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1. Scopul elaborării statutului comunei LEȘU
Scopul elaborării statutului unităţi administrativ-teritoriale este de a identifica și de a
cuprinde într-un document date şi elemente specifice, care au rolul de a o individualiza în
raport cu alte unităţi similare.
2. Domeniul de aplicare al statutului
Domeniul de aplicare al prezentului document este de a stabili statutul unității-administrativteritoriale.
3. Documente de referinta (reglementari) aplicabile:
- ORDONANŢA nr. 53 din 16 august 2002 privind Statutul-cadru al unităţii administrativteritoriale
- LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice
locale
4. Definitii ale termenilor
Nr. Termenul

Definitii si/sau, daca este cazul, actul care defineste termenul

crt.
1.

Comuna

Comuna este unitatea administrativ-teritorială de baza, care cuprinde
populaţia rurală reunita prin comunitate de interese şi traditii. Comuna
este alcătuită din unul sau mai multe sate componente, în funcţie de
condiţiile economice, social-culturale, geografice şi demografice. Unul
dintre satele componente are statut de reşedinţa a comunei.

5. Abrevieri ale termenilor
UATC – Unitatea-adminsitrativ-teritoriala comuna
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6. Statutul comunei LEȘU
Partea I – Informații privind comuna
6.1 Informații și elemente specifice comunei LEȘU
6.1.1. Organizarea comunei
UATC LEȘU este o localitate modernă, având mare parte dintre funcțiunile și infrastructura
unei așezări umane de talie europeană. Localitatea oferă oportunități de dezvoltare pe plan
personal, profesional și cultural pentru toți cetățenii săi, în mod egal. Comuna are o întindere
totală de 9010 ha din care 1421 ha intravilan și 7589 ha extravilan, fiind delimitată și vecină
cu: la nord cu comuna Măgura Ilvei, comuna Poiana Ilvei şi comuna Ilva Mare, la vest cu
comuna Ilva Mică, la sud cu comuna Prundu Bârgăului, la sud-est cu comuna Tiha
Bârgăului, iar la nord-est cu comuna Lunca Ilvei. Satele care compun comuna sunt: Leşu şi
Lunca Leşului.
Reședința de comună se află în localitatea LEȘU.
Distanțele dintre satele componente ale comunei sunt după cum urmează:
Reședința de comună, LEȘU

Sat

KM

Lunca Leşului

4

Localitatea Leşu este situată în partea central-nord-estică a judeţului. Este aşezată în
segmentul nordic al Carpaţilor Orientali. Comuna Leşu este situată în nord-estul judeţului
Bistriţa-Năsăud, la 60 km distanţă de municipiul Bistriţa, 30 km de Năsăud, 17 km de
Sângeorz-Băi, și la 70 km de Vatra Dornei.
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Colectivitatea asupra căreia îşi exercită autoritatea consiliul local, primarul comunei şi
primăria, cuprinde totalitatea locuitorilor care trăiesc şi au domiciliul stabil în comuna LEȘU,
sau îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul comunei.
6.1.2. Informații istorice
Despre localitatea Leşu se pomeneşte pentru prima dată, după cum afirma profesorul Anton
Coşbuc, unul din fiii de seamă ai acestei aşezări în studiul său intitulat „Obârşia satului
Leşu", la începutul sec. al XVII-lea. Este vorba despre catastifele de dare ale oraşului Bistriţa
pe anul 1603, în care găsim consemnat şi numele satului Leşu. Au existat în decursul
timpului şi alte puncte de vedere cu privire la vechimea satului Leşu.
Astfel, potrivit unei schiţe istorice, scrisă de un necunoscut între 1840-1857, „Satul Leşu s-a
întemeiat... de către leşi. Atunci au venit cinci familii din ţara leşească care au rămas cu
acelaşi nume până în ziua de azi: Moţ, Hurdiş, Todica, Varvarii şi Constantin. Mai târziu au
mai venit trei familii: Solcan, venită din Solcaz, Gălăneşti din Jacova şi Todicanii din
Todasca.
Într-o însemnare mult mai târzie a învățătorului Samson Leonte, se zice că s-au așezat mai
întâi șapte ruși, veniți din Galiția (țara leșească), cu capre și aflând lunca frumoasă, cu codrii
seculari, neatinși de secure, ba nici de picior omenesc, apoi făcând oarece poiană prin tăierea
pădurii spre nutrirea caprelor, s-a format comuna Leș, după numele leșilor, care mai târziu au
dispărut, formându-se comuna prin emigrare mai mult de prin sate bucovinene și ardelene,
aflând bune mijloace de trai în creșterea vitelor, căci trăiau numai cu lăptării și carne, vânat
de soi, ba și bouri (zimbri), pești în abundență (între alții păstrăvi și lipeni mai mulți).
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6.1.3. Populația comunei
Populația comunei a suferit modificări importante de-a lungul anilor iar în baza informațiilor
publice cu privire la datele de la ultimele recesământe putem observa următorul trend în
evoluția demografică a comunei:
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Grafic 1. Informatii evoluție populație comună

