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HOTARÂREA NR. 11/05.10.2012 CU PRIVIRE LA REACTUALIZAREA
STATUTULUI COMUNEI CĂMĂRZANA, JUDEŢUL SATU –MARE
Consiliul Local al comunei Cămărzana, judetul Satu Mare
Având în vedere
- Expunerea de motive si Proiectul de hotărâre ale primarului,
- Raportul compartimentului de resort din primarie,
- Raportul comisiei de specialitate,
- Încheierea de validare nr. 970 dată în Camera de Consiliu din data de 19 iunie
2012, a Judecătoriei Negreşti Oaş, prin care se validează alegerea domnului
BÂLE VASILE, candidat din partea Partidului Naţional Liberal în funcţia de
primar al comunei Cămărzana, în Circumscripţia Electorală nr. 19 la alegerile
locale din data de 10 iunie 2012
- H.C.L. Nr.2/29.06.2012, privind validarea mandatelor consilierilor locali aleşi
ai comunei Cămărzana
- H.C.L. Nr.3/29.06.2012, privind constatarea constituirii Consiliului Local
Cămărzana
- OG nr.53/2002 privind Statutul cadru al unităţii administrativ-teritoriale,
modificată,
- Legea nr.96/2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 53/2002
privind Statutul cadru al unităţii administrativ-teritoriale,
În temeiul prevederilor art. 36, alin.1, alin.2, lit.a, alin.3 lit.a, art.45 alin.1, art.47, art.49,
alin.(1) şi alin.(2), art.115, alin.(1), lit. “b”, alin.(3), lit.”a” şi lit.”b” şi alin.(7), art.117,
lit.”a” şi lit.”f”, art. 119 si art.120 din Legea Nr. 215/2001 a administratiei publice
locale , republicată, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art.1. Reactualizarea Statutului comunei Cămărzana, judeţul Satu-Mare la art.8, 10 si
11 din Statut, astfel incat statutul reactualizat se prezinta conform anexei, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Hotărârea adoptată se aduce la cunostintă publică prin afisare la sediul Primăriei
Cămărzana si prin publicarea pe pagina de internet a Primăriei.
Art.3. Hotărârea adoptată se va comunica Institutiei Prefectului judetului Satu Mare,
primarului ales al comunei Cămărzana
Camarzana, 05.10.2012
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER,
Bura Nicolae

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,
Cojocaru Mioara

ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.11/2012
STATUTUL COMUNEI CĂMĂRZANA, JUDEŢUL SATU MARE
Comuna Cămărzana, unitate administrativ teritorială cu personalitate juridică şi
autonomie deplină în administrarea intereselor locale şi exercitarea autorităţii în teritoriul
administrativ prevazut de lege, îşi stabileşte următorul statut:
Art.1. Comuna Cămărzana este unitatea administrativ teritorială componentă a
judeţului Satu Mare, aşezată în partea de nord a judeţului, teritoriul comunei se
încadrează în Depresiunea Oaşului, incluzând în nord—est şi sud -vest, culmi
aparţinând Munţilor Oaş. În partea centrală, pe direcţia nord –sud, se desfăşoară
culoarul larg al râului Lechincioara, afluent pe dreapta al Văii Albe.
Teritoriul administrativ al comunei Cămărzana, este delimitat astfel:
-în partea de est şi sud se delimitează cu comunele Bixad şi Târşolţ;
-în partea de nord se delimitează cu comuna Tarna Mare şi cu Ucraina;
-în partea de sud şi vest se delimitează cu comunele, Călineşti-Oaş, Târşolţ şi
Turţ;
-în partea de vest se delimitează cu comuna Turţ;
Comuna Cămărzana este străbătută de valea Lechincioara ea făcând parte
din categoria aşezărilor rurale care mărginesc spre nord, ca un brâu Ţara Oaşului.
