ROMÂNIA
JUDEłUL SUCEAVA
COMUNA PîRTEŞTII DE JOS
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 1 la HCL nr. 61 din 27.11.2008

STATUTUL
COMUNEI PÎRTEŞTII DE JOS, JUDEłUL SUCEAVA

Art. 1. În conformitate cu prevederile art. 38 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul local al comunei
Pîrteştii de Jos, judeŃul Suceava a elaborat şi aprobat prezentul Statut propriu.
Art. 2. Comuna Pîrteştii de Jos se află în judeŃul Suceava fiind tăiată de paralela 470 şi 380
latitudine nordică şi meridianul de 260 longitudine estică.
Din punct de vedere fizico-geografic este aşezată în zona de contact a podişului Suceava cu
Obcina Humorului, reunind două unităŃi structurale şi geomorfologice deosebite.
Mai presus, este aşezată în depresiunea SoloneŃ-Cacica cu unele afinităŃi subcarpatice.
Este o comună de mărime medie, cu o suprafaŃă de 5128 ha situată la 20 de km de oraşul GuraHumorului şi 35 de km de municipiul Suceava.
Vecini: La Nord comuna Botoşana;
Nord – Est, satul Humoreni, comuna Comăneşti;
Est, sat Bălăceana, comuna Bălăceanana;
Sud, sat Păltinoasa, comuna Păltinoasa;
Sud – Vest, comuna Mănăstirea Humorului;
Vest, satele Cacica şi Pîrteştii de Suss, comuna Cacica.
Mai clar se delimitează comuna pe baza elementelor fizico-geografice având înfăŃişarea de uluc
depresionar cu orientare generală V – E, alungit pe pârâul SoloneŃ şi o serie de afluenŃi ai acestuia.
Partea centrală şi sudică este o zonă deluroasă împărŃită în interfluvii de o serie de afluenŃi ai
SoloneŃului.
Comuna cuprinde satele Pîrteştii de Jos, Deleni, Varvata şi Vîrfu Dealului ( anterior Strigoaia).
SuprafaŃa de 5128 se compune din:
- 1921 teren agricol total din care: 1020 ha teren arabil;
513 ha păşuni;
384 ha făneŃe;
2 ha livezi.
- 3207 teren neagricol total din care: 2976 ha păduri;
83 ha teren neproductiv;
60 ha curŃi clădiri;
54 ha căi de comunicaŃii şi drumuri;
34 ha luciu de apă.
Comuna este atestată documentar de primul document scris, emis de voievodul Moldovei
Alexandru cel Bun, la 13 aprilie 1415, prin care acesta dăruieşte mănăstirii Humor, proprietatea lui
Oană vornicul, credinciosul său dregător, satul unde au fost juzii Tatomir şi Pîrtea şi Seliştea lui Deniş,
cuprinsă între hotarele „pe unde au umblat din veac”.
AfirmaŃia apare în lucrarea „Documente moldoveneşti înainte de Ştefan cel Mare, vol. I Iaşi
1931, p. 116 – 118 autor Costăchescu Mihai. Rezultă din acest hrisov că denumirea de Pîrteştii a
localităŃii provine de la Pîrtea, unul din cei doi juzi şi că satul s-ar fi dezvoltat la început pe Selişte,
toponimic ce înseamnă locul unde a fost satul.
În anul 1786 în urma măsurii luate de austireci de a anexa Bucovina la GaliŃia, satul Pîrteştii a
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fost împărŃit în două:
- partea dinspre răsărit a format comuna Pîrteştii de Jos;
- partea dinspre apus (un cătun numit SoloneŃul Pîrteştiului) a format comuna Pîrteştii de Sus.
PopulaŃia comunei Pîrteştii de Jos, a recensământul din anul 2002 a fost de 3016 locuitori, din
care:
1498 de sex masculin şi 1518 de sex feminin, iar în prezent numărul locuitorilor comunei
Pîrteştii de Jos a scăzut la 2931, la data de 1.07.2008, comuna trecând de la gradul II la gradul III.
OcupaŃia de bază a acestora este agricultura.
