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                                                                                      Anexa la H.C.L. nr. 9 din 27.02.2009. 

 

STATUTUL 

comunei BUCOV, judetul PRAHOVA 

 

 

           Art. 1. Potrivit art.36 (3), lit. a din Legea nr.215/2001 privind administratia publica 

locala, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, consiliul local aproba statutul 

comunei. 

 

Art. 2. (1) Comuna Bucov a fost constituită ca urmare a Legii administrative din anul 

1864, fiind compusă din satele: Bucov, reşedinţă, Chitorani şi Valea Orlei şi a făcut parte 

din plasa Cricov. Inainte de anul 1845, satele au făcut parte din plasa Podgoria. Comuna 

rurală Pleaşa s-a constituit în acelaşi an şi nu a avut alt sat alipit, a făcut parte din plasa 

Podgoria. Ambele comune au făcut parte din judeţul Saac, până la desfiinţarea acestuia la 

1 ianuarie 1845, iar după această dată din judeţul Prahova. In sec. XX, în componenţa 

comunei Bucov a intrat şi comuna Pleaşa. In ceea ce priveşte comuna Bucov, se poate 

afirma că, în cazul în care au existat ţărani liberi, această stare socială şi-au pierdut-o de 

timpuriu, în perioada anterioară anului 1493. Din acest punct de vedere teritoriul se 

caracterizează printr-o unitate de evoluţie după această dată, deoarece, întrega zonă 

situată între Scăieni şi Valea Popii a intrat de timpuriu în cadrul aceleiaşi proprietăţii 

boiereşti. Documentele Istorice amintesc de „Adunaţii Bucovului" (Bucov) sugerând astfel, 

prezenţa unor oameni colonizaţi pe moşie. 

Vatra satului a cunoscut o dezvoltare importantă între 1794 şi 1904, curtea 

boierească situându-se în afara vetrei satului propriu-zisă, la sud de acesta. Locuitorii din 

zonă mai păstrează amintirea curţilor familiilor Morcovescu şi Filitis. 

Cultura viţei de vie existentă de timpuriu în dealul: Bucovului şi Cernăteşti a creat un 

anume tip de peisaj caracterizat pe de o parte de existenţa culturii propriu zise, cât şi de 

existenţa cramelor, mănăstireşti sau boiereşti. Un studiu legat de evoluţia acestui tip de 

peisaj, cu elementele sale specifice - cultură, căi de acces, organizarea cramei, inventare, 

ar trebui realizat. 

Documentele Istorice amintesc de „Adunaţii Bucovului" (Bucov) sugerând astfel, 

prezenţa unor oameni colonizaţi pe moşie. 
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           (2) Comuna Bucov, judetul Prahova, este persoana juridica de drept public. Comuna 

are patrimoniu propriu si capacitate juridica deplina. 

 

            Art. 3. (1) Conform  Legii nr. 351 din 6 iulie 2001, cu completarile si modificarile 

ulterioare, privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a 

Reţeaua de localităţi, localităţilor rurale de rang IV satul reşedinţă de comună, nivelul de 

dotare minim obligatoriu necesare în vederea servirii tuturor satelor din cadrul comunei 

respective sunt: 

• sediu de primărie;  

• grădiniţă, şcoală primară şi gimnazială;  

• dispensar medical, farmacie sau punct farmaceutic;  

• poştă, servicii telefonice;  

• sediu de poliţie şi de jandarmerie;  

• cămin cultural cu bibliotecă;  

• magazin general, spaţii pentru servicii;  

• teren de sport amenajat;  

• parohie;  

• cimitir;  

• staţie/haltă C.F. sau staţie de transport auto;  

• dispensar veterinar;  

• sediu al serviciului de pompieri;  

• puncte locale pentru depozitarea controlată a deşeurilor;  

• alimentare cu apă prin cişmele stradale.  

Comuna Bucov dispune de toate dotările necesare unei bune funcţionări. 

            (2) In lista monumentelor istorice din comuna Bucov se află biserica de lemn 

„Sfântul Nicolae” (secolul al XVII-lea) din Valea Orlei și ansamblul bisericii „Sfântul Stelian” 

(1797) din satul Chițorani, ansamblu format din biserica propriu-zisă și turnul-clopotniță 

(refăcut în secolul al XIX-lea). Ambele sunt monumente istorice de arhitectură de interes 

național. 

