
ROMANIA 

JUDETUL GIURGIU 

CONSILIUL LOCAL GAUJANI 

 

 

 HOTARARE 

privind aprobarea statutului comunei Gaujani, judetul Giurgiu 

 

 Consiliul Local Gaujani, 

  Avand in vedere: 

- expunerea de motive nr.1138/18.04.2011 intocmita de primarul comunei Gaujani; 

- raportul nr.1139/18.04.2011 intocmit de secretarul comunei Gaujani; 

- rapoartele comisiilor de specialitate nr.1216, nr.1217 si nr.1218 din 27.04.2011;  

-prevederile OG nr.53/2002 privind Statutul-cadru al unităţii administrativ-teritoriale; 

-prevederile Legii nr.96/2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.53/2002 

privind Statutul-cadru al unităţii administrativ-teritoriale; 

- prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit.a, alin.3, lit.a, din Legea administratiei publice 

locale nr.215/2001 republicata, modificata si completata; 

 In temeiul art.45, alin.1, art.115, alin.1, lit.b, din Legea administratiei publice 

locale nr.215/2001 republicata, modificata si completata, 

 

H O T A R A S T E : 

 

 Art.1.-Se aproba Statutul comunei Gaujani, judetul Giurgiu, conform anexei care 

face parte integranta din aceasta. 

 Art.2.-La data adoptarii prezentei hotarari, isi inceteaza aplicabilitatea prevederile 

Hotararii nr.24/28.08.2003 adoptata de Consiliul Local Gaujani. 

 Art.3.-Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica prin afisare la sediul 

primariei si pe siteul www.primariagaujani.ro, prin grija secretarului comunei Gaujani. 

 

 

PRESEDINTE     AVIZAT PENTRU LEGALITATE 

DE SEDINTA     SECRETARUL COMUNEI GAUJANI 

 

MARCU DUMITRU     DUNARE AURICA   
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          ANEXA 

ROMANIA 

JUDETUL GIURGIU 

CONSILIUL LOCAL GAUJANI 

 

 

STATUTUL COMUNEI GAUJANI 

 

 Art.1.-(1) Comuna Gaujani este unitatea administrativ-teritoriala în care se exercită 

autonomia locală şi în care se organizează şi funcţionează autorităţi ale administraţiei 

publice locale. 

(2)Comuna Gaujani este persoana juridica de drept public, cu capacitate juridică 

deplină şi patrimoniu propriu. Este subiect juridic de drept fiscal, titulara a codului de 

înregistrare fiscală şi a conturilor deschise la trezoreria Giurgiu, precum şi la unităţile 

bancare. Unitatea administrativ-teritoriala este titulara drepturilor şi obligaţiilor ce 

decurg din contractele privind administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi 

privat în care acestea sunt parte, precum şi din raporturile cu alte persoane fizice sau 

juridice, în condiţiile legii. 

(3)Conform prevederilor art.62 din Legea administratiei publice locale 

nr.215/2001, republicata, modificata si completata, “primarul reprezintă unitatea 

administrativ-teritorială în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau 

juridice române ori străine, precum şi în justiţie.” 

Art.2.-Conform prevederilor art.2 din Legea nr.351/2001 privind aprobarea 

Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, 

modificata si completata,  in comuna Gaujani, satul Gaujani are   rangul IV iar satele 

Pietrisu si Cetatuia au rangul V. 

Art.3.-Statutul comunei Gaujani cuprinde date si elemente specifice, care au rolul 

de a o individualiza in raport cu alte unitati similare. 

 a) Intinderea teritoriului administrativ, delimitarea teritoriala a comunei, 

satele componente, amplasarea acestora, prezentata grafic si descriptiv si distanta 

dintre satele componente. 

 Comuna Gaujani  este situata in partea de  S-V  a judetului Giurgiu la granita 

admnistrativ-teritoriala a acestuia cu judetul Teleorman, pe soseaua DN 5 C  Giurgiu 

Zimnicea. 