Localitatea de reşedinŃă a comunei este satul Pîrteştii de Jos.
AutorităŃile administraŃiei publice locale care conduc comuna sunt:
1) Consiliul local ca autoritate deliberativă, format din 11 consilieri, din care unul este
viceprimar;
2) Primarul comunei, ca autoritate executivă.
Pe raza comunei Pîrteştii de Jos, judeŃul Suceava funcŃionează următoarele instituŃii sociale şi
culturale:
1. Şcoala cu clasele I – IV Rodină: 2 clase de copii, 26 de elevi;
GrădiniŃa cu Program Nornal Rodină, 1 grupă cu un total de 19 copii;
2. Şcoala cu clasele I – VIII Deleni 6 clase însumând un număr total de 75 elevi din care:
a) primar – 2 clase cu 34 elevi;
b) gimnazial - zi – 4 clase cu 41 de elevi.
GrădiniŃa cu program normal Deleni, 2 grupe cu 33 copii.
3. Şcoala cu clasele I – IV Vîrfu Dealului – o clasă cu 7 elevi învăŃământ primar.
4. Grup Şcolar „Nicanor Moroşan” Pîrteştii de Jos: - 22 clase cu 478 elevi din care:
a) învăŃământ primar: 5 clase cu 78 elevi;
b) învăŃământ gimnazial – zi: 6 clase cu 98 elevi;
c) învăŃământ liceal: 4 clase cu 104 elevi;
d) învăŃământ liceal fără frecvenŃă: 3 clase cu 117 elevi;
e) şcoli de arte şi meserii: 3 clase cu 57 elevi;
f) an de completare: 1 clasă cu 24 elevi.
GrădiniŃa cu program normal Pîrteştii de Jos – 3 grupe cu 61 copii.
5. 4 Parohii cu 4 Biserici;
6. Dispensar uman;
7. Farmacie;
8. Dispensar veterinar;
9. Poştă;
10. CEC;
11. Două Cămine culturale;
12. Bibliotecă;
13. Post de PoliŃie;
14. Salina Cacica – incinta nouă.
Căile de comunicaŃie existente pe teritoriul comunei Pîrteştii de Jos, se compun din calea ferată
Suceava – Gura Humorului care traversează comuna şi la care locuitorii acesteia au acces prin haltele
Pîrteştii de Jos şi Vîrfu Dealului situate în comuna Pîrteştii de Jos şi staŃia Cacica, situată în comuna
Cacica, de asemenea un drum judeŃean 178 A Cacica – Dărmăneşti şi drum naŃional DN 2E CacicaGura Humorului.
Comuna mai este străbătută de drumul clasat 23 Halta CFR Pîrteştii de Jos, sat Varvata care se
intersectează pe raza administrativ – teritorială a comunei Ilişeşti cu drumul naŃional DN 17, şi drumul
clasat DC 21 Pîrteştii de Jos – Rodină – Pîrteştii de Sus, comuna Cacica. ReŃeaua de drumuri comunale
are o lungime de 77 km.
ActivităŃi economice specifice
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Locuitorii comunei se îndeletnicesc cu cultivarea pământului, creşterea animalelor, exploatarea şi
prelucrarea materialului lemnos la SC Test Prolemn SRL Cacica, SC Eurosalt SA Bucureşti – Punct de
lucru Vîrfu Dealului, SC Mr Lucass SRL Pîrteştii de Jos, SC Misexpert SRL Pîrteştii de Jos, SC
Mirstefa SRL Pîrteştii de Jos, cu prelucrarea extracŃia şi prelucrarea sării – Salina Cacica, cu activităŃi
comerciale prin CooperaŃia de consum şi peste 30 de unităŃi private.
O parte din locuitorii comunei lucrează în unităŃi economice din Municipiul Suceava şi din alte
localităŃi învecinate, iar aproximativ 25 % din populaŃia comunei se află la muncă în străinătate. Ca
servicii există pe raza comunei cizmării, croitorii, cojocărie şi alte servicii.
Art. 3. La împlinirea vârstei de 18 ani persoanele născute în comună vor primi titlu şi
certificatele de cetăŃean al comunei în cadrul unor festivităŃi ce se vor organiza prin grija primarului.