Accesul către localitate se face pe drumul naţional DN 19 prin care se face
legătura cu oraşul Negreşti-Oas, drumul judeţean DJ 109 K.
Art.2. Comuna Cămărzana nu are în componenţă sate aparţinătoare.
Art.3.Autorităţile administraţiei publice locale îşi exercită atribuţiile în limitele
teritoriale ale comunei, asupra întregii colectivităţi, indiferent de apartenenţa
politică,etnică, religioasă.
Art.4.Autorităţile administraţiei publice locale prin care se realizează autonomia
locală în comună îşi desfăşoară activitatea în sediul propriu aflat în centrul comunei,
Str.Principală, nr.383 şi sunt următoarele: Consiliul local – ca autoritate administrativ
deliberativă, primarul – ca autoritate administrativ executivă.
Art.5. Primarul, viceprimarul şi secretarul comunei, împreună cu aparatul propriu de
specialitate al primarului, constituie o structură funcţională cu activitate permanentă,
denumită Primărie.
Art.6. În toate instituţiile şi serviciile publice aflate în subordinea autorităţilor
administraţiei publice locale, în raporturile cu cetăţenii, este asigurată folosirea limbii
române.
Art.7. Primarul în îndeplinirea atributiilor sale prevazute de Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, conduce compartimentele funcţionale din cadrul apartului de
specialitate, precum si serviciile publice locale, reprezintă comuna în calitatea sa de
persoană juridică, exercită funcţia de ordonator principal de credite.
Art.8. Comuna Cămărzana, în conformitate cu legislatia în vigoare, are rangul III de
localitate, având, în prezent, 11 consilieri. Componenţa politică a Consiliului Local la
data constituirii, adică, 29 iunie 2012, se prezintă astfel: consilieri independenţi-0,
consilieri PD-L - 1 consilieri PSD- 3, consilieri PNL – 4, consilieri, PRM - 1,
consilieri U.N.P.R - 1, consilieri P.N.D.C -1.

Art.9. Despre comuna Cămărzana se pomeneşte încă din anul 1490 cu denumirea
Camarzan. Un act scris figurează din anul 1732 când diaconul Ioniţă Cămărzanul face o
menţiune pe o carte bisericească donată de Paşca Grigor cu soţia bisericii din localitate
pentru iertarea păcatelor. In legătură cu numele de Cămărzana şi cu apariţia primelor
aşezări pe aceste locuri circulă mai multe variante şi legende; una dintre legende
aminteşte de venirea unor haiduci cu numele de Paşca, Haiduc şi Homa care din cauza
prigoanei autorităţilor se refugiază în zona păduroasă şi se stabilesc lângă izvorul pe care
l-au denumit apoi “ Fântâna Păştenilor”, denumire păstrată şi astăzi; deasemeni şi
porţiunea de case din zona fântânii poartă numele de “Păşteni”. Aceşti haiduci odată cu
venirea lor au adus şi câteva fete care datorită frumuseţii lor au fost supranumite zâne;
locul în care s-au stabilit haiducii şi fetele, pentru că avea formă de cămară- loc ascuns
greu de pătruns a fost numit “Cămara Zânelor”. De aici, se presupune că vine şi
denumirea comunei, aceea de Cămărzana.
O altă legendă legată de creearea acestei aşezări, pomenită şi de Mihai Negulescu în “
Rapsodie în Oaş” este legată de amintirea tinerilor lechinţeni, care s-au căsătorit
împotriva voinţei părinţilor şi care în căutarea unui loc în care să se stabilească, s-au
stabilit lângă fântâna Păştenilor.
A treia legendă aminteşte de faptul că pe aceste locuri ar fi existat un punct de control, o
cameră de vamă, pentru negustorii care aveau legătură cu nordul şi că de aici ar veni şi
numele comunei Cămărzana. Dintre toate cele trei legende cea mai mare popularitate,
însă, o are prima care a fost relatată de către săteanul Dobie Teodor din Cămărzana nr.