Aceasta are  trei sate in componenta, respectiv : -   CETATUIA 

- GAUJANI 

- PIETRISU  

Satul Cetutuia este situat in partea de Est a comunei, invecinandu-se la  Nord cu 

comuna Vedea, la Sud cu  fluviul Dunarea, la Est cu comuna Vedea si la Vest cu satul 

Gaujani. 

Satul Gaujani, resedinta de comuna, este situat in partea centrala a comunei si se 

invecineaza la Nord  cu  comuna Vedea si comuna Gogosari, la Sud cu fluviul Dunarea, 

la Est cu satul Cetatuia si la Vest cu satul Pietrisu. 

Satul Pietrisu este situat in partea de Vest a comunei Gaujani avand ca vecini: la 

Nord comuna Gogosari, la Sud fluviul Dunarea, la Est satul Gaujani si la Vest comuna 

Pietrosani, judetul Teleorman. 
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Toate cele  trei sate ale comunei Gaujani sunt localitati de frontiera. 

De la Giurgiu la Cetatuia sunt 25 Km, de la Cetatuia la Gaujani sunt 3 Km. iar de 

la Gaujani la Pietrisu sunt 3 Km.  

Comuna Gaujani are o suprafata de  8.102,28 ha din care intravilanul satului 

Cetatuia este de 44,90 ha, intravilanul satului Gaujani este de 200,47 ha iar intravilanul 

satului Pietrisu este de 104,38 ha. 

 b) Determinarea colectivitatii asupra careia se exercita  autoritatea consiliului 

local si a primarului; date privind infiintarea comunei, prima atestare 

documentara, evolutia istorica. 

 Autoritatea  Consiliului Local Gaujani si a primarului comunei Gaujani se exercita  

asupra  teritoriului  comunei  Gaujani. 

Pe raza comunei Gaujani, in satul Cetatuia, au fost descoperite  asezari  din 

secolele III-IV si din secolele  X – XI la iesirea din sat catre Gaujani  pe terasa mijlocie  

a garlei Pasarea. 

In satul Gaujani, la punctul „ Valea lui Gutu Gheorghe”  a fost descoperita o 

asezare din ecopa bronzului ( cultura tei ).Tot in satul Gaujani  la punctul  „ Pepeniste ’’ 

s-a descoperit o asezare  din prima epoca  a fierului si din secolele  III – IV  iar la punctul 

„ Canalul  mare” s-a descoperit o asezare  din secolele  III-IV, X-XI  si feudala  ( sec. 

XV). 

In satul  Gaujani, Biserica Adormirea  Maicii Domnului dateaza  din anul  1856 si este  

monument istoric. 

In satul Pietrisu, Biserica  Cuvioasa Parascheva a fost construita  in anul 1882 si 

este monumet istoric. Aceasta are pilonii interiori din trunchiuri masive de lemn, 

infasurati  cu impletitura din papura si acoperiti cu mortar. 

Comuna Gaujani este atesta  documentar la 1613 aprilie 17 in „Catalogul privind 

documentele din Tara Romaneasca 1601-1620”. 

Comuna Gaujani cu cele trei sate componente are actuala delimitare din anul 1968, 

an in care  s-a facut  reorganizarea  admnistrativ-teritoriala. 

In trecut satul Cetatuia a fost comuna, apoi a facut parte din comuna Vedea.  

Satul Pietrisu a fost comuna , a avut denumirea Stirbei Voda, apoi a facut parte din 

comuna Pietrosani, judetul Teleorman. 

 c) Populatia  comunei, componenta etnica, ocupatia locuitorilor. 

Populatia comunei Gaujani  este de 2559 locuitori, din care  satul Cetatuia are 196 

locuitori, satul Gaujani are 1344 locuitori, iar satul Pietrisu are 1019 locuitori. 

In urma recensamantului efectuat  in anul 2002 s-a constatat ca pe raza comunei 

Gaujani nu sunt minoritati nationale, motiv pentru care nu se ridica probleme deosebite  

in legatura cu aplicarea prevederilor Legii nr.215/200l in ceea ce priveste  folosirea 

limbii materne in administratia publica locala. 