              În rest, alte cinci obiective din comună sunt incluse în lista monumentelor istorice 

din județul Prahova ca monumente de interes local. Două sunt situri arheologice — 

așezarea din punctele „la Tioca” și „Rotari” din satul Bucov, așezare care datează din 

secolele al IX-lea–al X-lea; și situl de la ferma 11 din Chițorani, ce cuprinde așezări din 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Cod:LMI:PH-II-m-A-16820
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cod:LMI:PH-II-m-A-16820
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cod:LMI:PH-II-a-A-16414
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_monumentelor_istorice_din_jude%C8%9Bul_Prahova
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_monumentelor_istorice_din_jude%C8%9Bul_Prahova
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Epoca Bronzului, perioada Latène și secolele al V-lea–al VIII-lea e.n. Un altul este clasificat 

ca monument de arhitectură: casa Constantin Stere (1900), astăzi sediu de fundație 

culturală, aflată în parcul Constantin Stere de lângă Bucov. Celelalte două sunt monumente 

memoriale sau funerare, o cruce de pomenire (de drum) datând din 1709, aflată pe Valea 

Orlei în satul Chițorani, în fața casei Grațiela Țintea; și o cruce de mormânt din 1843 aflată 

în curtea vechiului cimitir al bisericii „Sfântul Stelian” din același sat. 

             Evoluţia în timp a localităţii, a păstrat unele monumente intacte, altele sunt utilizate 

curent ca gospodărie în continuare, ceea ce le-a adus intervenţii defavorizante, iar unele au 

dispărut fizic 

            (3) In satul Bucov, isi au sediul autoritatile administratiei publice locale; postul de 

politie; scoala cu clasele I – VIII ’’Constantin Stere’’; gradinita de copii; 1 camin cultural; 

parohia ortodoxa „Sfânta Treime”; biblioteca comunala; dispensarul medical si cabinet de 

stomatologie; dispensarul veterinar si oficiul postal. 

            (4) In satul Pleaşa isi are sediul scoala cu clasele I – IV’’ Mihai Voda’’; gradinita de 

copii; parohia ortodoxa „Sfantul Mihail si Gavril”, un camin cultural. In satul Chiţorani isi are 

sediul scoala cu clasele I – VIII Chiţorani; gradinita de copii; parohia ortodoxa „Sfantul 

Nicolae”; caminul cultural. 

 

             Art.4. (1) Autoritatile administratiei publice locale sunt: consiliul local comunal, ca 

autoritate deliberativa si primarul, ca autoritate executiva. 

       (2) Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii:  

           a) atributii privind organizarea si functionarea aparatului de specialitate al primarului, 

ale institutiilor si serviciilor publice de interes local si ale societatilor comerciale si regiilor 

autonome de interes local;  

            b) atributii privind dezvoltarea economico-sociala si de mediu a comunei;  

            c) atributii privind administrarea domeniului public si privat al comunei;  

            d) atributii privind gestionarea serviciilor furnizate catre cetateni;  

            e) atributii privind cooperarea interinstitutionala pe plan intern si extern.  

         f) aproba statutul comunei, orasului sau municipiului, precum si regulamentul de 

organizare si functionare a consiliului local;  

          g) aproba, in conditiile legii, la propunerea primarului, infiintarea, organizarea si statul 

de functii ale aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor si serviciilor publice de 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Epoca_Bronzului
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Perioada_Lat%C3%A8ne&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cod:LMI:PH-II-m-B-16377
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interes local, precum si reorganizarea si statul de functii ale regiilor autonome de interes 

local;  

       h) exercita, in numele unitatii administrativ-teritoriale, toate drepturile si obligatiile 

corespunzatoare participatiilor detinute la societati comerciale sau regii autonome, in 

conditiile legii.  

           i) aproba, la propunerea primarului, bugetul local, virarile de credite, modul de 

utilizare a rezervei bugetare si contul de incheiere a exercitiului bugetar;  

        j) aproba, la propunerea primarului, contractarea si/sau garantarea imprumuturilor, 

precum si contractarea de datorie publica locala prin emisiuni de titluri de valoare, in 

numele unitatii administrativ-teritoriale, in conditiile legii;  

          k) stabileste si aproba impozitele si taxele locale, in conditiile legii;  

         l) aproba, la propunerea primarului, documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile 

de investitii de interes local, in conditiile legii;  

       m) aproba strategiile privind dezvoltarea economica, sociala si de mediu a unitatii 

administrativ-teritoriale;  

          n) asigura realizarea lucrarilor si ia masurile necesare implementarii si conformarii cu 

prevederile angajamentelor asumate in procesul de integrare europeana in domeniul 

protectiei mediului si gospodaririi apelor pentru serviciile furnizate cetatenilor.  

        o) hotaraste darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate 

publica a comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, precum si a serviciilor publice de 

interes local, in conditiile legii;  

       p) hotaraste vanzarea, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate privata a 

comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, in conditiile legii;  

        r) avizeaza sau aproba, in conditiile legii, documentatiile de amenajare a teritoriului si 

urbanism ale localitatilor;  

        s) atribuie sau schimba, in conditiile legii, denumiri de strazi, de piete si de obiective 

de interes public local.  

