia totala la sfecla
de zahar - tone
Suprafata cultivata cu
legume - ha
Productia totala la legume
- tone
Productia de struguri total - tone
Productia de fructe total - tone
Bovine - total capete
Bovine in gospodariile
populatiei
Porcine - total capete

2

2
2002
5478

2003
5483

4984
1

5050

12

9

477
4
1484

421

2

540

1468

586

1991

2018

5455

7276

40

37

160

12

300

755

263

873

40
420

13

1

140
-

40

38

216

359

27

36

69

168

1330
1330

1069
1069

400

746

Porcine in gospodariile
400
746
populatiei
Ovine – total capete
940
906
Ovine in gospodariile
940
906
populatiei - capete
Pasari - total capete
29716
38980
Pasari in gospodariile
29716
38980
populatiei
Productia de carne
360
392
(sacrificari) - total -tone gr.vie
Productia de lapte de vaca
19827
21700
si bivolita – total hl.fizic
Productia de lina - kg.fizic
2633
2115
Productia de oua - mii buc.
2121
1656
POSTA SI TELECOMUNICATII
În comuna functioneaza un numar de 2 oficii postale, cu o gama variata de servicii
iar numarul abonatilor la telefonia fixa este de peste 500. De asemenea,
func ioneaz i telefonia mobil iar în ultimii ani mai mul i locuitori i-au conectate
calculatoarele la internet.
ART. 8.
AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE
1. Consiliul Local Dumbrava, cu sediul în comuna Dumbrava, sat Dumbrava,
jude ul Prahova, func ionând în cl direa proprie; Telefon : 0244-471.4000; Fax :
0244-471.921.
2. Primarul comunei Dumbrava, cu sediul în comuna Dumbrava, sat Dumbrava,
jude ul Prahova; Telefon : 0244-471.4000; Fax : 0244-471.921.
Lista institutiilor publice din comuna Dumbrava se regaseste in Anexa 1.