In satul Pietrisu exista  o comunitate de 597 de romi  care insa nu au declarat ca 

apartin etniei romilor la ultimul recensamant. 

Principala  ocupatie  a locuitorilor comunei Gaujani este agricultura. 

 d) Localitatea de resedinta. 

Localitatea de resedinta a comunei Gaujani este satul  Gaujani. 

 e) Autoritatile  administratiei publice locale, sediul acestora. 

Autoritatiele administratiei publice locale care conduc comuna sunt:  

1. Consiliul Local Gaujani ca autoritate deliberativa; 
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2. Primarul comunei Gaujani ca autoritate executiva. 

Ambele autoritati au fost alese  in conformitate cu prevederile Legii nr.67/2004 

pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicata, modificata si 

completata. 

Autoritatile alese isi indeplinesc atributiile specifice in conformitate cu prevederile 

Legii administratiei publice locale nr.215/200l, republicata, modificata si completata si 

ale  OGR  nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si 

functionare a consiliilor locale, modificata si completata, functionand in sediul special 

amenajat situat in satul Gaujani pe DN 5 C . 

Consiliul Local Gaujani  s-a constituit in baza Hotararii nr.3/21.06.2008 si are  

urmatoarea structura politica: 5 consilieri sunt membri PDL, 2 consilieri sunt membri 

PC, 2 consilieri sunt membri PNL si 2 consilieri sunt membri PSD. 

 f) Caile de comunicatie existente si categoria acestora. 

Pe raza comunei Gaujani exista urmatoarele  cai de comunicatii: 

 - DN 5 C Giurgiu-Zimnicea, apartinand domeniului public de interes national. 

Acesta este asfaltat.            

 - DJ 505 care leaga satul Cetatuia de comunele Vedea si Gaujani, apartinand 

domeniului public de interes judetean. Acesta este  drum de pamant. 

 -Drumurile satesti apartinand domeniului public de interes local. Acestea sunt 

drumuri de pamant pietruite partial cu balast. 

 g) Date privitoare la principalele institutii din domeniul educatiei, culturii, 

sanatatii, asistentei sociale. 

Pe raza comunei  Gaujani isi desfasoara activitatea urmatoarele institutii: 

 Sociale 

-Cabinet  medical individual dr. Buga Claudia situat in satul Gaujani, subordonat  

Ministerului Sanatatii. 

-Oficiul Postal situat in satul Gaujani, cu filiala in satul  Cetatuia, subordonat Companiei 

Nationale Posta Romana SA. 

 Culturale 

-Scoala cu clasele I-VIII „Draghici Davila” din satul Gaujani, avand personalitate 

juridica. 

-Gradinita de copii cu program  normal din satul  Gaujani. 

-Gradinita de copii cu program normal din satul Pietrisu. 

Toate aceste institutii sunt subordonate Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si 

Sportului. 

-Cinci lacasuri de cult, din care: 

Trei biserici crestin ortodoxe situate in cele trei sate. 

Doua case de adunare  a crestin adventinstilor situate in satele Gaujani si Pietrisu. 

O biserica crestina dupa evanghelie in satul Pietrisu. 

-Un Camin cultural, situat  in satul Gaujani, subordonat Consiliului Local Gaujani. 

 h)Principalele functiuni economice, capacitati de productie diversificate din 

sectorul secundar si tertiar, precum si din agricultura. 

Specifica pentru comuna Gaujani este activitatea agricola, asigurata de 

gospodariile personale ale cetatenilor si de asociatiile agricole. 

In comuna mai exista o moara, doua prese de ulei si o statie PECO. 
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Activitatea economica se desfasoara in societati agricole, societati comerciale cu 

raspundere limitata si intreprinderi individuale. 

Puterea economica a acestora este mica, deoarece situatia materiala a cetatenilor 

este slaba. 

 i)Serviciile publice existente. 