         ş) asigura, potrivit competentelor sale si in conditiile legii, cadrul necesar pentru 

furnizarea serviciilor publice de interes local privind:  

   1. educatia;  

   2. serviciile sociale pentru protectia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor 

varstnice, a familiei si a altor persoane sau grupuri aflate in nevoie sociala;  

   3. sanatatea;  
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   4. cultura;  

   5. tineretul;  

   6. sportul;  

   7. ordinea publica;  

   8. situatiile de urgenta;  

   9. protectia si refacerea mediului;  

   10. conservarea, restaurarea si punerea in valoare a monumentelor istorice si de 

arhitectura, a parcurilor, gradinilor publice si rezervatiilor naturale;  

   11. dezvoltarea urbana;  

   12. evidenta persoanelor;  

   13. podurile si drumurile publice;  

   14. serviciile comunitare de utilitate publica: alimentare cu apa, gaz natural, canalizare, 

salubrizare, energie termica, iluminat public si transport public local, dupa caz;  

   15. serviciile de urgenta de tip salvamont, salvamar si de prim ajutor;  

   16. activitatile de administratie social-comunitara;  

   17. locuintele sociale si celelalte unitati locative aflate in proprietatea unitatii administrativ-

teritoriale sau in administrarea sa;  

   18. punerea in valoare, in interesul comunitatii locale, a resurselor naturale de pe raza 

unitatii administrativ-teritoriale;  

   19. alte servicii publice stabilite prin lege;  

         t) hotaraste acordarea unor sporuri si altor facilitati, potrivit legii, personalului sanitar 

si didactic;  

          ţ) sprijina, in conditiile legii, activitatea cultelor religioase;  

       u) poate solicita informari si rapoarte de la primar, viceprimar si de la sefii organismelor 

prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local;  

      v) aproba construirea locuintelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuintelor sociale 

si a utilitatilor locative aflate in proprietatea sau in administrarea sa;  

     x) poate solicita informari si rapoarte specifice de la primar si de la sefii organismelor 

prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local.  

       y) hotaraste, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane 

sau straine, in vederea finantarii si realizarii in comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau 

proiecte de interes public local;  
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      w) hotaraste, in conditiile legii, infratirea comunei, orasului sau municipiului cu unitati 

administrativ-teritoriale din alte tari;  

      z) hotaraste, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unitati administrativ-

teritoriale din tara sau din strainatate, precum si aderarea la asociatii nationale si 

internationale ale autoritatilor administratiei publice locale, in vederea promovarii unor 

interese comune.  

     (3) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice romane sau straine cu merite 

deosebite titlul de cetatean de onoare al comunei, in baza unui regulament propriu. Prin 

acest regulament se stabilesc si conditiile retragerii titlului conferit.  

       (4) Consiliul local indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege.  

       (5) Primarul indeplineste urmatoarele categorii principale de atributii:  

          a) atributii exercitate in calitate de reprezentant al statului, in conditiile legii;  

          b) atributii referitoare la relatia cu consiliul local;  

          c) atributii referitoare la bugetul local;  

          d) atributii privind serviciile publice asigurate cetatenilor;  

          e) alte atributii stabilite prin lege.  

       f) Primarul indeplineste functia de ofiter de stare civila si de autoritate tutelara si 

asigura functionarea serviciilor publice locale de profil, atributii privind organizarea si 

desfasurarea alegerilor, referendumului si a recensamantului. 

       g) prezinta consiliului local, in primul trimestru, un raport anual privind starea 

economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale;  

         h) prezinta, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte si informari;  

       i) elaboreaza proiectele de strategii privind starea economica, sociala si de mediu a 

unitatii administrativ-teritoriale si le supune aprobarii consiliului local.  

