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STATUTUL
unităŃii administrativ-teritoriale Comuna Boldur, judeŃul Timiş
Art. 1.- În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, Legea administraŃiei publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare, a O.G. nr.53/2002 privind Statutul-cadru al unităŃii
administrativ-teritoriale şi Legii nr. 52/2003 privind transparenŃa decizională în administraŃia publică,
Consiliul Local al comunei Boldur, judeŃul Timiş aprobă prezentul statut.
Art. 2.- Comuna Boldur este unitate administrativ-teritorială de bază, care cuprinde populaŃia
rurală reunită prin comunitate de interese şi tradiŃii. Comuna este alcătuită din 4 sate după cum
urmează: Boldur, Jabăr, Ohaba-Forgaci şi Sinersig. Comuna Boldur este persoana juridică de drept
public. Ea are patrimoniu propriu şi capacitate juridică deplină, poate intra în raporturi juridice cu alte
autorităŃi sau instituŃii publice, cu persoane juridice române sau străine, indiferent de natura acestora,
precum şi cu persoane fizice, în condiŃiile legii.
Orice modificare a limitei administrativ-teritoriale se poate efectua numai în temeiul legii.
Satul de reşedinŃă este Boldur în care îşi au sediul autorităŃile administraŃiei publice locale şi
sunt grupate celelalte autorităŃi şi instituŃii 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 Boldur sau îşi
desfăşoară activitatea pe teritoriul comunei.
Scurt istoric
Din datele existente, Boldurul ca reşedinŃă de comună apare încă din anul 1895, având în
subordine Jabărul, prin notarialul de care depindea. În perioada 1930-1968 Boldurul a cuprins satele
Jabăr şi Hodoş, iar din anul 1968, potrivit Legii 2/1968 are în componenŃă satele: Boldur, Jabăr,
Ohaba-Forgaci şi Sinersig.
Istoria localităŃii Boldur
- primele urme documentare datează din anul 1368, când aşezarea apare sub denumirea
„Bondor”;
- documentul din 1371-1372 care consemnează numărul de oameni ce participă la construirea
cetăŃii Orşova arată: „Item Petrus kenezius de BOLDUR II homines destinavit”, ceea ce înseamnă: “De
asemenea Petru judele din Boldur a destinat 2 oameni”;
- la 1476 a aparŃinut judeŃului Timiş şi a fost proprietatea familiei Poşa;
- la 1471 regele Mateiu, donează oraşul şi cetatea Hodoş cu Boldur şi alte sate ce aparŃineau
familiei lui Ştefan Poşa, în două părŃi egale, palatinului Ńării, Mihai Orszagh şi Ioan Ongar;
- la 1597 comuna Boldur, ca aparŃinătoare atunci Transilvaniei, se pomeneşte cu ocazia
introducerii familiei Bejan, în posesiunea comunei BelinŃ din judeŃul Timiş;
- din conscrierile din 1690-1700 rezultă că Boldurul aparŃine Luncii Lugojului;
- în conscrierea din 1717, apare cu 35 de case, aparŃinând ca şi Lugojul, districtului Caransebeş;
- datele din 1812 precizează că satul aparŃinea familiei Anton Bernathfy până la 1848 când
Andrei Kiss fost administrator la Prefectura judeŃului Caraş cere de la judeŃ să se facă împărŃirea
domeniului;
- conform unor documente din 1871 singurul moşier al satului Boldur era Arthur Palikucevi;
- la 1883-1884 hotarele comunei Boldur aparŃin contesei Maria Bubna, hotare aflate în
apropierea râului Uleu având izvorul lângă comuna Oloşag şi cuprinde şi râul Cernabora;
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că "acest sat este format din două grupuri: români neaoşi (frătuŃi) şi din munteni, sau bufeni, colonişti
veniŃi din Muntenia, după care şi satul este recunoscut şi împărŃit în două districte: al Muntenilor şi al
FrătuŃilor”, rezultând boldurenii;
- revoluŃia din 1918 va conduce la răzvrătirea unei părŃi din boldureni şi alŃii din împrejurimi
care vor devasta castelul din centrul satului;
- reforma agrară urmată după încheierea primului război mondial pune în posesia fiecărei
familii un lot de 5 jugăre, expropriaŃi fiind toŃi moşierii de cele 2000 jugăre de teren arabil, boldurenii
devenind liberi şi stăpâni pe averea lor; dacă în alte documente se face referire la vechea vatră a
satului, tot Cronica Parohială precizează locul acesteia „dâmpul din Sălişte” situat între satul de pe
vatra actuală, la 3 km, spre răsărit, către Lugoj, pe dâmburile ce se mai observă şi acum”;
- şi cel de al II-lea război mondial din 1941-1945 a secerat un număr de 13 eroi din satul
Boldur;
- odată cu alegerile din 1946 au urmat evenimente ce au destabilizat satul ca peste tot care au
însemnat o totală schimbare: cei săraci au trecut în fruntea satului, au urmat împovărătoarele cote greu
de suportat, iar protestatarii au fost judecaŃi şi întemniŃaŃi, socotiŃi împotriva regimului totalitar, iar
ultimele zile ale cooperativei agricole de producŃie Boldur s-au încheiate prin marele act din
decembrie, 1989, odată cu lichidarea sistemului totalitar.