Consiliul Local al comunei Dumbrava, ca organ deliberativ ales în mod
democratic de catre populatia comunei, are urmatoarele atributii:
- Consiliul Local are initiativa si hotaraste, în conditiile legii, în toate problemele de
interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege în competenta altor
autoritati publice, locale sau centrale;
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- alege din rândul consilierilor viceprimarul, stabileste în limitele normelor legale,
numarul de personal din aparatul propriu;
- aproba statutul comunei, precum si regulamentul de organizare si functionare a
consiliului;
- avizeaza sau aproba studii, prognoze si programe de dezvoltare economicosociala, de organizare si amenajare a teritoriului, documentatii de amenajare a
teritoriului si urbanism, inclusiv participarea la programe de dezvoltare judeteana,
regionala, zonala în conditiile legii;
- aproba bugetul local, împrumuturile, virarile de credite si modul de utilizare a
rezervei bugetare, aproba contul de închidere a exercitiului bugetar; stabileste
impozitele si taxele locale, precum si taxele speciale, în conditiile legii;
- aproba, la propunerea primarului, în conditiile legii, organigrama, statul de functii,
numarul de personal si regulamentul de organizare si functionare al aparatului
propriu de specialitate, ale institutiilor si serviciilor publice, precum si ale regiilor
autonome de interes local;
- administreaza domeniul public si privat al comunei si exercita drepturile
prevazute de lege cu privire la regiile autonome sau serviciile publice autonome pe
care le-a înfiintat;
- poate înfiinta institutii si agenti economici de interes local; hotaraste asupra
concesionarii sau închirierii de bunuri sau servicii publice de interes local,
participarii la societatile comerciale, locatiei de activitati sau serviciu ale
administratiei publice;
- numeste si elibereaza din functie membrii consiliilor de administratie ale
institutiilor si agentilor economici de interes local constituiti cu participarea sa;
- numeste si elibereaza din functie pe conducatorii societatilor comerciale si ai
institutiilor publice de interes local care se afla sub autoritatea sa;
- instituie norme specifice pentru societatile comerciale si institutii publice de
interes local care se afla sub autoritatea sa;
- organizeaza serviciile de gospodarie comunala, transport local, retele edilitare,
etc.
- aproba si asigura realizarea programelor de organizare si de dezvoltare
urbanistica a localitatii, precum si de amenajare a teritoriului;
- asigura realizarea lucrarilor de investitii de interes local;
- asigura conditiile necesare bunei functionari a institutiilor locale de învatamânt,
sanitare, de cultura, de tineret si sport - potrivit legii;
- ia masuri pentru crearea conditiilor necesare petrecerii timpului liber al cetatenilor
si asigura desfasurarea activitatilor stiintifice, culturale, artistice, sportive si de
agrement;
- actioneaza pentru refacerea si protectia mediului înconjurator în scopul cresterii
calitatii vietii, contribuie la protectia si conservarea monumentelor istorice si de
arhitectura, a parcurilor si rezervatiilor naturale;
- contribuie la realizarea masurilor de protectie si asistenta sociala;
- asigura libertatea comertului si a concurentei loiale si încurajeaza libera initiativa,
în conditiile legii;
- înfiinteaza si asigura functionarea unor institutii de binefacere de interes local;
- asigura apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si a libertatilor
fundamentale ale cetatenilor;
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- organizeaza târguri, piete, oboare, locuri si parcuri de distractii si asigura buna
functionare a acestora;
- confera persoanelor fizice române sau straine cu merite deosebite titlul de
cetatean de onoare al comunei ;
- hotaraste asocierea cu alte consilii locale, precum si colaborarea cu agenti
economici din tara si din strainatate, în scopul realizarii si exploatarii unor lucrari de
interes comun;
- sprijina activitatea cultelor religioase, în conditiile legii;
- hotaraste stabilirea legaturilor de colaborare, cooperare si înfratire cu localitati din
strainatate;
- Consiliul Local are i alte atributii stabilite prin lege si prin hotarâri ale Consiliului;
Constituit în baza H.C.L. ______________________, Consiliul Local Dumbrava a
fost ales in 2004, prin vot universal, egal, direct, secret i liber exprimat, pentru un
mandat de 4 ani care poate fi prelungit în caz de r zboi sau de catastrof .
Primarul comunei Dumbrava, ca autoritate executiva, este ales în mod
democratic de catre populatia comunei Dumbrava, reprezentând comuna în