         j) exercita functia de ordonator principal de credite;  

         k) intocmeste proiectul bugetului local si contul de incheiere a exercitiului bugetar si le 

supune spre aprobare consiliului local;  

        l) initiaza, in conditiile legii, negocieri pentru contractarea de imprumuturi si emiterea 

de titluri de valoare in numele unitatii administrativ-teritoriale;  

     m) verifica, prin compartimentele de specialitate, corecta inregistrare fiscala a 

contribuabililor la organul fiscal teritorial, atat a sediului social principal, cat si a sediului 

secundar.  
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       n) coordoneaza realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul 

aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice 

si de utilitate publica de interes local;  

        o) ia masuri pentru prevenirea si, dupa caz, gestionarea situatiilor de urgenta;  

      p) ia masuri pentru organizarea executarii si executarea in concret a activitatilor din 

domeniile prevazute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d) din Legea nr.215/2001 privind administratia 

publica locala, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare;  

        r) ia masuri pentru asigurarea inventarierii, evidentei statistice, inspectiei si controlului 

efectuarii serviciilor publice de interes local prevazute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d) din Legea 

nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu completarile si modificarile 

ulterioare, precum si a bunurilor din patrimoniul public si privat al unitatii administrativ-

teritoriale;  

       s) numeste, sanctioneaza si dispune suspendarea, modificarea si incetarea raporturilor 

de serviciu sau, dupa caz, a raporturilor de munca, in conditiile legii, pentru personalul din 

cadrul aparatului de specialitate, precum si pentru conducatorii institutiilor si serviciilor 

publice de interes local;  

     t) asigura elaborarea planurilor urbanistice prevazute de lege, le supune aprobarii 

consiliului local si actioneaza pentru respectarea prevederilor acestora;  

      u) emite avizele, acordurile si autorizatiile date in competenta sa prin lege si alte acte 

normative;  

     v) asigura realizarea lucrarilor si ia masurile necesare conformarii cu prevederile 

angajamentelor asumate in procesul de integrare europeana in domeniul protectiei 

mediului si gospodaririi apelor pentru serviciile furnizate cetatenilor.  

      (6) Pentru exercitarea corespunzatoare a atributiilor sale, primarul colaboreaza cu 

serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si celorlalte organe de specialitate ale 

administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale, precum si cu consiliul 

judetean.  

      (7) Numirea conducatorilor institutiilor si serviciilor publice de interes local se face pe 

baza concursului organizat potrivit procedurilor si criteriilor aprobate de consiliul local, la 

propunerea primarului, in conditiile legii. Numirea se face prin dispozitia primarului, avand 

anexat contractul de management.  
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        Art. 5.  (1)  Suprafata totala ocupata de comuna este de 4903 hectare din care vatra 

satelor si suprafata ocupata de ape reprezinta 780 hectare, iar paduri 150 ha. Comuna se 

inscrie in categoria localitatilor mari, cu functie preponderent agricola. 

         (2) Comuna Bucov, judetul Prahova, poate intra in raporturi juridice, cu alte autoritati 

sau institutii publice, cu persoane juridice romane sau straine, indiferent de natura 

acestora, precum si cu persoane fizice, in conditiile legii 

                  

          Art. 6. Dat fiind particularitatile amplasamentului comunei si localitatilor din cadrul ei, 

in raport cu relieful si fata de principalele cai de comunicatie zonale, satele sunt dispersate 

in teritoriu exceptand Bucov si Valea Chitorani ce au continuitate fiind strabatute de un ax 

comun DN 1B.  

                 Din punct de vedere geografic se situeaza 44° 58' Nord, 26° 5' Est în zona 

dealurilor Subcarpatice la contactul cu campia Ploiesti. 

                Conform PATJ, relatia cele mai importanta din zona ale asezarilor (in special 

Bucov, localitatea de  resedinta a comunei) este pe directia S-E, legand judetul Prahova de 

judetul Buzau prin DN 1B. Pe acest flux principal se petrec majoritatea schimburilor 

comerciale si de persoane in care este antrenata comuna. 

                Teritoriul are un ax principal DN 1B ce strabate localitatea Bucov din care pleaca 

axe ce strabat satele apartinatoare: DC 58 si un DC directioneaza spre Pleasa, DC 57 spre 

Valea Chitorani si Bighilin si DC 54 spre Valea Orlei 

                Se poate spune că circulaţia rutieră se desfăşoară aproape în totalitate pe DN1B.      

               (2) Fata de municipiul Ploieşti, comuna Bucov are o orientare nord-estica si are 

urmatoarele vecinatati: 

                - la nord Orasul Boldesti-Scaieni. 

                - la est satul Plopu si Valea Calugareasca  

                - la vest satul Blejoi. 