Art. 4. Unor persoane cu o contribuŃie deosebită pe plan politic, economic, social şi cultural, sau
altor persoane importante pentru localitatea noastră, li se vor putea acorda titlul de „cetăŃean de
onoare”.
Aceştia vor împlini următoarele criterii:
a) să-şi fi adus aportul deosebit la dezvoltarea activităŃii în domeniile menŃionate mai sus,
activităŃi în urma cărora comuna să fi beneficiat de realizări importante în aceste domenii.
b) colectivitatea din comuna noastră să-i recunoască meritele deosebite pentru activitatea depusă
c) să accepte acordarea titlului de „cetăŃean de onoare”;
Aceste persoane se vor bucura de următoarele de următoarele drepturi:
a) vor fi invitate să participe la festivităŃile ocazionate de unele momente de importanŃa
deosebită din viaŃa comunei;
b) vor fi trecute în cartea de onoare a comunei;
c) vor fi stimulate moral cu ocazia unor festivităŃi;
Persoana căreia i s-a acordat titlul de „cetăŃean de onoare” îşi pierde aceasta calitate sau li se
retrage calitatea în cazul când prin activitatea sa ulterioară acordării acestui titlu aduce atingere
prestigiului comunei şi autorităŃilor locale sau produce daune dezvoltării economice şi edilitar –
gospodăreşti a localităŃii.
Art. 5. CetăŃenii comunei au dreptul de a participa prin modalităŃile prevăzute de lege, la viaŃa
politică, economică, socială şi culturală-sportivă a localităŃii.
Art. 6. CetăŃenii comunei sunt consultaŃi prin referendum, cu privire la problemele de interes
deosebit potrivit legii.
Consultarea cetăŃenilor se poate face şi prin adunări populare organizate pe sate.
Art. 7. Convocarea şi organizarea adunărilor populare se face de către primar sau consiliu.
Convocarea se face prin aducerea la cunoştinŃă publică a scopului adunării, a datei şi locului
unde urmează să se Ńină.
Art. 8. Adunarea populară este valabil constituită în prezenŃa majorităŃii reprezentanŃilor
familiilor şi adoptă „propuneri” cu jumătate plus unul din numărul celor prezenŃi.
Propunerile se consemnează într-un proces-verbal care se înaintează primarului.
Art. 9. Primarul are obligaŃia de a aviza propunerile şi a le înainta Consiliului local, la prima
şedinŃă pentru a hotărî.
SoluŃia adoptată de către Consiliul local se aduce la cunoştinŃă comitetului de iniŃiativă.
Art. 10. Terenurile care fac parte din domeniul privat şi construcŃiile ce aparŃin Consiliului
local pot fi date în administrarea unor regii autonome şi instituŃii publice sau pot fi vândute, închiriate
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ori concesionate solicitanŃilor prin organizarea licitaŃiilor conform legislaŃiei în vigoare.
Art. 11. Organele administraŃiei publice locale Pîrteştii de Jos pot solicita sau accepta
solicitările cu privire la înfrăŃirea sau asocierea cu alte localităŃi pentru realizarea în comun a unor
activităŃi.
Art. 12. În cazul prezentării unor documentaŃii, în conformitate cu prevederile legale, prin
hotărâri ale Consiliului local se poate stabili, atribuirea de denumiri în funcŃie de propunerile justificate
din documentaŃiile întocmite, unor instituŃii publice de interes local, drumuri şi străzi.
Art. 13. Însemnele specifice comunei Pîrteştii de Jos, sunt:
1. Sigiliul cu stemă, care va fi aplicat pe documente oficiale de importanŃă deosebită,
în condiŃiile prevăzute de lege.
2. Stema comunei care poate fi utilizată în condiŃiile stabilite de lege.
Art. 14. Prezentul Statut al comunei Pîrteştii de Jos, judeŃul Suceava a fost aprobat prin
Hotărârea Consiliului local Pîrteştii de Jos cu nr. în şedinŃa ordinară din data de 27.11.2008.
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