Istoria localităŃii Jabăr
- în 1597 Sigismund Bathory donează localitatea "Sabat" împreună cu alte localităŃi familiei
Besan;
- Notele lui Margisigli de la 1690-1700 o cuprind în Lunca Lugojului sub denumirea de
"Sabar";
- toponimul Sabar sub este notat până după 1700 aşa cum este dat în Krassa Varmegye
Tortenete de istoricul maghiar Pesty Frigyes ca apoi să fie schimbat prin 1717 în Jabăr, probabil de
către Carabinski. Sabar ar însemna broscan, deci satul broscanilor;
- conscrierea din 1717 o aminteşte cu 33 de case în districtul Făget;
- înaintea revoluŃiei de la 1848 Jabărul este în posesia familiei Milencovici, după stingerea
căreia localitatea este supusă licitaŃiei;
- monograful Pasty Frigyes menŃionează suprafaŃa hotarelor Jabărului la 1848 ca fiind de 1402
jug. 39 stj., iar Ion Lotreanu pentru anul 1935 dă următoarele date: 813 locuitori, 198 case, biserica
ortodoxă, şcoala primară cu un învăŃător şi un teritoriu în suprafaŃă de 1454 jug.;
- din datele direcŃiei de statistică rezultă că în anul 1910 Jabărul avea 945 locuitori;
- în anul 1930 avea 811 locuitori şi 186 gospodării.
Istoria localităŃii Ohaba-Forgaci
- în 1442 din porunca regelui Ulaszlo I, domeniile unor sate printre care şi "Chewhaba" sunt
trecute în posesia lui Nicolae Turcsin şi Mihai Cornethi;
- la 1470 localitatea este proprietatea soŃiei lui Sândrin Sisman care o ipotechează fostului
castelan de Severin Iacob Margai;
- în jurul anului 1880 denumirea satului este "Csev-Ohaba". Numele de "Forgaci" i s-a dat mult
mai târziu, în cinstea consilierului districtului Anton Forgacs pentru a se deosebi de numele de Ohaba
din Ardeal şi mai ales din judeŃele Arad şi Caraş Severin;
- în anul 1935 localitatea avea 1504 locuitori, biserică ortodoxă, şcoală primară cu doi
învăŃători, o bibliotecă şi căminul cultural "Deşteptarea".
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- urme despre existenŃa satului sunt de la 1323, când a fost proprietatea lui Ioan Dan, castelan
de Jdioara. O parte din hotare se numesc şi astăzi "Valea lui Dan";
- în documentele de la Matei Corvin din 1471 satul apare ca „passessio”, pe lângă „castellum”
şi „appidum” Hodos;
- localitatea este consemnată în harta lui Merey din 1723-1735;
- timp de un secol domeniile localităŃii cunosc o serie de proprietari: la 1781-Iosif Kereztury, la
1790 -contele Ioan Althyn, iar la începutul sec.XIX devine proprietatea familiei Gyurky;
- datele atestă că localitatea a fost centru de comună de care a aparŃinut satul Căpăt;
- din 1856 făcea parte din regiunea Banat cu reşedinŃa la Timişoara, raionul Lugoj, iar de acest
centru de comună aparŃineau satele Ficătari şi Ohaba-Forgaci până în 1966 când Ficătariul trece la
comuna RacoviŃa;
- în 1938 episcopul Caransebeşului Vasile Lăzărescu sfinŃeşte biserica şi monumentul eroilor
din localitate;
- după reforma teritorial-administrativă din 1967, Sinersigul este încorporat, din anul 1968,
luna august, comunei Boldur, devenind sat component;
- denumirea Sinersig ar proveni din mai vechiul Szénaszeg, ungurescul szena însemnând fân,
iar szeg, colŃ, unghi, ceea ce presupune că s-a format într-un loc cu fânaŃ, într-o poiană cu un număr
redus de locuitori.
Repere istorice
- 1290 - prima atestare documentară;
- 1597 - comuna Boldur, aparŃinătoare pe atunci Transilvaniei, e amintită cu ocazia introducerii
familiei Bejan în posesiunea comunei BelinŃ din judeŃul Timiş;
- 1739 - au loc acŃiuni ale armatei imperiale de pedepsire a localnicilor;
- 1739 - sunt colonizaŃi români din Oltenia;
- Cronica Parohială a satului Boldur consemnează faptul că bătrânii îşi amintesc de la strămoşi
că satul era format din două grupuri: “români neaoşi (frătuŃi) şi din munteni, sau bufeni, colonişti
veniŃi din Muntenia, după care şi satul este recunoscut şi împărŃit în două districte: al Muntenilor şi al
FrătuŃilor”
- Jabăr (1597), Ohaba-Forgaci (1369), Sinersig (1631).
Art. 3.- Din punct de vedere geografic, comuna Boldur este situată pe malul stâng al râului
Timiş, pe drumul judeŃean DJ592. Se află aşezată în partea de sud-est a judeŃului Timiş, mărginindu-se
la est cu municipiul Lugoj, la sud cu comuna Darova.
Căi de acces:
- DJ 592 - drum care face legătura între oraşul Buzias şi municipiul Lugoj;
- DC 141 - Boldur-Jabăr;
- DC 141 şi DJ 592D - Boldur - Ohaba-Forgaci;
- DJ 592 şi DJ 592C - Boldur-Sinersig;
Oraşe apropiate:
- municipiul Lugoj - 10 km
- oraşul Buziaş - 15 km
- municipiul Timişoara - 56 km
SuprafaŃa totală: 8488,00 ha
Teren agricol: 6672,70 ha
Teren intravilan: 470,60 ha
Teren silvic: 1300,00 ha
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- Boldur: 666 persoane
- Jabăr: 223 persoane
- Ohaba-Forgaci: 799 persoane
- Sinersig: 621 persoane
RepartiŃia pe vârste a locuitorilor:
- până la 50 de ani: 70%
- peste 50 de ani: 30%
Gospodării: 940
GrădiniŃe pentru copii: 4
Şcoli: 4
Biserici: 7
Biblioteci comunale: 1
Cămine culturale: 4
ActivităŃi specifice zonei:
- agricultură
- creşterea animalelor
ActivităŃi economice principale:
- comerŃ cu legume şi cereale
- creşterea animalelor
- apicultura
Localitatea Boldur este aşezată în partea de sud-est a judeŃului Timiş, mărginindu-se la est cu
municipiul Lugoj, la o distanŃă de 10 km, la nord cu satul Ohaba-Forgaci, la distanŃă de 5 km, la nordest cu Jabărul, distanŃa fiind de 3 km, la sud-est are ca vecin satul Hodoş, la 4 km; la sud se
învecinează cu comuna Darova, fiind situată la aproximativ 8 km şi, în partea de vest, are ca limită de
hotar satul Sinersig, la o distanŃă de 12 km.