relatiile cu alte autoritati publice, cu persoane fizice sau juridice române si
straine, precum si în justitie. Primarul comunei Dumbrava, domnul Nicolae
Bunea, a fost ales de cet eni prin vot universal, direct, egal, secret i liber
exprimat, la alegerile locale din 2004 pentru un mandat de 4 ani si are
urmatoarele atributii:
- asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a
prevederilor Constitutiei si ale legilor tarii; celorlalte acte normative, precum si a
hotarârilor Consiliului Judetean;
- asigura executarea hotarârilor Consiliului Local. În cazul în care apreciaza ca o
hotarâre a acestuia este ilegala, în termen de 3 zile de la data luarii la cunostinta
sesizeaza pe prefect;
- poate propune Consiliului Local consultarea populatiei prin referendum, cu privire
la problemele locale de interes deosebit si pe baza hotarârii consiliului, ia masuri
pentru organizarea acestei consultari;
- prezinta consiliului, anual sau ori de câte ori este necesar, rapoarte privind starea
economica si sociala a comunei;
- întocmeste proiectul bugetului local si contul de încheiere a exercitiului bugetar si
le supune aprobarii consiliului;
- exercita drepturile si asigura îndeplinirea obligatiilor ce revin comunei în calitate
de persoana juridica civila;
- exercita functia de ordonator principal de credite;
- verifica din oficiu sau la cerere încasarea si cheltuirea sumelor din bugetul local si
comunica de îndata consiliului cele constatate;
- ia masuri pentru prevenirea si limitarea urmarilor calamitatilor, catastrofelor,
incendiilor, epidemiilor, împreuna cu organele specializate ale statului. În acest
scop, poate mobiliza populatia, agentii economici si institutiile publice din comuna,
acestea fiind obligate sa execute masurile stabilite;
- asigura ordinea publica si linistea locuitorilor, prin intermediul Politiei Comunitare
Dumbrava si cu ajutorul jandarmeriei, politiei, pompierilor si apararii civile, care au
obligatia sa raspunda solicitarilor sale în conditiile legii;
- îndruma si supravegheaza activitatea Politiei Comunitare;
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- ia masurile prevazute de lege cu privire la desfasurarea adunarilor publice;
- ia masuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentatiilor sau a
altor manifestari publice care contravin ordinii de drept ori atenteaza la bunele
moravuri, la ordinea si linistea publica;
- controleaza igiena si salubritatea localurilor publice si a produselor alimentare
puse în vânzare pentru populatie cu sprijinul organelor de specialitate;
- ia masuri pentru prevenirea si combaterea pericolelor provocate de animale;
- asigura elaborarea regulamentului local de urbanism si a documentatiilor de
urbanism si amenajare a teritoriului si le supune aprobarii Consiliului Local, cu
respectarea prevederilor legii;
- asigura întretinerea drumurilor publice din comuna, implantarea semnelor de
circulatie, desfasurarea normala a traficului rutier si pietonal;
- supravegheaza pietele, târgurile, oboarele, locurile si parcurile de distractii si ia
masuri operative pentru buna functionare a acestora;
- conduce serviciile publice locale; asigura functionarea serviciilor de stare civila si
de autoritate tutelara;
- supravegheaza realizarea masurilor de asistenta si ajutor social;
- îndeplineste functia de ofiter de stare civila;
- emite avizele, acordurile si autorizatiile prevazute de lege;
- elaboreaza proiectul de statut al personalului, propune structura organizatorica,
numarul de personal si salarizarea acestuia si le supune spre aprobare Consiliului
Local;
- numeste si elibereaza din functie personalul serviciilor publice locale, cu exceptia
secretarului;
- controleaza activitatea angajatilor serviciilor consiliului;
- propune Consiliului Local eliberarea din functie a conducatorilor agentilor
economici si ai institutiilor publice de interes local care se afla sub autoritatea
Consiliului;
- supravegheaza inventarierea si administrarea bunurilor care apartin comunei;
- prezinta semestrial Consiliului situatia rezolvarii cererilor si petitiilor cetatenilor,
institutiilor si altor persoane juridice, situatia îndeplinirii hotarârilor Consiliului Local;
- urmareste ca în fiecare sedinta de Consiliu sa fie propus cel putin un proiect de
hotarâre;
- îndeplineste si alte atributii prevazute de lege sau încredintate prin mandat
Consiliului Local.
Viceprimarul, domnul Ni Gheorghe, a fost ales de c tre Consiliul Local din
rândul membrilor s i prin votul secret al majorit ii consilierilor în func ie data de
________________.Secretarul comunei Dumbrava, domnul Marian Apostol,
este func ionar public de conducere i nu poate fi membru al unui partid politic. El