334.
Art.10. Populaţia comunei comunei Cămărzana se ridică la 2304 de locuitori şi
862 de gospodării, potrivit datelor statistice de la ultimul recensământ. Componenţa
etnică, calculată potrivit datelor recensământului din 2011, se prezintă astfel:
români: 2304.
Din punct de vedere confesional, 1838 din locuitori sunt de religie ortodoxă, 201
religie greco- catolică, 186 – penticostală, 35- adventist de ziua a 7-a, 22-alta religie,
11-fara religie, 11-nedeclarata .
Art.11. Pe raza comunei Cămărzana îşi desfăşoară activitatea următoarele
unităţi/instituţii de învăţamânt, cultură, sănătate, economice şi de servicii:
a) Unităţi de învătământ:
o Scoli : Şcoala de Arte şi Meserii Cămărzana
o Şcoala Generală cu clasele Grui – Vîrşor
o Gradinite : Grădiniţa Cămărzana - Centru
o Grădiniţa Grui – Vîrşor
b) Unităţi de cultură
o Biblioteci: Biblioteca Comunală Cămărzana
c) Unităţi de cult
o Biserica “Ortodoxă Cămărzana
o Biserica “Greco-Catolică – Cămărzana
o Biserica Penticostală Cămărzana
o Biserica Adventistă Cămărzana
o Biserica Martorii lui Ehova Cămărzana
d) Unităţi pentru ocrotirea sănătăţii:
o Cabinet individual Medicină de Familie

e) Unităţi de deservire a populaţiei:
o Ghişeul Poştal Cămărzana
o Unităţi private de alimentaţie publică
În comună îşi desfăşoară activitatea mai multe societăţi comerciale, cum ar fi:
1.S.C. MARINEL SRL
2. S.C. SORIDANA SRL
3.A.F. PASCA TOADER
4. A.F. PAUL TOADER
5.A.F. DREGAN GRIGORE
6. A.F. BURA NICOLAE
7. A.F. MOSICA MARIA
8. A.F. ILIOCA VASILE
9. A.F. FINTA MIHAI
10.SC NUCI SRL
11. A.F. POP HOTCAS GRIGORE
12. A.F. OFIMES IRINA
13. A.F. ZELE GRIGORE
14. A.F. DOROS IACOB
15.SC INTERNATIONAL COMPANY DANUT SRL
Comuna Cămărzana este conectată la reţeaua de telefonie digitală, în prezent fiind
instalate un număr de peste 287 posturi telefonice la cetăţeni şi instituţii. De asemeni în
comună funcţionează operatori de telefonie mobilă şi un operator de televiziune prin
cablu.
Suprafaţa teritorială administrativă este de 4896 ha si se compune din:
TEREN AGRICOL
2690 ha
Teren arabil
872
Păşuni
217
Păduri
1496
Livezi
740 ha
Vii
4 ha
Teren neproductiv
2006 ha
Fâneaţă
857 ha
teren ape cu stuf
576 ha
cai ferate comunicatii
36 ha
terenuri ocupate cu constructii si curti 83 ha
terenuri degradate
15 ha
Profilul de bază al comunei este cresterea animalelor, în sectorul privat, cu dezvoltare
mai accentuată în sectorul pomiculturii.
Art.12. Patrimoniul public al comunei Cămărzana, gestionat şi administrat de
Consiliul local cuprinde mai multe bunuri imobile şi mobile, aprobat prin HG nr.
967/2002, anexa 18.Consiliul local poate da în folosinţă gratuită, pe termen limitat,
bunuri mobile şi imobile, proprietate publică şi privată locală, după caz, persoanelor
juridice fără scop lucrativ, care desfăşoară activităţi de binefacere sau utilitate publică ori
serviciilor publice.
Bunurile care aparţin unităţii administrativ-teritoriale vor fi supuse inventarierii anuale, în
termen de 60 de zile de la data depunerii situaţiilor financiare anuale.