Localitatea Boldur are altitudinea geografică de 115 metri deasupra nivelului mării: paralela
45°52' latitudine nordică, şi meridianul 21°45' longitudine estică.
Localitatea Boldur este aşezată într-o zonă de şes fără alte forme, exceptând micile ridicături
spre partea de est, iar compoziŃia solului, după datele din 1940, este: 50% humus, 20% nisip şi 30%
argilă (lut), ceea ce îl situează în categoria a de sol şi care permite obŃinerea unor recolte bune şi chiar
foarte bune, în condiŃii climaterice normale.
Clima este temperată.
În vecinătatea localităŃii Boldur, mai exact mărginindu-l în partea de nord de la est la vest curge
Cernabora care izvorăşte din dealurile de la Oloşag-Dragomireşti.
Localitatea Jabăr este situată în sud-estul judeŃului Timiş, pe drumul comunal Ohaba-Forgaci Lugoj, la o distanŃă de 4 km faŃă de Ohaba-Forgaci şi 8 km faŃă de Lugoj, având ca vecini la est
municipiul Lugoj, la vest satul Ohaba-Forgaci, la sud Boldurul 4.20 km şi la nord Costeiul la 4 km
distanŃă.
Coordonatele geografice paralela 45°53' grade, latitudine nordică şi meridianul de 21°47' grade
longitudine estică.
SuprafaŃa pe care este aşezată localitatea Jabăr este netedă, fără ondulaŃii în lunca Timişului şi
dispune de un sol cu un potenŃial ridicat, toată lunca Timişului de o parte şi de alta fiindu-i favorabilă,
aşa încât şi zonele dinspre Boldur, deşi pe undeva cu terenuri argiloase, ca şi cele din hotarul
Lugojului, dau împreună calificativul de pământ roditor, pământ de câmpia Banatului.
Clima este blândă, temperată.
Timişul este apa care trece la o distanŃă de 400 m în partea de nord a localităŃii Jabăr.
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21°44’ longitudine estică, având o înălŃime de 112 m deasupra nivelului mării şi ocupă o suprafaŃă de 2
km2. Se află între râul Timiş, malul stâng şi râuleŃul Timişina, malul drept, la 12 km faŃă de oraşul
Lugoj.
Vecini: la est: Jabărul - 4,5 km, la sud-est: Boldurul - 5 km, la sud-vest: Sinersigul - 4,5 km, la vest: cu
Ficătariul - 2,5 km, iar în partea de nord: cu Chizătăul şi BelinŃul, 3 km, respectiv 2,6 km.
Localitatea Ohaba-Forgaci este aşezată într-o zonă de şes, având o suprafaŃă de 20 km, cu
uşoare denivelări în părŃile de hotar. Pământul este deosebit de fertil şi uşor de lucrat.
Clima este temperată.
Apele care străbat hotarul localităŃii Ohaba-Forgaci sunt Timişul, în partea de nord, la mai
puŃin de 1 km de sat, având cursul pe direcŃia est-vest, scăldând hotarul pe 7 km lungime, şi Timişina
sau Ulaul: curge tot pe direcŃia est-vest, este situat în sudul Ohabei.
Localitatea Sinersig este situată în sud-estul judeŃului Timiş, pe şoseaua Timişoara - Buziaş Lugoj, la distanŃa de 45 km de reşedinŃa judeŃului, la 10 km de Buziaş şi de 15 km faŃă de municipiul
Lugoj, având ca vecini: la nord Ohaba-Forgaci, distanŃă de 5 km, la sud Sacoşul Mare şi Darova la o
distanŃă de 3-7 km peste deal, la est Boldurul, distanŃa fiind de 12 km, iar la vest Căpătul, la o
depărtare de 4 km.
Coordonatele geografice ale localităŃii Sinersig sunt: paralele 45°51’ latitudine nordică şi
meridianul de 21°44’ latitudine nordică.
Relieful localităŃii Sinersig este format dintr-o câmpie aluvionară, în partea de nord-vest şi una
colinară în cea de sud-est; câmpia aluvionară se înscrie în Câmpia Timişului cu înălŃimea medie de 105
- 115 m care urcă uşor spre zona colinară, cu slabe ondulaŃii, grinduri şi depresiuni.
Clima localităŃii Sinersig este deosebit de blândă, temperată.
Prin localitatea Sinersig, pe direcŃia sud-nord, traversând pe sub drumul judeŃean nr. 582, pe la
jumătatea satului curge pârâul Dicşan, iar în partea de vest, tot pe direcŃia sud-nord, curge pârâul
Cherăstău, ambele revărsându-şi apele în râuleŃul Timişina.
Art. 4.- AdministraŃia publică în comună se bazează pe principiile autonomiei locale,
descentralizării serviciilor publice, eligibilităŃii autorităŃilor administraŃiei publice locale şi consultării
cetăŃenilor în probleme locale de interes deosebit.