coordoneaz compartimentele i activit ile cu caracter juridic, de stare civil ,
autoritate tutelar i asisten social din cadrul Aparatului propriu de specialitate
al Consiliului Local.
În conformitate cu prevederile art.91 din Legea 215/2001 privind administratia
publica locala, primarul, viceprimarul, secretarul comunei Dumbrava, impreuna cu
aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local, constituie o structura
functionala cu activitate permanenta, denumita Prim ria comunei Dumbrava, care
aduce la indeplinire hotararile Consiliului Local al comunei Dumbrava si dispozitiile
primarului, solutionand problemele curente ale colectivitatii locale.
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ART. 9.
NUMARUL SI STRUCTURA POLITICA A MEMBRILOR CONSILIULUI LOCAL
a.În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, autoritatile administratiei
publice prin care se realizeaza autonomia locala sunt consiliile locale, ca autoritati
deliberative, si primarii, ca autoritati executive. Mandatul primarului, respectiv al
consilierilor locali, este de 4 ani. Mandatul se exercita în conditiile legii.
Consiliul Local al comunei Dumbrava este constituit dintr- un numar de 13
consilieri care îsi desfasoara activitatea în cadrul a 3 Comisii de specialitate, în
principalele domenii de activitate, astfel:
- Comisia de buget finante, control, administrarea domeniului public si privat,
agricultura;
-Comisia pentru protectie si asistenta sociala, ordine publica, respectarea
drepturilor si libertatilor cetatenesti, petitii si reclamatii;
- Comisia pentru învatamânt, sanatate, stiinta, cultura, culte, tineret si sport.
Structura politica a membrilor Consiliului Local al comunei Dumbrava este cea din
Anexa 2.
b.Partide politice care îsi desfasoara activitatea în comuna Dumbrava
Lista partidelor politice care îsi desfasoara activitatea în comuna Dumbrava se
regaseste in Anexa 3.
ART. 10.
TITLUL DE FIU AL COMUNEI
Persoanele nascute în comuna Dumbrava, la împlinirea vârstei de 18 ani primesc
titlul si certificatul de cetatean al comunei, în cadrul unei festivitati organizate de
catre Consiliul Local al comunei sau de primar.
ART. 11.
TITLUL DE CET EAN DE ONOARE
Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala si Regulamentul de
Organizare si Functionare al Consiliului Local al comunei Dumbrava, determina
posibilitatea de acordare a înaltului titlu de “Cetatean de Onoare” al comunei
Dumbrava, persoanelor cu merite deosebite.
Prin Hotarâre a Consiliului Local se va aproba Regulamentul de acordare a titlului
de „Cetatean de Onoare” al comunei Dumbrava, precum si constituirea
„Consiliului de Onoare” al comunei Dumbrava, „Sfatul Înteleptilor” care va avea
drept membri “Cetatenii de Onoare” ai comunei Dumbrava, actualul, fostii si
viitorii primari ai comunei Dumbrava.
Titlul de “Cetatean de Onoare” al comunei Dumbrava reprezinta CEA MAI
ÎNALTA DISTINCTIE acordata de Consiliul Local unor cetateni români sau straini.
Titlul de “Cetatean de Onoare” al comunei Dumbrava se poate acorda:
a) unor înalte personalitati politice, stiintifice sau culturale care, prin activitatea lor
socioprofesionala, au contribuit la realizarea unor noi legaturi stiintifice, culturale
sau economice cu efecte favorabile comunei Dumbrava;
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b) celor care, prin activitatea lor cotidiana creeaza în tara sau peste hotare o
imagine deosebita comunei si României, având ca rezultate realizarea unor
puternice legaturi economico-sociale sau de alta natura, în beneficiul cetatenilor
comunitatii noastre;
c) cetatenilor români sau straini care desfasoara activitati caritabile în comuna
Dumbrava, beneficiari ai acestei activitati fiind orfani, batrânii, copii abandonati,
handicapatii, sau institutiile care adapostesc si îngrijesc acesti defavorizati;
d) fostii detinuti politici sau veterani de razboi care prin activitatile lor ulterioare au
adus o contributie deosebit la realizarea unei imagini pozitive a comunei
Dumbrava în ar
i în lume sau au contribuit la realizarea unei legaturi între
comuna noastr si alte localitati;
e) bravilor ofiteri ai armatei române care s-au distins prin fapte de arme, asigurând
astfel siguranta nationala si securitatea statului sau dezvoltarea economico-sociala
a tarii prin prestatia lor stiintifica, tehnica, economica sau educativa;
f) unor sportivi nascuti sau formati în comuna Dumbrava, cu rezultate de exceptie
în competitiile sportive nationale si internationale (cel pu in campioni na ionali) ;
g) celor care au trecut în eternitate, dar care, prin prestigioasa lor activitate au
promovat imaginea comunei Dumbrava si a tarii;
h) veteteranilor de r zboi ;
i) altor categorii.