In subordinea consiliului local exista un compartiment de asistenta sociala, care 

permite  asigurarea unor conditii bune de viata pentru persoanele cu handicap care nu se 

pot ingriji singure. 

 Primarul, viceprimarul, secretarul comunei Gaujani impreuna cu aparatul de 

specialitate al primarului, constituie Primaria Comunei Gaujani, structura functionala cu 

activitate permanenta care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile 

primarului, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale. 

 j)Patrimoniul public si privat, componenta si intinderea acestuia. 

Constituie patrimoniu al comunei Gaujani bunurile mobile şi imobile care aparţin 

domeniului public al unităţii administrativ-teritoriale, domeniului privat al acesteia, 

precum şi drepturile şi obligaţiile cu caracter patrimonial. 

Patrimoniul public al comunei Gaujani a fost aprobat prin HGR 

nr.968/05.09.2002, si constituie anexa nr.1 la prezentul statut. 

Patrimoniul privat al comunei este compus din bunuri mobile si imobile, care se 

inventariaza anual, conform anexei nr.2 la prezentul statut. 

Drepturile si obligatiile cu caracter patrimonial sunt urmarite de referentii din 

cadrul compartimentului contabilitate. 

 Anexele nr. 1 si nr.2 la prezentul statut, vor fi actualizate anual. 

 Cresterea sau diminuarea patrimoniului va fi temeinic justificata pentru fiecare 

caz, in note explicative anexate la inventar. 

  Bunurile ce fac parte din domeniul privat sunt supuse dispoziţiilor de drept comun, 

dacă prin lege nu se prevede altfel. 

      Donaţiile şi legatele cu sarcini pot fi acceptate numai cu aprobarea consiliului local 

sau, după caz, a consiliului judeţean, cu votul majorităţii consilierilor locali sau judeţeni, 

după caz, în funcţie. 

     Schimbul de imobile din domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale se 

face în condiţiile legii, pe baza unui raport de evaluare, însuşit de consiliul local. 

Consiliul local hotărăste ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat de 

interes local, să fie date în administrarea regiilor autonome şi instituţiilor publice, să fie 

concesionate ori să fie închiriate. Acestea hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri 

ori la vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local sau judeţean, 

în condiţiile legii. 

     Vânzarea, concesionarea şi închirierea se fac prin licitaţie publică, organizată în 

condiţiile legii. 

     Consiliul local poate da în folosinţă gratuită, pe termen limitat, bunuri mobile şi 

imobile proprietate publică sau privată locală, persoanelor juridice fără scop lucrativ, 

care desfăşoară activitate de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice. 

In anul 1995 Primaria Comunei Gaujani a dat in folosinta fara plata, spatiile 

preluate de la TCIF Giurgiu si terenul aferent catre Ministerul de Interne, care a infiintat 

un pichet de pompieri. 
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In anul 1995 primaria a pus la dispozitia Directiei Sanitare Giurgiu un teren 

intravilan pe care s-a construit Dispensarul Medical din satul Gaujani. 

 k)Partide politice si sindicate care isi desfasoara activitatea in comuna 

Gaujani. 

In comuna Gaujani isi desfasoara activitatea urmatoarele partide politice: 

-Partidul Social Democrat; 

-Partidul Democrat Liberal; 

-Partidul National Liberal; 

-Partidul Conservator. 

Pe raza comunei Gaujani exista o organizatie de sindicat la scoala. 

 Art.4.-Persoanele nascute in comuna Gaujani, primesc la implinirea varstei de 18 

ani titlul si certificatul de fiu/fiica al/a comunei Gaujani, in cadrul unei festivitati care se 

organizeaza de catre primar. 

 Art.5.-Consiliul Local Gaujani poate conferi persoanelor fizice romane sau straine 

cu merite deosebite pe plan politic, economic, social, cultural, sau altor persoane 

importante, reprezentative pentru comuna Gaujani, titlul de cetatean de onoare . 