Primăria LEȘU
Județul BISTRIȚANĂSĂUD

STATUTUL COMUNEI

COD:
STATUT

Ediţia 1
Revizia 0
Pag. 6/17
Exemplar 1

Din punct de vedere etnic populația comunei are următoarea componență:
2%

Români
Apartenență etnică
necunoscută
98%

Grafic nr. 2 componența etnică a comunei
În comuna LEȘU este respectat dreptul fundamental la liberă exprimare și cu privire la
drepturile cetățenilor aparținând unei minorități naționale.

În comuna Leşu domina solurile podgolice şi argiloase, astfel vegetatia de bază o reprezintă
pădurile de foioase şi răşinoase, ierburile montane şi paşunile ce sunt de o calitate superioară,
fapt ce determină ca preocuparea principala a leşenilor sa fi fost încă din vechime şi sa fie şi
astăzi, creşterea animalelor. Ca plante cultivate vom remarca interesul şi posibilitatea
locuitorilor de a cultiva cartoful, ovăzul şi pe suprafete mici, sau chiar foarte mici, porumbul,
grâul, orzul sau legumele.
Activitățile specifice zonei sunt: creşterea animalelor și exploatarea şi prelucrarea lemnului.
Principalele activități economice locale sunt exploatarea şi prelucrarea lemnului, creşterea
ovinelor şi taurinelor si agricultura.
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6.1.4. Autoritățile publice locale
Autoritățile publice locale la nivelul LEȘU sunt după cum urmează:
Nr.

Denumire instituție publică

Adresă

Primăria Comunei LEȘU

Județ BISTRIȚA-NĂSĂUD,

Crt.
1.

localitatea LEȘU, str.
Principala nr. 133/A, cod
postal 427115.
6.1.5. Căi de comunicație
Principalele căi de comunicație care există în comuna LEȘU se compun din drumuri
judeţene, drumuri comunale şi drumuri vicinale, drumuri agricole de exploatație, din care
majoritatea sunt pietruite.
Singura cale de acces este drumul județean 172C - asfaltat parțial urmând ca prin investiții în
infrastructură să fie create și alte căi de acces către comuna Leșu.
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6.1.6. Alte instituții ale comunei
În comuna LEȘU funcționează autorități și instituții în domeniul educației, respectiv 2
grădinițe, și 2 școli după cum urmează:
Denumire instituție

Județ

Localitat

Comun

Medi

ea

a

u

Leşu

Rural Bistriţ

Grădinița cu program Leşu
normal nr.1 leșu (sat)

a-

Strada

Nr.

Statut

Principal

83

Arondată

83

Cu

ă

năsăud
Școala

gimnazială Leşu

Leşu

nr.1 leșu
Grădinița cu program Lunca
normal lunca leșului

Leşu

Leşului

Rural Bistriţ
a-

principal

personalita

năsăud

ă

te juridică

Principal

Arondată

Rural Bistriţ
a-

ă

272

năsăud
Școala

gimnazială Lunca

nr.2 lunca leșului

Leşului

Leşu

Rural Bistriţ
a-

Arondată

Principal
ă

năsăud

254
a

De asemenea există o infrastructură culturală compusă din cămine culturale în ambele
localități.
6.1.7. Economia locală
Pe raza teritorială a comunei LEȘU funcționează un număr