Dreptul de a propune acordarea titlului de cetatean de onoare îl au:
- primarul comunei;
- consilierii locali (individual sau în grup).
Titlul de „Cetatean de Onoare” al comunei Dumbrava se acorda în sedinta
ordinara sau extraordinara si se va aduce la cunostinta cetatenilor comunei, prin
publicarea hotararii Consiliului local.
Valorificarea si punerea în valoare a competentelor si bogatei experientei a
Cetatenilor de Onoare ai comunei Dumbrava, se va realiza prin constituirea
CONSILIULUI DE ONOARE AL COMUNEI – SFATUL ÎNTELEPTILOR, organism
consultativ în promovarea unor hotarâri ale Consiliului Local sau decizii ale
executivului primariei.
Toti cetatenii distinsi cu titlul de „Cetatean de Onoare” al comunei Dumbrava vor
fi înscrisi în CARTEA DE ONOARE a Consiliului Local Dumbrava.
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Acordarea titlului de „Cetatean de Onoare” al comunei Dumbrava, confera
titularului urmatoarele drepturi:
- de a purta insigna pe baza brevetului;
- înscrierea în CARTEA DE ONOARE a comunei;
- accesul gratuit la institutiile social-culturale si locurile publice din comun ;
- de a circula gratuit în toate mijloacele de transport în comun pe teritoriul comunei;
- accesul gratuit la spectacolele si manifestarile stiintifice, cultural-artistice si
sportive de pe raza teritoriala a comunei Dumbrava la care Primaria comunei este
organizator;
- sprijin privind rezolvarea problemelor de sanatate precum si internarea cu
prioritate în camin sau azil de batrâni, în caz de nevoie;
- dreptul de a face parte din Consiliul de Onoare al comunei Dumbrava;
- în caz de deces, la cererea familiei, atribuirea unui loc în unul din Cimitirele
comunei Dumbrava, cu inscriptionarea pe placa a titlului.
Statutul de „Cetatean de Onoare” al Comunei Dumbrava presupune
urmatoarele atributii:
- cunoasterea anticipata a prevederilor Regulamentului privind Acordarea Titlului
de “Cetatean de Onoare” de catre fiecare candidat;
- participarea la sesiunile solemne ale Consiliului Local, atunci când se adreseaza
o asemenea invitatie;
- acceptarea prezentei la unele actiuni care vizeaza interesele fundamentale ale
comunitatii si sprijinirea solutionarii unor probleme conform competentei si
capacitatii profesionale;
- furnizarea unor informatii importante, transmise pe adresa executivului local, în
ce priveste eventualele modificari ale statutului personal, în principal de ordin
socioprofesional.
Desfasurarea unor activitati cu caracter ostil localitatii si locuitorilor
acesteia, precum si condamnarea printr-o hotarare judecatoresca definitiva
si irevocabila atrage dupa sine RETRAGEREA titlului de Cetatean de Onoare
si pierderea drepturilor enumerate anterior.
Retragerea titlului se va adopta in sedinta publica a Consiliului Local al
comunei Dumbrava, respectandu-se prevederile legale din Regulamentul de
acordare a titlului de „Cetatean de onoare” al comunei Dumbrava.
Retragerea titlului de cetatean de onoare va fi adusa la cunostinta persoanei
implicate in termen de 10 zile
PARTICIPAREA CET