Autonomia priveşte atât organizarea şi funcŃionarea administraŃiei publice locale, cât şi
gestiunea, sub propria responsabilitate, a intereselor colectivităŃilor pe care le reprezintă.
AutorităŃile administraŃiei publice locale, care conduc comuna, prin care se realizează
autonomia locală în comună sunt Consiliul Local, ca unitate deliberativă şi Primarul ca autoritate
executivă, care îşi desfăşoară activitatea în local propriu, atribuŃiile lor fiind stabilite de Legea nr.
215/2001 a administraŃiei publice locale.
Consiliul local şi primarul funcŃionează ca autorităŃi administrative autonome şi rezolvă
treburile publice din comună în condiŃiile prevăzute de lege.
Consiliul Local al comunei Boldur, judeŃul Timiş cu sediul în comuna Boldur, judeŃul Timiş,
sat Boldur, numărul 176, funcŃionează în clădirea primăriei; telefon/fax: +40256 356 947, adresă
pagină Internet: www.e-primarii.ro/~boldur.
Primarul comunei Boldur, judeŃul Timiş, cu sediul în comuna Boldur, judeŃul Timiş, sat
Boldur, numărul 176, telefon/fax: +40256 356 947, adresă pagină Internet: www.e-primarii.ro/~boldur.
Consiliul Local al comunei Boldur, judeŃul Timiş, ca organ deliberativ ales în mod democratic
de către populaŃia comunei, are următoarele atribuŃii:
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local, cu excepŃia celor care sunt date prin lege în competenŃa altor autorităŃi publice, locale sau
centrale;
- alege din rândul consilierilor viceprimarul, stabileşte în limitele normelor legale, numărul de
personal din aparatul propriu;
- aprobă statutul comunei, precum şi regulamentul de organizare şi funcŃionare a consiliului;
- avizează sau aprobă studii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială, de
organizare şi amenajare a teritoriului, documentaŃii de amenajare a teritoriului şi urbanism, inclusiv
participarea la programe de dezvoltare judeŃeană, regională, zonală în condiŃiile legii;
- aprobă bugetul local, împrumuturile, virările de credite şi modul de utilizare a rezervei
bugetare, aprobă contul de închidere a exerciŃiului bugetar; stabileşte impozitele şi taxele locale,
precum şi taxele speciale, în condiŃiile legii;
- aprobă, la propunerea primarului, în condiŃiile legii, organigrama, statul de funcŃii, numărul
de personal şi regulamentul de organizare şi funcŃionare al aparatului propriu de specialitate, ale
instituŃiilor şi serviciilor publice, precum şi ale regiilor autonome de interes local;
- administrează domeniul public şi privat al comunei şi exercită drepturile prevăzute de lege cu
privire la regiile autonome sau serviciile publice autonome pe care le-a înfiinŃat;
- poate înfiinŃa instituŃii şi agenŃi economici de interes local; hotărăşte asupra concesionării sau
închirierii de bunuri sau servicii publice de interes local, participării la societăŃile comerciale, locaŃiei
de activităŃi sau serviciu ale administraŃiei publice;
- numeşte şi eliberează din funcŃie membrii consiliilor de administraŃie ale instituŃiilor şi
agenŃilor economici de interes local constituiŃi cu participarea sa;
- numeşte şi eliberează din funcŃie pe conducătorii societăŃilor comerciale şi ai instituŃiilor
publice de interes local care se află sub autoritatea sa;
- instituie norme specifice pentru societăŃile comerciale şi instituŃii publice de interes local care
se află sub autoritatea sa;
- organizează serviciile de gospodărie comunală, transport local, reŃele edilitare, etc.
- aprobă şi asigură realizarea programelor de organizare şi de dezvoltare urbanistică a
localităŃii, precum şi de amenajare a teritoriului;
- asigură realizarea lucrărilor de investiŃii de interes local;
- asigură condiŃiile necesare bunei funcŃionări a instituŃiilor locale de învăŃământ, sanitare, de
cultura, de tineret şi sport - potrivit legii;
- ia măsuri pentru crearea condiŃiilor necesare petrecerii timpului liber al cetăŃenilor şi asigură
desfăşurarea activităŃilor ştiinŃifice, culturale, artistice, sportive şi de agrement;
- acŃionează pentru refacerea şi protecŃia mediului înconjurător în scopul creşterii calităŃii vieŃii,
contribuie la protecŃia şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor şi
rezervaŃiilor naturale;
- contribuie la realizarea măsurilor de protecŃie şi asistenŃă socială;
- asigură libertatea comerŃului şi a concurenŃei loiale şi încurajează libera iniŃiativă, în
condiŃiile legii;
- înfiinŃează şi asigură funcŃionarea unor instituŃii de binefacere de interes local;
- asigură apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăŃilor fundamentale ale
cetăŃenilor;
- organizează târguri, pieŃe, oboare, locuri şi parcuri de distracŃii şi asigură buna funcŃionare a
acestora;
- conferă persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite titlul de cetăŃean de onoare
al comunei;
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şi din străinătate, în scopul realizării şi exploatării unor lucrări de interes comun;
- sprijină activitatea cultelor religioase, în condiŃiile legii;
- hotărăşte stabilirea legăturilor de colaborare, cooperare şi înfrăŃire cu localităŃi din străinătate;
- Consiliul Local are şi alte atribuŃii stabilite prin lege şi prin hotărâri ale Consiliului;
Constituit în baza H.C.L. nr. 3 din 20 iunie 2008, Consiliul Local al comunei Boldur, judeŃul
Timiş a fost ales în 2008, prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, pentru un mandat de
4 ani care poate fi prelungit în caz de război sau de catastrofă.