Persoana care primeste titlul de cetatean de onoare, se bucura de respectul deosebit al 

tuturor cetatenilor comunei. 

In cazul in care persoana care detine titlul de cetatean de onoare al comunei Gaujani 

desfasoara activitati de denigrare a comunei, activitai contrare legii, titlul va fi retras de 

urgenta. 

 Art.6.-Toti cetatenii comunei Gaujani au dreptul sa participe la viata politica, 

economica, sociala, culturala si sportiva a comunei, bucurandu-se de deplina egalitate in 

drepturi cu privire la sex, religie, etnie, apartenenta politica, exprimandu-si liber ideile, 

opiniile si bucurandu-se de aprecierea datorata valorii acestora. 

 Art.7.-(1) Problemele de interes deosebit din comuna Gaujani pot fi supuse 

aprobării locuitorilor, prin referendum local in condiţiile Legii nr.3/2000 privind 

organizarea si desfăşurarea referendumului, modificata si completata. 

     (2) Referendumul local se poate organiza in toate satele componente ale comunei, 

ori numai in unele dintre acestea.  

     (3) Problemele supuse referendumului local se stabilesc de Consiliul Local 

Gaujani, la propunerea primarului, sau a unei treimi din numărul consilierilor locali. 

     (4) Cetăţenii sunt chemaţi sa se pronunţe prin "DA" sau "NU" asupra problemei 

supuse referendumului, decizand cu majoritatea voturilor valabil exprimate la nivelul 

unităţii administrativ-teritoriale. 

 Art.8.-(1)Cetatenii comunei Gaujani pot fi consultati si prin adunari cetatenesti 

organizate pe sate. 

(2)Convocarea si organizarea adunarilor cetatenesti se fac de catre primar, la 

initiativa sa ori a unei treimi din numarul consilierilor in functie. Convocarea adunarii 

cetatenesti se face prin aducerea la cunostinta publica a scopului, datei si a locului unde 

urmeaza sa se desfasoare aceasta. 

 (3)Adunarea cetateneasca este valabil constituita in prezenta majoritatii 

reprezentantilor familiilor si adopta propuneri cu majoritatea celor prezenti. 

 (4)Propunerile se consemneaza intr-un proces-verbal si se inainteaza primarului, 

care le va supune dezbaterii consiliului local in prima sedinta, in vederea stabilirii 

modalitatilor concrete de realizare si de finantare, daca este cazul. 
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 (5)Solutia adoptata de consiliul local se aduce la cunostinta publica prin grija 

secretarului. 

 Art.9.-(1)Comuna Gaujani si alte unităţi administrativ-teritoriale au dreptul ca, în 

limitele competenţelor autorităţilor lor deliberative şi executive, să coopereze şi să se 

asocieze, în condiţiile legii, formând asociaţii de dezvoltare intercomunitară, cu 

personalitate juridică, de drept privat şi de utilitate publică. 

     (2) Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară se constituie în condiţiile legii, în 

scopul realizării în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori 

al furnizării în comun a unor servicii publice. 

     (3) Comuna Gaujani are dreptul ca, în limitele competenţelor autorităţilor sale 

deliberative şi executive, să coopereze şi să se asocieze şi cu unităţi administrativ-

teritoriale din străinătate, în condiţiile legii, prin hotărâre a consiliului local. 

     (4) Pentru protecţia şi promovarea intereselor sale, comuna Gaujani are dreptul de 

a adera la asociaţii naţionale şi internaţionale, în condiţiile legii. 

     Art.10.-(1) Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară se finanţează prin contribuţii 

din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi din alte 

surse, în condiţiile legii. 

     Art.11.-(1) Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară sunt conduse de un consiliu 

de administraţie compus din reprezentanţi ai unităţilor administrativ-teritoriale 

componente, desemnaţi de consiliul local, la propunerea primarului, precum şi la 

propunerea consilierilor locali. 

     (2) Consiliul de administraţie este condus de un preşedinte ales cu votul majorităţii 

membrilor săi. 