                - la Sud se afla localitatile Berceni si Ploiesti.  

              (3) Populatia unitatii administrativ teritoriale, la ultimul recensamant din anul 2002 

inregistra 10448 locuitori. Cu aceasta populatie comuna ocupa locul 14 intre localitatile 

judetului Prahova. 

             (4) Componenta etnica a populatiei comunei Bucov la recensamantul din Martie 

2002, releva faptul ca populatia majoritara este detinuta de romani cu 95,12% si alte 

nationalitati( romi , maghiari, etc) cu 4,88%. 
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              (5) Dupa limba vorbita in 2002, 98.80 % din populatie era alcatuita din vorbitori de 

limba romana. Vorbitori de alte limbi, s-au declarat 1,20 %, adica: limba tiganeasca (1,13 

%) si respectiv limba maghiara (0,07 %). 

 

           Art. 7. (1) Resedinta unitatii administrativ teritoriale, este in satul Bucov, judetul 

Prahova. 

            (2) Autoritatile administratiei publice locale, CONSILIUL LOCAL, ca autoritate 

deliberativa si PRIMARUL, ca autoritate executiva, isi au sediul intr-o cladire ce face parte 

din domeniul public local si este situata in satul Bucov, comuna Bucov, pe drumul national 

DN1B, care strabate satul Bucov si satul Chitorani. Consiliul local a luat fiinta la data de 18 

Iunie 2008 si are in componenta un numar de 17 consilieri: 12 membri ai partidului national 

liberal; 3 membri ai partidului social democrat, 1 membru al partidului Romania Mare si 1 

membru al partidului noua generatie-crestin democrata. 

            (3) Legatura comunei cu alte unitati administrativ teritoriale, se face foarte usor, 

intrucat prin mijlocul comunei, trece drumul national DN1B. 

 

            Art. 8. - In domeniul educatiei prin intermediul bibliotecii comunale se desfasoara 

activitati permanente cu tinerii si elevii, discoteca si spectacole. Exista o preocupare 

constanta din partea cetatenilor pentru informare fapt dovedit de numarul mare de 

abonamente la presa centrala, iar marea majoritate a populatiei poseda aparate radio si 

televizoare care sunt conectate la reteaua de cablu. Comuna are un site si un ziar local 

care poate fi citit si on-line. 

 

           Art. 9 (1) Comuna dispune de trei dispensare avand o dotare materiala acceptabila 

atat pentru medicina de familie cat si pentru cabinetul stomatologic. Personalul care 

asigura serviciile medicale la nivelul comunei este alcatuit din patru medici specialisti in 

medicina de familie, un medic stomatolog si patru asistente. In cladirea dispensarului 

Bucov functioneaza si cabinetul stomatologic.  

            (2) In comuna isi desfasoara activitatea un numar de 10 societati comerciale cu 

profil agricol si care au in administrare suprafete de peste 1714 ha. teren agricol, diferenta 

fiind exploatata in mod individual de catre proprietari, 3 mori, o societate care are ca obiect 

de activitate piscicultura si un numar de 200 de societati comerciale cu profil comercial. 

http://www.gradistea-azi.go.ro/
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            (3) Comuna are organizat serviciul public de gospodarie comunala, cu urmatoarele 

activitati: serviciul de alimentare cu apa potabila, serviciul de canalizare.  

 

            Art. 10. Patrimoniul public al comunei Bucov este evidentiat in Monitorul Oficial 

nr.128 bis anexa nr. 33 la Hotararea Guvernului Romaniei nr. 1359/2002, privind atestarea 

domeniului public al judetului Prahova, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din 

judetul Prahova.  

 

             Art. 11.  Rangul unitatii administrativ-teritoriale, stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 

351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV-a 

"Reteaua de localitati", este:  

            - satul Bucov ca sat de resedinta are rangul IV; 

            - satele Pleasa, Chitorani, Valea Orlei  si Bighilin ca sate apartinatoare, au rangul V. 

            Cele 5 sate componente ale comunei sunt răspândite în teritoriul administrativ, în 

zona de sud pe DN 1B se regasesc satele Bucov şi Chitorani în zona de nord-vest este 

Pleaşa şi în zona de nord-est satele Bighilin şi Valea Orlei. 

 

             Art. 12. Criteriile potrivit carora se poate conferi persoanelor fizice romane sau 

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

importante, reprezentative pentru comuna, Bucov, titlul de cetatean de onoare, drepturile 

de care se bucura aceste persoane, precum si conditiile de pierdere sau de retragere a 

acestui titlu, sunt stabilite prin hotarari ale consiliului local. 