ART.12.
ENILOR LA VIA A COMUNEI

Cetatenii comunei au dreptul de a participa la viata politica, economica, sociala si
cultural-sportiva. Drepturile cetatenilor de a participa la viata comunei sunt
exercitate în mod democratic prin urmatoarele instrumente:
a) referendum local;
b) adunarea populara;
c) petitii;
d) initiative;
e) audiente;
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f) consultari
a. Referendumul local
Problemele de interes deosebit din unitatile administrativ-teritoriale si subdiviziunile
administrativ-teritoriale ale comunelor pot fi supuse, in conditiile Legii nr. 3 din 22
februarie 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.
b.Adunarea cet eneasc
Cetãtenii comunei pot fi consultati si prin adunãri cetãtenesti organizate pe sate
sau strãzi.
Convocarea si organizarea adunãrilor cetãtenesti se fac de cãtre primar, la
initiativa acestuia ori a unei treimi din numãrul consilierilor în functie.
Convocarea adunãrii cetãtenesti se face prin aducerea la cunostintã publicã a
scopului, datei si a locului unde urmeazã sã se desfãsoare aceasta.
Adunarea cetãteneascã este valabil constituitã în prezenta majoritãtii
reprezentantilor familiilor si adoptã propuneri cu majoritatea celor prezenti.
Propunerile se consemneazã într-un proces-verbal si se înainteazã primarului,
care le va supune dezbaterii consiliului local în prima sedintã, în vederea stabilirii
modalitãtilor concrete de realizare si de finantare, dacã este cazul.
Solutia adoptatã de consiliul local se aduce la cunostintã publicã prin grija
secretarului.
ART.13.
ÎNFR IRILE
Înfratirile ofera un cadru privilegiat pentru stabilirea de relatii cu una sau mai multe
comunitati din alte tari. Chiar daca nu este singurul mijloc prin care se realizeaza
schimburi si cooperari internationale, înfratirile prezinta avantajul consolidarii
legaturilor de prietenie în diferite domenii
Înfratirile sunt ocazii unice, desfasurate într-o ambianta speciala de sarbatoare.
În scopul realizarii unui Protocol de Înfratire sunt necesare urmatoarele etape:
1. corespondenta între autoritatile celor doua localitati, schimb de informatii
referitoare la asezarea geografica, economie, industrie, populatie, posibilitati de
cooperare;
2. obtinerea avizului Ministerului Afacerilor Externe asupra Proiectului - Cadru de
înfratire;
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3. aprobarea în Consiliile Locale ale celor doua localitati a proiectului de hotarâre
referitor la înfratirea localitatilor (Primarul este împuternicit sa semneze Acordul
Oficial de Înfratire, conform Legii Administratiei Publice Locale nr. 215 / 2001);
4. semnarea oficiala a Acordului de Înfratire, în cadrul unei sedinte festive;
participa reprezentantii autoritatilor locale ale celor doua parti semnatare,
conducatori ai celor mai reprezentative companii si institutii, mass-media;invitati ai
autoritatilor judetene si centrale.
5. derularea cooperarii, în baza acordului de înfratire prin:
- sprijinirea la nivel local a colaborarii în domeniul industrial, comercial, inclusiv
investitii, precum si cooperarea directa intre firme (in mod deosebit
intreprinderile mici si mijlocii) ;
- participarea la targuri si expozitii;
- sprijinirea relatiei de cooperare in domeniul cultural si sportiv, prin efectuarea de
schimburi intre echipe sportive si ansambluri culturale;
- sustinerea colaborarii intre biblioteci, grupuri de autori locali, echipe de teatru;
- sprijinirea organizarii de cursuri comune, teoretice si practice, pentru specialistii si
expertii din cele doua localitati, in diverse domenii;
- planificarea si organizarea unor evenimente, in contextul relatiei de cooperare
reciproca;
- efectuarea de eforturi comune pentru a crea conditii favorabile cooperarii
economice.
Unitatile administrativ-teritoriale din România, organizate potrivit legii ca si comune
si declarate se constituie în Asociatia Comunelor din România.
Asociatia Comunelor din România este persoana juridica de drept privat si de
utilitate publica, fara scop patrimonial, neguvernamentala si apolitica, constituita în
vederea promovarii si protejarii intereselor comune ale autoritatilor administratiei
publice locale, pentru solutionarea si gestionarea
nevoilor publice în numele si pentru interesul colectivitatilor locale.
Comunele sunt reprezentate de primari, sau de o persoana împuternicita de
acesta în acest scop. În prezent, Dumbrava, prin primarul comunei, domnul
Nicolae Bunea, este membr a Asociatiei Comunelor din România.
ART. 14.
DENUMIRILE
Atribuirea sau schimbarea de denumiri pentru comuna se face prin lege, conform
Ordonantei Guvernului nr. 63/ 29 august 2002.
Atribuirea sau schimbarea denumirilor de strazi, piete si obiective de interes public,
se face de catre consiliile locale, prin hotarâre , cu avizul obligatoriu al Comisiei de
Atribuire, infiintata prin ordin al Prefectului, constituita din 5 membri specialisti in
domeniile istoriei, etnografiei, geografiei, lingvisticii sau artei.
Consiliile locale asigura tinerea evidentei denumirii institutiilor si obiectivelor
existente pe raza unitatilor administrativ-teritoriale în care functioneaza.
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ART. 15.
SIMBOLURILE SPECIFICE COMUNEI
Consiliul Local stabileste, în baza consultarii populatiei, simbolurile specifice ale
comunei, conform traditiilor istorice i culturale.
a.Stema comunei Dumbrava