     (3) Pentru realizarea obiectivelor proprii, consiliul de administraţie poate înfiinţa 

un aparat tehnic, finanţat din resursele asociaţiei de dezvoltare intercomunitară. 

     (4) Organizarea şi modul de funcţionare a consiliului de administraţie şi a 

aparatului tehnic sunt stabilite prin actul de înfiinţare şi statutul asociaţiei de dezvoltare 

intercomunitară, aprobate prin hotărârile consiliilor locale, respectiv judeţene asociate. 

    Art.12.- Comuna Gaujani si alte unităţi administrativ-teritoriale pot încheia între 

ele acorduri şi pot participa, inclusiv prin alocare de fonduri, la iniţierea şi la realizarea 

unor programe de dezvoltare zonală sau regională, în baza hotărârii adoptata de consiliul 

local, în condiţiile legii. 

     Art.13.-(1) Comuna Gaujani poate încheia înţelegeri de cooperare transfrontalieră 

cu structuri similare din statele vecine, în condiţiile legii. 

     (2) Comuna Gaujani, prin primar, transmite Ministerului Afacerilor Externe, spre 

avizare conformă, proiectele de înţelegeri de cooperare pe care aceasta intenţionează să 

le încheie cu unităţile administrativ-teritoriale din alte ţări, înainte de supunerea lor spre 

adoptare de către consiliul local. 

     (3) Prin înţelegerile de cooperare transfrontalieră pot fi create şi pe teritoriul 

României organisme care să aibă, potrivit dreptului intern, personalitate juridică. Aceste 

organisme nu au, în sensul prezentei legi, competenţe administrativ-teritoriale. 

     (4) Comuna Gaujani, daca încheie înţelegeri de cooperare transfrontalieră, are 

dreptul să participe în alte state la organismele create prin respectivele înţelegeri, în 

limita competenţelor ce ii revin, potrivit legii. 

     Art.14.-(1) Iniţiativa comunei Gaujani de a coopera şi de a se asocia cu unităţi 

administrativ-teritoriale din străinătate, precum şi de a adera la o asociaţie internaţională 
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a unităţilor administrativ-teritoriale va fi comunicată Ministerului Afacerilor Externe şi 

Ministerului Administratiei si Internelor. 

     (2) Proiectele de înţelegeri de cooperare pe care comuna Gaujani intenţionează să 

le încheie cu unităţi administrativ-teritoriale din alte ţări vor fi transmise spre avizare 

Ministerului Afacerilor Externe, prin primari, înainte de supunerea lor spre adoptare de 

către consiliul local. 

     (3) Avizele sus-mentionate, trebuie emise în termen de 30 de zile de la primirea 

solicitării. În caz contrar se va considera că nu sunt obiecţii şi proiectul respectiv poate fi 

supus spre aprobare Consiliului Local Gaujani. 

     (4) Responsabilitatea privind înţelegerile de cooperare încheiate de comuna 

Gaujani revine în exclusivitate acesteia. 

Art.15.-Strazile din comuna Gaujani au fost denumite conform prevederilor 

Hotararii nr.30/25.08.2010 privind  atribuirea de denumiri la străzile din satele  comunei 

Găujani, judeţul Giurgiu, adoptata de Consiliul Local Gaujani. 

Atribuirea şi schimbarea denumirilor de străzi, pieţe şi de obiective de interes public 

local se poate face prin hotarare a consiliului local, tinandu-se cont de prevederile OG 

nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, modificata si completata. 

 Art.16.-Insemnele specifice ale comunei Gaujani sunt: stema comunei. Aceasta va 

fi utilizata conform prevederilor legale in vigoare. 

 Art.17.-Prezentul statut al comunei Gaujani a fost adoptat prin exprimarea votului 

consilierilor pentru fiecare articol in parte. 

 

 

 

P R I M A R  S E C R E T A R  

 

BLAGA LUCICA-MIHAELA DUNARE AURICA 

 

 