 

              Art. 13. Locuitorii comunei sunt consultati, in conditiile legii, prin referendum, 

asupra problemelor de interes deosebit din unitatea administrativ-teritoriala. 

 

              Art. 14. (1) Potrivit legii, patrimoniul unitatii administrativ-teritoriale este alcatuit din 

bunurile mobile si imobile aflate in proprietatea publica si in proprietatea privata ale 

acesteia, precum si drepturile si obligatiile cu caracter patrimonial. 

             (2) Bunurile care apartin unitatilor administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii 

anuale, in termen de 60 de zile de la data depunerii situatiilor financiare anuale. 

             (3) Inventarul bunurilor unitatilor administrativ-teritoriale se constituie intr-o anexa 

la statut, care se actualizeaza anual. 
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              (4) Cresterea sau diminuarea patrimoniului va fi temeinic justificata pentru fiecare 

caz, in note explicative anexate la inventar. 

 

             Art. 15. (1) Bunurile aflate in proprietatea publica a unitatii administrativ-teritoriale si 

cele din proprietatea privata a acesteia, pot fi date in administrare regiilor autonome si 

institutiilor publice, pot fi concesionate ori inchiriate, in conditiile legii, sau pot fi atribuite in 

folosinta gratuita pe termen limitat, persoanelor juridice fara scop lucrativ, care desfasoara 

activitate de binefacere sau de utilitate publica, ori serviciilor publice. 

            (2) Consiliul local hotaraste cu privire la cumpararea unor bunuri, ori la vanzarea 

bunurilor aflate in proprietatea privata a unitatii administrativ-teritoriale, in conditiile legii. 

            (3) Vanzarea, concesionarea si inchirierea se fac prin licitatie publica, potrivit 

prevederilor legale. 

 

            Art. 16. Conditiile de realizare a cooperarii sau asocierii cu persoane juridice 

romane sau straine, cu organizatii neguvernamentale si cu alti parteneri sociali, in vederea 

finantarii si realizarii in comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public 

local, precum si de stabilire a unor relatii de parteneriat cu unitati administrativ-teritoriale 

similare din alte tari, sunt stabilite in conditiile legii, de catre consiliul local. 

 

           Art. 17. (1) Mentiunile privind cooperarea sau asocierea cu alte autoritati ale 

administratiei publice locale din tara sau din strainatate, precum si aderarea la asociatii 

nationale si internationale ale autoritatilor administratiei publice locale, in vederea 

promovarii unor interese comune, vor fi stabilite dupa consultarea consiliului local. 

           (2) Comuna Bucov este infratita cu localitatea Escrennes din Franta din 2002. 

 

          Art. 18. Potrivit dispozitiilor legale in vigoare, modalitatea de atribuire si schimbare a 

denumirilor de strazi, piete si de obiective de interes public local, va fi efectuata numai in 

cadrul consiliului local. 

           

         Art. 19. Insemnele specifice ale localitatii Bucov si modalitatile de utilizare a acestora 

sunt reglementate si stabilite de catre consiliului local. Stema comunei Bucov, potrivit 

anexei nr. 1 din Hotărârea de Guvern numărul 1695/2004, publicată în Monitorul Oficial al 

României numărul 992 din 28 octombrie 2004, se compune dintr-un scut triunghiular, cu 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Monitorul_Oficial
https://ro.wikipedia.org/wiki/28_octombrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/2004
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marginile rotunjite, despicat. În câmp albastru se află un zid de cetate, crenelat, cu o poartă 

boltită, în centrul căreia pe o terasă verde este amplasat un arac cu viță de vie, 

dezrădăcinată, și struguri, în culori naturale. În șef, în câmp de aur, sunt amplasați trei fagi 

dezrădăcinați, în culori naturale. Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint, cu un 

turn crenelat. 

           Poarta și zidul de cetate amintesc de faptul că așezarea a fost târg și reședința 

vechiului județ Săcuieni. Vița de vie cu struguri face trimitere la bogăția viticolă a zonei. 

Fagii fac referire la etimologia numelui comunei, care provine din cuvântul slav bucov, care 

înseamnă fag. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul 

de comună. 

 

  

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Albastru
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cetate
https://ro.wikipedia.org/wiki/Verde
https://ro.wikipedia.org/wiki/Vi%C8%9B%C4%83_de_vie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Aur
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fag
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_S%C4%83cuieni