de 59 firme private care

desfășoară activități economice în domenii diverse, începând de la silvicultura si alte
activitati forestiere, taierea si rindeluirea lemnului și transporturi rutiere de marfuri
Specificul local au făcut ca activitatea economică în domeniul agriculturii să predomine.
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6.1.8 Serviciile publice existente
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 funcţionare a serviciilor publice,
stabileşte competenţele, atribuţiile şi salarizarea personalului, în condiţiile prevazute de lege
şi regulamente. Personalul din serviciile publice locale şi aparatul consiliului au statut de
funcţionar public şi nu poate fi membru al unui partid politic sau al unei formaţiuni politice.
6.1.9.patrimoniul public şi privat
Potrivit legii, patrimoniul unităţii administrativ-teritoriale este alcătuit din bunurile mobile şi
imobile aflate în proprietatea publică şi în proprietatea privată ale acesteia, precum şi
drepturile şi obligaţiile cu caracter patrimonial. Bunurile care aparţin unităţilor administrativteritoriale sunt supuse inventarierii anuale, în termen de 60 de zile de la data depunerii
situaţiilor financiare anuale. Inventarul bunurilor unităţilor administrativ-teritoriale se
însușesc prin Hotărâre de către Consiliul local, diferențiat, în funcție de domeniul
public/respectiv, domeniul privat. Prin HCL a fost însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc
domeniul public și privat al Comunei LEȘU.
6.1.10 partide politice şi sindicate
În comuna Leșu există structuri locale ale partidelor naționale.
În comuna Leșu nu funcționează nici un sindicat.
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Partea a II-a Conducerea locală
6.2. Rangul unității administrativ-teritoriale
Rangul unității administrativ-teritoriale este stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 351/2001
privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a "Reţeaua
de localităţi", respectiv localitatea LEȘU este de rangul IV iar satul LUNCA LEȘULUI este
de rangul V.
6.3. Primăria și Consiliul Local
Administrația publică locală este formată din Consiliul Local și din Primăria comunei LEȘU
care se găsesc în localitatea LEȘU, str. Principala nr. 133/A.
Consiliul Local al comunei LEȘU își desfășoară mandatul conform atribuțiilor primite prin
legea administrației publice din România și a legislației specifice din România.
Data de constituire a Consiliului Local și de validare a mandatului de primar al comunei s-a
făcut în anul 2016.
Componența Consiliului Local, în funcție de partidul din care fac parte, este după cum
urmează:

Nr.

Partid politic

Consilieri

1.

Partidul Social Democrat

5

2.

Partidul Național Liberal

2

3.

Partidul Alianța Liberalilor și Democraților

4

Crt.

TOTAL

11
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Partea a III-a Organizarea locală și relația cu cetățenii.
6.4 Sărbătorile comunei
Sărbătorile locale, specifice comunei LEȘU, sunt Festivalul etnofolcloric anual ”Rapsodia
Trişcarilor” care are loc în fiecare an în în luna septembrie.
O dată la 5 ani se organizează „Festivalul Colindelor de pe Valea Ilvelor”.
Aceste sărbători locale reprezintă istoria bogată existentă pe plan local care individualizează
comuna și o includ pe harta culturală a regiuni de Nord-Vest a României.
6.5. Titluri onorifice acordate de către comună
6.5.1. Certificatul de fiu/fică a comunei
În funcție de hotărârile Consiliului Local ale comunei LEȘU, persoanele născute în comuna
pot primi, la împlinirea vârstei de 18 ani, titlul şi certificatul de fiu/fiica al/a comunei în
cadrul unei festivitati care se organizează de către primar, o dată pe an.
Forma și conținutul certificatului de fiu/fică a comunei se stabilește de către Consiliul Local
cu aprobarea primarului și se poate modificare ori de câte ori este nevoie.
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6.5.2. Titlurile onorifice acordate de comuna LEȘU
Titlurile onorifice acordate de către comuna LEȘU sunt titlul de „Cetățean de Onoare” a
comunei LEȘU.
Alte premii speciale se pot acorda după cum urmează:
Denumire

Domeniul

Descriere/criterii

Cultural

- realizări deosebite în domeniul culturii prin derularea

Titlu
Premiul „Fiu
al comunei

unor proiecte de importanță majoră;

LEȘU”

- promovarea unei imagini pozitive a comunei în țară
și în străinătate prin realizări în plan profesional și
personal care au legături cu cultura;
- finanțarea din resurse proprii sau atrase a diferitelor
proiecte sau investiții în domeniul culturii;