Stema comunei Dumbrava urmeaz s fie aprobat prin Hot râre de Guvern.
Proiectul de stem a localit ii înaintat Comisiei Jude ene de Heraldic ,
Genealogie i Sigiliografie Prahova este o stem vorbitoare. Astfel, în scut
albastru, se afl o dumbrav din argint. Scutul este timbrat cu o coroan mural
din argint cu un singur turn crenelat. Coroana mural din argint cu un singur turn
crenelat semnific faptul c localitatea Dumbrava are rang de comun .
b.Steagul comunei i Ziua Comunei
Steagul comunei Dumbrava va fi stabilit prin hot râre de consiliu, cu respectarea
prevederilor legale în domeniu, consultarea cet enilor prin afi area proiectului de
steag, consultarea speciali tilor în heraldic
i sigiliografie. Ziua Comunei va fi
stabilit dup consultatrea popula iei i dup studierea reperelor istorice, astfel
încât Ziua Comunei s fie reprezentativ pentru comun .
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ART. 16.
PATRIMONIUL PUBLIC SI PRIVAT - COMPONENTA SI INTINDEREA
ACESTUIA
Potrivit legii, patrimoniul unitatii administrativ-teritoriale este alcatuit din bunurile
mobile si imobile aflate în proprietatea publica si în proprietatea privata ale
acesteia, precum si drepturile si obligatiile cu caracter patrimonial.
Domeniul public al comunei Dumbrava cuprinde:
- Strazi, poduri, podete, pasaje, piete publice, targuri si oboare publice, stadion si
zonele de agrement;
- Sistemele de alimentare alimentare cu apa si de de canalizare;
- Sistemul de transport public local;
- Cimitirele comunale, statuile si monumentele (daca nu sunt declarate de interes
national);
- Locuintele sociale;
- Terenuri si cladiri în care îsi desfasoara activitatea institutiile publice de interes
local;
- Adaposturi de protectie civila.
Domeniul privat al comunei Dumbrava este alcatuit din bunuri aflate în
proprietatea comunei si care nu fac parte din domeniul public. Domeniul privat este
supus dispozitiilor de drept comun daca prin lege nu se prevede altfel.
În ceea ce prive te patrimoniul, Prim ria comunei Dumbrava administreaz
atât patrimoniul public format din toate institu iile i bunurile de interes public,
precum i patrimoniul privat al acesteia format din cl diri i o suprafa de 160 ha
teren arabil i 445 ha p une. Prim ria comunei Dumbrava are în administrare un
num r de 4 coli generale cu clase de la I-VIII i 3 gr dini e, bibliotec comunal
cu un fond de c r i, precum i un num r de 3 c mine culturale situate în
principalele sate ale comunei, respectiv Dumbrava, Z noaga i Ciupelni a.
ART. 17.
CONCESIONAREA, INCHIRIEREA SI ADMINISTRAREA BUNURILOR DIN
PATRIMONIUL COMUNEI DUMBRAVA
Bunurile din domeniul public al comunei sunt inalienabile, insesizabile si
imprescriptibile. Ele nu pot fi înstrainate, ci numai date în administrare,
concesionate sau închiriate, în conditiile legii.
Consiliul local al comunei Dumbrava hotaraste ca bunurile ce apartin domeniului
public de interes local sa fie date în administrarea regiilor autonome si institutiilor
publice, sa fie concesionate ori închiriate.
Consiliul local hotaraste cu privire la cumpararea si vânzarea bunurilor ce fac parte
din domeniul privat de interes local, în conditiile legii.
Consiliul local poate da în folosinta gratuita, pe termen limitat, imobile din
patrimoniul comunei societatilor si institutiilor de utilitate publica sau de binefacere,
recunoscute ca persoane juridice, în scopul îndeplinirii unor activitati care satisfac
cerintele cetatenilor din municipiu.
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ART. 18.
ADMINISTRAREA BUNURILOR AFLATE ÎN PATRIMONIUL COMUNEI
DUMBRAVA