Primarul comunei Boldur, judeŃul Timiş, ca autoritate executivă, este ales în mod democratic
de către populaŃia comunei Boldur, judeŃul Timiş, reprezentând comuna în relaŃiile cu alte autorităŃi
publice, cu persoane fizice sau juridice române şi străine, precum şi în justiŃie. Primarul comunei
Boldur, judeŃul Timiş, a fost ales de cetăŃeni prin vot universal, direct, egal, secret şi liber exprimat, la
alegerile locale din 2008 pentru un mandat de 4 ani şi are următoarele atribuŃii:
- asigură respectarea drepturilor şi libertăŃilor fundamentale ale cetăŃenilor, a prevederilor
ConstituŃiei şi ale legilor Ńării, celorlalte acte normative, precum şi a hotărârilor Consiliului JudeŃean;
- asigură executarea hotărârilor Consiliului Local; în cazul în care apreciază ca o hotărâre a
acestuia este ilegală, în termen de 3 zile de la data luării la cunoştinŃă sesizează pe prefect;
- poate propune Consiliului Local consultarea populaŃiei prin referendum, cu privire la
problemele locale de interes deosebit şi pe baza hotărârii consiliului, ia măsuri pentru organizarea
acestei consultări;
- prezintă consiliului, anual sau ori de câte ori este necesar, rapoarte privind starea economică şi
socială a comunei;
- întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciŃiului bugetar şi le supune
aprobării consiliului;
- exercită drepturile şi asigură îndeplinirea obligaŃiilor ce revin comunei în calitate de persoană
juridică civilă;
- exercită funcŃia de ordonator principal de credite;
- verifică din oficiu sau la cerere încasarea şi cheltuirea sumelor din bugetul local şi comunică
de îndată consiliului cele constatate;
- ia măsuri pentru prevenirea şi limitarea urmărilor calamităŃilor, catastrofelor, incendiilor,
epidemiilor, împreună cu organele specializate ale statului. În acest scop, poate mobiliza populaŃia,
agenŃii economici şi instituŃiile publice din comună, acestea fiind obligate să execute măsurile stabilite;
- asigură ordinea publică şi liniştea locuitorilor, prin intermediul PoliŃiei Comunitare Boldur,
judeŃul Timiş şi cu ajutorul jandarmeriei, poliŃiei, pompierilor şi apărării civile, care au obligaŃia să
răspundă solicitărilor sale în condiŃiile legii;
- îndrumă şi supraveghează activitatea PoliŃiei Comunitare;
- ia măsurile prevăzute de lege cu privire la desfăşurarea adunărilor publice;
- ia măsuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentaŃiilor sau a altor
manifestări publice care contravin ordinii de drept ori atentează la bunele moravuri, la ordinea şi
liniştea publică;
- controlează igiena şi salubritatea localurilor publice şi a produselor alimentare puse în vânzare
pentru populaŃie cu sprijinul organelor de specialitate;
- ia măsuri pentru prevenirea şi combaterea pericolelor provocate de animale;
- asigură elaborarea regulamentului local de urbanism şi a documentaŃiilor de urbanism şi
amenajare a teritoriului şi le supune aprobării Consiliului Local, cu respectarea prevederilor legii;
- asigură întreŃinerea drumurilor publice din comună, implantarea semnelor de circulaŃie,
desfăşurarea normală a traficului rutier şi pietonal;
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operative pentru buna funcŃionare a acestora;
- conduce serviciile publice locale; asigură funcŃionarea serviciilor de stare civila şi de
autoritate tutelară;
- supraveghează realizarea măsurilor de asistenŃă şi ajutor social;
- îndeplineşte funcŃia de ofiŃer de stare civilă;
- emite avizele, acordurile şi autorizaŃiile prevăzute de lege;
- elaborează proiectul de statut al personalului, propune structura organizatorică, numărul de
personal şi salarizarea acestuia şi le supune spre aprobare Consiliului Local;
- numeşte şi eliberează din funcŃie personalul serviciilor publice locale, cu excepŃia
secretarului;
- controlează activitatea angajaŃilor serviciilor consiliului;
- propune Consiliului Local eliberarea din funcŃie a conducătorilor agenŃilor economici şi ai
instituŃiilor publice de interes local care se afla sub autoritatea Consiliului;
- supraveghează inventarierea şi administrarea bunurilor care aparŃin comunei;
- prezintă semestrial Consiliului situaŃia rezolvării cererilor şi petiŃiilor cetăŃenilor, instituŃiilor
şi altor persoane juridice, situaŃia îndeplinirii hotărârilor Consiliului Local;
- urmăreşte ca în fiecare şedinŃă de Consiliu să fie propus cel puŃin un proiect de hotărâre;
- îndeplineşte şi alte atribuŃii prevăzute de lege sau încredinŃate prin mandat Consiliului Local.
Viceprimarul a fost ales de către Consiliul Local din rândul membrilor săi prin votul secret al
majorităŃii consilierilor în funcŃie.
Secretarul comunei este funcŃionar public de conducere şi nu poate fi membru al unui partid
politic. El coordonează compartimentele şi activităŃile cu caracter juridic, de stare civilă, autoritate
tutelară şi asistenŃă socială din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului comunei.
În conformitate cu prevederile art. 77 din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, primarul, viceprimarul, secretarul
comunei Boldur, judeŃul Timiş, împreună cu aparatul de specialitate al primarului , constituie o
structură funcŃională cu activitate permanentă, denumită Primăria comunei Boldur , judeŃul Timiş, care
aduce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local al comunei şi dispoziŃiile primarului, soluŃionând
problemele curente ale colectivităŃii locale.