Creşterea sau diminuarea patrimoniului va fi temeinic justificată pentru fiecare caz, prin
note explicative anexate la inventar.
Terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea Consiliul Local şi Primăria,
precum şi instituţiile publice de interes local: biblioteci, grădiniţe, şcolile generale,
dispensare medicale,poliţie poduri şi podeţe:
- teren aferent Primăriei- 0, 31 ha,
-teren situat în curtea Şcolii de Arte şi Meserii Cămărzana – Grui 0, 15 ha, Vîrşor
0, 11 ha,
-paşune – 280 ha
- pădure 362 ha
Art.13. Cetăţenii comunei Cămărzana au dreptul de a participa la viata civică, la
exercitarea drepturilor şi asigurarea libertăţilor fundamentale, de a participa la viaţa
politică, economică, socială, culturală, sportivă locală la relaţiile sociale şi raporturile
juridice în deplinatatea lor, în condiţiile legii.
Art.14. Cetăţenii comunei sunt consultaţi prin referendum, organizat în condiţile
legii, cu privire la problemele de interes deosebit în unitatea administrativ teritorială.
Stabilirea datei, scopul referendumului, modalitatea de organizare şi cheltuielile se
aprobă prin hotărâre de Consiliu.
Art.15 Convocarea şi organizarea adunărilor cetăţeneşti se face de către primar, la
iniţiativa acestuia ori a unei treimi din rândul consilierilor în funcţie. Convocarea adunării
cetăţeneşti se face prin aducerea la cunoştinţă publică a scopului, datei şi a locului unde
urmează să se desfăşoare aceasta.
Adunarea cetăţenească este valabil constituită în prezenţa majorităţii reprezentanţilor
familiilor şi adoptă propuneri cu majoritatea celor prezenţi.
Propunerile se consemnează într-un proces verbal şi se înaintează primarului, care le va
supune dezbaterii Consiliului local în prima şedinţă, în vederea stabilirii modalităţilor
concrete de realizare şi finanţare, dacă este cazul. Hotărârea adoptată de Consiliul local
se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului.
Art.16. Bunurile din patrimoniul unităţii administrativ teritoriale aflate în proprietate
publică sau proprietate privată pot fi date în administrarea regiilor autonome şi
instituţiilor publice, pot fi concesionate ori închiriate, în condiţiile legii sau pot fi atribuite
în folosinţă gratuită pe termen limitat persoanelor juridice fără scop lucrativ care
desfăşoară activitate de binefacere sau de utilitate publică, ori serviciilor publice.
Bunurile ce aparţin domeniului public sau privat de interes local pot fi date, prin
hotarârea consiliului local, în administrarea instituţiilor publice din comună şi să fie
concesionate, ori să fie închiriate.
De asemeni, Consiliul Local hotărăşte cu privire la cumpărarea şi vânzarea bunurilor
care fac parte din domeniul privat de interes local, în conditiile legii.
Vânzarea, concesionarea, închirierea şi locaţia de gestiune se face prin
licitaţie publică, organizată în conditiile legii.
Înstrăinarea bunurilor aparţinând domeniului privat al comunei se face pe bază de
expertiză însuşită de Consiliul Local.
Bunurile din domeniul privat pot fi vandute numai cu scopul realizarii unor beneficii si
numai pe baza aprobarii Consiliului local prin hotarare.

Consiliul local poate da în folosinţă gratuită, pe termen limitat, bunuri mobile şi imobile,
proprietate publică şi privată locală, după caz, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care
desfăşoară activităţi de binefacere sau utilitate publică ori serviciilor publice.
Bunurile care aparţin unităţii administrativ-teritoriale vor fi supuse inventarierii anuale, în
termen de 60 de zile de la data depunerii situaţiilor financiare anuale.
Creşterea sau diminuarea patrimoniului va fi temeinic justificată pentru fiecare caz, prin
note explicative anexate la inventar.