Titularul dreptului de administrare poate sa posede, sa foloseasca bunul si sa
dispuna de acesta, în conditiile actului prin care i-a fost dat bunul în administrare.
Dreptul de administrare va putea fi revocat numai daca titularul sau nu îsi exercita
drepturile si nu îsi executa obligatiile nascute din actul de transmitere. În litigiile
privitoare la dreptul de administrare, în instanta titularul acestui drept va sta în
nume propriu. În litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bunului, titularul
dreptului de administrare are obligatia sa arate instantei cine este titularul dreptului
de proprietate, potrivit prevederilor Codului de procedura civila. Titularul dreptului
de administrare raspunde, în conditiile legii, pentru prejudiciile cauzate ca urmare a
neîndeplinirii acestei obligatii. De asemenea, neîndeplinirea acestei obligatii poate
atrage revocarea dreptului de administrare.
În litigiile la care s-a facut referire anterior, comuna Dumbrava este reprezentat
de consiliul local, care da mandat scris, în fiecare caz, primarului. Acesta poate
desemna un alt functionar de stat, un jurist sau avocat care sa-l reprezinte în fata
instantei.
Prevederile de mai sus sunt aplicabile si în litigiile privitoare la dreptul de
concesiune, închiriere sau la dreptul de proprietate asupra bunurilor concesionate
sau închiriate.
Servitutile asupra bunurilor din domeniul public sunt valabile numai în masura în
care aceste servituti sunt compatibile cu uzul sau interesul public caruia îi sunt
destinate bunurile afectate. Servitutile valabil constituite anterior intrarii bunului în
domeniul public se mentin.
ART. 19.
CONCESIONAREA SAU ÎNCHIRIEREA BUNURILOR AFLATE ÎN
PATRIMONIUL COMUNEI
Închirierea bunurilor proprietate publica a comunei se aproba, prin hotarâre a
Consiliului Local, iar contractul de închiriere va cuprinde clauze de natura sa
asigure exploatarea bunului închiriat, potrivit specificului acestuia. Contractul de
închiriere se poate încheia, dupa caz, cu orice persoana fizica sau juridica, romana
sau straina, de catre titularul dreptului de proprietate sau de administrare.
Concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publica se face prin licitatie
publica, în conditiile legii.
Sumele încasate din închirierea sau din concesionarea bunurilor proprietate
publica se fac, dupa caz, venit la bugetul de stat sau la bugetele locale. În cazul în
care contractul de închiriere se încheie de catre titularul dreptului de administrare,
acesta are dreptul sa încaseze din chirie o cota-parte intre 20-50%, stabilita prin
hotarâre a Consiliului Local prin care s-a aprobat închirierea.
Unitatile administrativ-teritoriale, de natura celor pe care o reprezinta Primaria
comunei Dumbrava, pot da imobile din patrimoniul lor, în folosinta gratuita, pe
termen limitat, persoanelor juridice fara scop lucrativ, care desfasoara activitate de
binefacere sau de utilitate publica, ori serviciilor publice.
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ART. 20.
SERVICII PUBLICE AFLATE IN SUBORDINEA
CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI DUMBRAVA
Lista serviciilor publice din subordinea consilsiului local Dumbrava se regaseste in
Anexa 4.
ART. 21.
DISPOZI II FINALE
a.Statutul comunei Dumbrava va fi adus la cunostiinta locuitorilor comunei prin
publicare intr-un buletin informativ special si va fi afisat pe siteul propriu.
b.Prezentul Statut se completeaza cu hotarârile Consiliului Local, cu alte
reglementari în vigoare în acest domeniu i, pe m sur ce apar, cu alte norme
legislative.
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