Art. 5.- Autoritatea publică locală este obligată să asigure transparenŃa decizională în cadrul
acesteia, în raporturile stabilite între ea cu cetăŃenii şi asociaŃiile legal constituite ale acestora, în acest
scop este necesar :
a) să sporească gradul de responsabilitate a administraŃiei publice faŃă de cetăŃean, ca beneficiar
al deciziei administrative ;
b) să stimuleze participarea activă a cetăŃenilor în procesul de luare a deciziilor administrative
şi în procesul de elaborare a hotărârilor şi dispoziŃiilor ;
c) să sporească gradul de transparenŃă la nivelul întregii administraŃii publice locale.
În acest sens principiile care stau la bază sunt la următoarele:
a) informarea în prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de interes public care
urmează să fie dezbătute de autorităŃile administraŃiei publice locale, precum şi asupra proiectelor de
hotărâri şi dispoziŃii cu caracter general ;
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procesul de elaborare a proiectelor de hotărâri şi dispoziŃii, cu caracter general ;
c) participarea activă a cetăŃenilor la luarea deciziilor administrative şi în procesul de elaborare
a proiectelor de hotărâri şi dispoziŃii cu caracter general, cu respectarea următoarelor reguli:
1. şedinŃele consiliului local sunt publice, în condiŃiile legii ;
2. dezbaterile vor fi consemnate şi făcute publice ;
3. minutele acestor şedinŃe vor fi înregistrate, arhivate şi făcute publice, în condiŃiile
legii.
Art. 6.- În sensul prezentului statut prin autoritatea publică locală se înŃelege Consiliul Local
comunal ca autoritate deliberativă şi primarul comunei ca autoritate executivă.
Art.7.- În sensul prezentului statut actul normativ este actul emis sau adoptat de autoritatea
publică locală, cu aplicabilitate generală.
(1) În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative, autoritatea
administraŃiei publice locale are obligaŃia să publice un anunŃ referitor la această acŃiune, să-l afişeze la
sediul propriu, într-un spaŃiu accesibil publicului. Autoritatea administraŃiei publice locale va transmite
proiectele de acte normative persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaŃii.
(2) AnunŃul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoştinŃă
publicului, în condiŃiile alin.(1), cu cel puŃin 30 zile înainte de supunerea spre analiză, avizare şi
adoptare de către autoritatea publică locală. AnunŃul va cuprinde şi o notă de fundamentare, o expunere
de motive, după caz, un referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus,
textul complet al proiectului actului respectiv, precum şi termenul limită, locul şi modalitatea în care
cei interesaŃi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul
actului normativ.
(3) AnunŃul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ cu relevanŃă asupra mediului de
afaceri se transmite de către iniŃiator asociaŃiilor de afaceri şi altor asociaŃii legal constituite, pe
domenii de activitate, în termenul prevăzut la alin.(2).
(4) La publicarea anunŃului autoritatea administraŃiei publice va stabili o perioadă de cel puŃin
10 zile pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ
supus dezbaterii publice.
(5) Conducătorul autorităŃii publice va desemna o persoană din cadrul instituŃiei, responsabilă
pentru relaŃia cu societatea civilă, care să primească propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor
interesate cu privire la proiectul de act normativ propus.
(6) Proiectul de act normativ se transmite spre analiză şi avizare autorităŃii publice locale numai
după definitivare, pe baza observaŃiilor şi propunerilor formulate potrivit alin.(4).
(7) Autoritatea publică locală este obligată să decidă organizarea unor întâlniri în care să se
dezbată public proiectul de act normativ, dacă acest lucru a fost cerut în scris de către o asociaŃie legal
constituită sau de către o altă autoritate publică.
(8) În cazul în care se organizează dezbateri publice, acestea trebuie să se desfăşoare în cel mult
10 zile de la publicarea datei şi locului unde urmează să fie organizate. Autoritatea publică în cauză
trebuie să analizeze toate recomandările referitoare la proiectul de act normativ în discuŃie.
(9) În cazul reglementării unei situaŃii care, din cauza circumstanŃelor sale excepŃionale,
impune adoptarea unor soluŃii imediate, în scopul evitării unor grave atingeri aduse interesului public,
proiectele de acte normative se supun adoptării în procedura de urgenŃă prevăzută de reglementările în
vigoare.
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Toate instituŃiile social-culturale care funcŃionează pe raza administrativ-teritorială a comunei
Boldur, judeŃul Timiş, sunt sub autoritatea Consiliului Local al comunei Boldur, judeŃul Timiş.
Art. 9.- Căile de comunicaŃii existente pe teritoriul comunei Boldur, judeŃul Timiş se compun
din drumuri judeŃene, drumuri comunale şi drumuri săteşti.
Art. 10.- ActivităŃile economice specifice comunei sunt agricultura, cu ponderea cea mai mare,
urmate de comerŃ şi prestări servicii ş.a.
UnităŃile economice sunt amplasate pe întreg teritoriul comunei Boldur, judeŃul Timiş.
Art. 11.- Serviciile publice ale comunei se organizează de către consiliul local, în principalele
domenii de activitate, potrivit specificului şi nevoilor locale, cu respectarea prevederilor legale şi în
limita mijloacelor financiare de care dispune. Consiliul local aprobă regulamentele de organizare şi
funcŃionare a serviciilor publice, stabileşte competenŃele, atribuŃiile şi salarizarea personalului, în
condiŃiile prevăzute de lege şi regulamente. Personalul din serviciile publice locale şi aparatul
consiliului au statut de funcŃionar public şi nu poate fi membru al unui partid politic sau al unei
formaŃiuni politice.