Bunurile din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile şi imprescriptibile; ele nu pot
fi înstrăinate ci doar date în administrare, concesionate sau închiriate în condiţiile legii;
nu pot fi supuse executării silite şi asupra lor nu se pot constitui garanţii reale; nu pot fi
dobândite de către alte persoane prin uzucapiune sau prin efectul posesiei de bunăcredinţă asupra bunurilor mobile.
Închirierea bunurilor proprietate publică se aprobă prin hotarâre 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, dupa caz,
cu orice persoană fizică şi juridică, română sau străină, de către titularul dreptului de
proprietate sau de administrare.
Concesionarea, închirierea sau vânzarea se face prin licitaţie publică potrivit legislaţiei în
vigoare.
Art.17. Potrivit art. 36, alin. 8, din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările ulterioare, 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 ,,Ceţean de onoare".
Criteriile pe baza cărora se poate acorda titlul de ,,Cetăţean de onoare"
sunt :
- reprezentarea demnă a intereselor generale ale colectivităţii în organele
centrale şi locale ale puterii şi contribuţii deosebite la dezvoltarea unor obiective în
interesul localităţii;
- înfiinţarea unor agenţi economici sau contribuţii personale deosebite la
dezvoltarea celor existenţ/existente, cu urmări favorabile în valorificarea potenţialului
economic şi a forţei de muncă din comună;
- înfiinţarea unor obiective de interes naţional sau contribuţii personale
deosebite pentru dotarea şi modernizarea celor existente;
- crearea de lucrări deosebite pe linie de cultură sau artăi românească şi
universale, contribuţii deosebite la dotarea şi dezvoltarea instituţiilor culturale existente
în localitate;
Drepturile de care se bucură persoanele care primesc titlul de ,,Cetăţean
de onoare
- ,, înscrierea în Cartea de Onoare a Consiliului Local Cămărzana şi acordarea
diplomei şi plachetei ,,Cetăţean de onoare" .
Retragerea titlului de ,,Cetătean de onoare" se face pentru faptele care
aduc atingere demnităţii şi prestigiului colectivităţii, intereselor economice şi sociale sau
culturale ale 1ocalităţii. Acordarea şi retragerea titlului se face prin Hotărârea Consiliului
Local la propunerea primarului.
Art.18. Consiliul Local al comunei Cămărzana hotărăşte cooperarea sau asocierea cu
persoane juridice române sau străine, cu organizaţii nonguvernamentale şi cu alţi

parteneri sociali, în vederea finanţării şi realizării în comună a unor acţiuni, lucrări,
servicii sau proiecte de interes public local, precum şi stabilirea unor relaţii de parteneriat
cu unităţi administrativ teritoriale similare din alte tări.
Art.19. Înfrăţirea cu alte localităţi.
În scopul promovării unor interese comune, Consiliul Local are dreptul să hotărască
stabilirea unor legături de cooperare, colaborare, asociere şi înfrăţire cu unităţi sau
asociaţii similare din străinătate. Aceste acorduri se pot încheia respectându-se legislaţia
în vigoare.
Art.20.- Consiliul Local a1 comunei Cămărzana are iniţiativă în atribuirea şi
schimbarea denumirilor unor instituţii publice de interes local, a străzilor şi a altor
obiective locale, pe care le înaintează organelor abilitate de lege pentru aprobare.
Art.21.- (1) Semnele specifice localităţii Cămărzana şi utilizarea acestora, sunt
cele stabilite în condiţiile legii.
(2)-Consiliul Local poate stabili în conditiile legii, semnele specifice ale
localităţii şi modalităţile de utilizare a acestora.
După stabilirea Stemei localităţii aceasta va fi imprimată pe toate actele eliberate de
primărie.
Art.22. Modificarea sau completarea prezentului statut se poate face doar prin hotărâre a
Consiliului Local al comunei Cămărzana.
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