Art. 12.- Comuna Boldur, judeŃul Timiş este comună de categoria a III-a în conformitate cu
prevederile Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naŃional.
Trecerea localităŃilor de la un rang la altul se face prin lege, la propunerea consiliului local, cu
consultarea populaŃiei prin referendum şi a instituŃiilor implicate.
Art. 13.- Persoanele născute în comuna Boldur, judeŃul Timiş, precum şi cele cu domiciliul
stabil în comuna Boldur, judeŃul Timiş la împlinirea vârstei de 18 ani, pot primi titlul şi certificatul de
cetăŃean al comunei, în cadrul unei festivităŃi ce se poate organiza prin grija primarului comunei.
Art. 14.- Persoanelor fizice, române sau străine cu merite deosebite pe plan politic, economic,
social şi cultural, precum şi altor persoane importante pe plan local, li se atribuie titlul de „CetăŃean de
onoare”.
Criteriile pe baza cărora se poate acorda titlul de „CetăŃean de onoare” sunt :
- reprezentarea demnă a intereselor generale ale colectivităŃii în organele centrale şi locale ale
puterii şi contribuŃii deosebite la dezvoltarea unor obiective în interesul localităŃii;
- înfiinŃarea unor agenŃi economici sau contribuŃii personale deosebite la dezvoltarea celor
existenŃi, cu urmări favorabile în valorificarea potenŃialului economic şi a forŃei de muncă din comună;
- înfiinŃarea unor obiective de interes naŃional sau contribuŃii personale deosebite pentru
dotarea şi modernizarea celor existente;
- crearea de lucrări deosebite pe linie de cultură sau artă românească şi universală, contribuŃii
deosebite la dotarea şi dezvoltarea instituŃiilor culturale existente în localitate;
Drepturile de care se bucură persoanele care primesc titlul de „CetăŃean de onoare”:
- înscrierea în cartea de onoare a Consiliului Local a comunei Boldur, judeŃul Timiş şi
acordarea diplomei şi plachetei „CetăŃean de onoare”.
Retragerea titlului de „CetăŃean de onoare” se face pentru faptele care aduc atingere demnităŃii
şi prestigiului colectivităŃii, intereselor economice şi sociale sau culturale ale localităŃii.
Acordarea şi retragerea titlului se face prin hotărârea consiliului local la propunerea primarului.
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prevăzute de lege la viaŃa politică, economică , socială şi cultural-sportivă din comună.
Art. 16.- CetăŃenii comunei sunt consultaŃi, prin referendum, cu privire la problemele de interes
deosebit, potrivit legii.
Consultarea cetăŃenilor se poate face şi prin adunări populare.
Art. 17.- Convocarea şi organizarea adunărilor populare se face de către primar la iniŃiativa
acestuia ori a unei treimi din numărul consilierilor în funcŃie.
Convocare se face prin aducerea la cunoştinŃă publică a scopului adunării, a datei şi locului
unde urmează să se Ńină adunarea.
Art. 18.- Adunarea populară este valabil constituită în prezenŃa majorităŃii reprezentanŃilor
familiilor şi adoptă „propuneri” cu jumătate plus unu din numărul celor prezenŃi.
Propunerile se consemnează într-un proces-verbal care se înaintează primarului.
Art. 19.- Primarul are obligaŃia de a aviza propunerile şi a le înainta consiliului la prima şedinŃa
pentru a hotărî.
SoluŃia adoptată de consiliu se aduce la cunoştinŃă publică prin grija secretarului.
Art. 20.- Bunurile ce aparŃin domeniului public sau privat de interes local pot fi date, prin
hotărârea consiliului local, în administrare instituŃiilor publice din comună, să fie concesionate ori să
fie închiriate. De asemenea, consiliul local hotărăşte cu privire la cumpărarea şi vânzarea bunurilor
care fac parte din domeniul privat de interes local, în condiŃiile legii.
Vânzarea, concesionarea, închirierea şi locaŃia de gestiune se face prin licitaŃie publică,
organizată în condiŃiile legii.
Înstrăinarea bunurilor aparŃinând domeniului privat al comunei se face pe bază de expertiză
însuşită de consiliul local.
Patrimoniul public şi privat - componenŃa şi întinderea acestuia
Potrivit legii, patrimoniul unităŃii administrativ-teritoriale este alcătuit din bunurile mobile şi
imobile aflate în proprietatea publică şi în proprietatea privată ale acesteia, precum şi drepturile şi
obligaŃiile cu caracter patrimonial.
Domeniul public al comunei Boldur, judeŃul Timiş cuprinde:
a) Domeniul public al localităŃii Boldur, care cuprinde:
- sediul Consiliului local şi al Primăriei + anexe
- dispensarul medical, clădire + teren
- căminul cultural
- sediul postului de poliŃie, poşta
- şcoala + teren aferent
- grădiniŃa + teren aferent
- străzi şi uliŃe
b) Domeniul public al localităŃii Jabăr, care cuprinde:
- căminul cultural
- dispensarul medical uman
- şcoala şi grădiniŃa
- sistemul de alimentare cu apă
- străzi şi uliŃe
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- fostul sediu al primăriei
- dispensar medical
- căminul cultural
- şcoala şi anexe
- străzi şi uliŃe
d) Domeniul public al localităŃii Sinersig, care cuprinde:
- fostul sediu al primăriei Sinersig
- căminul cultural
- clădirea şcolii + teren de sport
- şcoala veche
- sistemul de alimentare cu apă
- străzi şi uliŃe
- drumul comunal 141 Coşteiu-gara Boldur
- drumul comunal 142 Ohaba Forgaci-Darova
- drumul comunal 143 RacoviŃa-Sacoşu Mare
Domeniul privat al comunei Boldur, judeŃul Timiş, este alcătuit din bunuri aflate în
proprietatea comunei şi care nu fac parte din domeniul public. Domeniul privat este supus dispoziŃiilor
de drept comun daca prin lege nu se prevede altfel.
Concesionarea, închirierea şi administrarea bunurilor din patrimoniul comunei Boldur,
judeŃul Timiş
Bunurile din domeniul public al comunei sunt inalienabile, insesizabile şi imprescriptibile. Ele
nu pot fi înstrăinate, ci numai date în administrare, concesionate sau închiriate, în condiŃiile legii.
Consiliul Local al comunei Boldur, judeŃul Timiş hotărăşte ca bunurile ce aparŃin domeniului
public de interes local să fie date în administrarea regiilor autonome şi instituŃiilor publice, să fie
concesionate ori închiriate.
Consiliul Local hotărăşte cu privire la cumpărarea şi vânzarea bunurilor ce fac parte din
domeniul privat de interes local, în condiŃiile legii.
Consiliul Local poate da în folosinŃă gratuită, pe termen limitat, imobile din patrimoniul
comunei societăŃilor şi instituŃiilor de utilitate publică sau de binefacere, recunoscute ca persoane
juridice, în scopul îndeplinirii unor activităŃi care satisfac cerinŃele cetăŃenilor din comună.
Administrarea bunurilor aflate în patrimoniul comunei Boldur, judeŃul Timiş
Titularul dreptului de administrare poate să posede, să folosească bunul şi să dispună de acesta,
în condiŃiile actului prin care i-a fost dat bunul în administrare. Dreptul de administrare va putea fi
revocat numai dacă titularul său nu îşi exercită drepturile şi nu îşi execută obligaŃiile născute din actul
de transmitere. În litigiile privitoare la dreptul de administrare, în instanŃă titularul acestui drept va sta
în nume propriu. În litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bunului, titularul dreptului de
administrare are obligaŃia să arate instanŃei cine este titularul dreptului de proprietate, potrivit
prevederilor Codului de procedura civilă. Titularul dreptului de administrare răspunde, în condiŃiile
legii, pentru prejudiciile cauzate ca urmare a neîndeplinirii acestei obligaŃii. De asemenea,
neîndeplinirea acestei obligaŃii poate atrage revocarea dreptului de administrare.
În litigiile la care s-a făcut referire anterior, comuna Boldur, judeŃul Timiş este reprezentată de
consiliul local, care dă mandat scris, în fiecare caz, primarului. Acesta poate desemna un alt funcŃionar
de stat, un jurist sau avocat care să-l reprezinte în faŃa instanŃei.
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închiriere sau la dreptul de proprietate asupra bunurilor concesionate sau închiriate.
ServituŃiile asupra bunurilor din domeniul public sunt valabile numai în măsura în care aceste
servituŃi sunt compatibile cu uzul sau interesul public căruia îi sunt destinate bunurile afectate.
ServituŃiile valabil constituite anterior intrării bunului în domeniul public se menŃin.
Concesionarea sau închirierea bunurilor aflate în patrimoniul comunei
Închirierea bunurilor proprietate publică a comunei se aprobă, prin hotărâre a Consiliului Local,
iar contractul de închiriere va cuprinde clauze de natură să asigure exploatarea bunului închiriat,
potrivit specificului acestuia. Contractul de închiriere se poate încheia, după caz, cu orice persoana
fizică sau juridică, română sau străină, de către titularul dreptului de proprietate sau de administrare.
Concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică se face prin licitaŃie publică, în
condiŃiile legii.
Sumele încasate din închirierea sau din concesionarea bunurilor proprietate publică se fac, după
caz, venit la bugetul de stat sau la bugetele locale. În cazul în care contractul de închiriere se încheie de
către titularul dreptului de administrare, acesta are dreptul să încaseze din chirie o cotă-parte între 2050%, stabilită prin hotărâre a Consiliului Local prin care s-a aprobat închirierea.
UnităŃile administrativ-teritoriale, de natura celor pe care o reprezintă Primăria comunei
Boldur, judeŃul Timiş, pot da imobile din patrimoniul lor, în folosinŃă gratuită, pe termen limitat,
persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfăşoară activitate de binefacere sau de utilitate publică,
ori serviciilor publice.
Art. 21.- În condiŃiile legii, consiliul local, poate hotărî asocierea cu alte unităŃi ale
administraŃiei publice locale, pentru realizarea unor lucrări şi servicii de interes public, precum şi
colaborarea cu agenŃi economici din Ńară sau străinătate în scopul realizării unor acŃiuni sau lucrări de
interes comun.
Art. 22.- Consiliul Local al comunei Boldur, judeŃul Timiş hotărăşte înfrăŃirea comunei cu
unităŃi administrativ-teritoriale similare din alte Ńări.
Art. 23.- Consiliul Local al comunei Boldur, judeŃul Timiş are iniŃiativă în atribuirea şi
schimbarea denumirilor unor instituŃii publice de interes local, a străzilor şi altor obiective locale, pe
care le înaintează organelor abilitate de lege pentru aprobare.
Art. 24.- Însemnele specifice comunei Boldur, judeŃul Timiş şi utilizarea acestora, sunt cele
stabilite în condiŃiile legii.
Art. 25.- Adoptarea şi modificarea Statutului unităŃii administrativ teritoriale Comuna
Boldur, judeŃul Timiş se face prin hotărârea Consiliului Local al comunei Boldur, judeŃul Timiş cu
votul a două treimi din consilierii în funcŃie.

PREŞEDINTE
Iliaş Dorin