Se pot adăuga și alte premii și titluri onorifice prin modificarea prezentului statut.
6.5.2.1. Acordarea titlurilor
Acordarea titlului onorific sau a premiilor speciale se face după cum urmează:
Primarul comunei adresează o propunere de acordare a titlului către Consiliul Local al
Comunei, prin care expune motivația, criteriile precum și data la care va fi acordat titlul. În
propunerea de acordare se poate menționa și o sumă de bani , diplomă sau premii, care vor
putea fi acordate în funcție de disponibilitățile financiare, cu respectarea legislației în
vigoare.
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Consiliul Local aprobă sau respinge propunerea primarului precum și data, locația și
condițiile de acordare. În baza aprobării se organizează evenimentul de acordare a titlului
onorific.
Criteriile pe pe baza cărora se poate acorda titlul de ˮCetăţean de onoareˮ 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
existenţi, 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 artă românească şi universală, contribuţii
deosebite la dotarea şi dezvoltarea instituţiilor culturale existente în localitate.
Premiul este acordat în cadrul evenimentului de către primarul comunei iar în lipsa acestuia
de către persoana desemnată de către acesta.
Persoana care primește titlul onorific va semna o filă în „Cartea de Onoare a comunei
LEȘU”.
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6.5.2.2. Retragerea titlurilor onorifice
În situația în care primarul comunei consideră că nu se mai respectă criteriile și condițiile în
care s-a acordat titlul onorific acesta poate face o cerere de retragere a titlului onorific, pe
care o adresează Consiliului Local.
Criteriile pentru care se retrage titlul de cetățean de onoare se face pentru faptele care aduc
atingere demnităţii şi prestigiului colectivităţii, intereselor economice şi sociale sau culturale
ale localităţii.
Consiliul Local al comunei aprobă sau respinge propunerea primarului.
În situația aprobării cererii de retragere a titlului onorific se extrage fila aferentă titlului retras
din „Cartea de Onoare a Comunei” și se poate publica un articol de presă în mass-media
locală sau națională.
6.6. Consultarea populației
6.6.1. Referendumul Local
Locuitorii comunei sau oraşului sunt consultaţi, în condiţiile legii, prin referendum, asupra
problemelor de interes deosebit din unitatea administrativ-teritorială.
Problemele specifice apreciate ca fiind de interes deosebit se referă la proiecte majore de
infrastructură, reorganizarea administrativ-teritorială, alte probleme care au un impact major
asupra economiei sau culturii locale.
Referendumul local se poate organiza în toate satele şi localităţile componente ale comunei
ori numai în unele dintre acestea.
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6.6.2. Adunările cetățenești
Cetăţenii comunei sau oraşului pot fi consultaţi şi prin adunări cetăţeneşti organizate pe sate.
Convocarea şi organizarea adunărilor cetăţeneşti se fac de către primar, la iniţiativa acestuia
ori a unei treimi din numărul consilierilor în funcţie.
Convocarea adunării cetăţeneşti se face prin aducerea la cunoştinţa publică a scopului, datei
şi a locului unde urmează să se desfăşoare aceasta.
Adunarea cetateneasca este valabil constituită în prezenta majorităţii reprezentanţilor
familiilor şi adopta 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 şedinţa, în vederea stabilirii modalităţilor
concrete de realizare şi de finanţare, dacă este cazul.
Soluţia adoptată de consiliul local se aduce la cunoştinţa publică prin grija secretarului.
Partea a IV-a Patrimoniul Unității Administrativ-Teritoriale și relațiile cu alte
persoane juridice
6.7. Utilizarea patrimoniului
Bunurile aflate în proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale şi cele din
proprietatea privată a acesteia pot fi date în administrare regiilor autonome şi instituţiilor
publice, pot fi concesionate ori închiriate în condiţiile legii sau pot fi atribuite în folosinţă
gratuita pe termen limitat persoanelor juridice fără scop lucrativ care desfăşoară activitate de
binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice.
Criteriile de atribuire vor fi stabilite punctual de către Consiliul Local al unității
administrativ-teritoriale, cu respectarea condițiilor legale.
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Consiliul Local hotărăște cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor
aflate în proprietatea privată a unităţii administrativ-teritoriale, în condiţiile legii, și stabilește
criteriile pentru aceste achiziții sau vânzări.
Vânzarea, concesionarea şi închirierea se fac prin licitaţie publică, potrivit prevederilor
legale.
6.8. Cooperarea cu alte persoane juridice române sau din străinătate
În condiţiile legii, consiliul local poate hotărî cooperarea sau asocierea cu persoane juridice
române ori străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali, în vederea
finanţării şi realizării în comun 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 ţări.
De asemenea, consiliul local poate hotărî cooperarea sau asocierea cu alte autorităţi ale
administraţiei publice locale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii
naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea
promovării unor interese comune.
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Comuna LEȘU face parte din următoarele asociații și cooperări:
Nr. Denumire

Scop

crt.
1

A.D.I. – „Spitalul Orășenesc Năsăud”

Servicii medicale

2

A.D.I. – pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de

Infrastructură de apă și

Canalizare în Județul Bistrița-Năsăud

canalizare

A.D.I. – „Serviciul de Alimentare cu Gaze Naturale”

Furnizare cu gaze naturale

3

județul Bistrița-Năsăud
4

Filiala Județeană Bistrița-Năsăud a Asociației

Administrație publică

Comunelor din România
5

Asociația Comunelor din România

Administrație publică

6

A.D.I. – Comunele Bistrițene

Administrație publică

7

A.D.I. – „Turism în Bistrița-Năsăud”

Servicii de turism

8

A.D.I. – Leșu-Poiana Ilvei

Infrastructură rutieră

Consiliul local LEȘU are iniţiativa în atribuirea şi schimbarea denumirilor unor instituţii
publice de interes local, a străzilor şi altor obiective locale, pe care le înaintează organelor
abilitate de lege pentru aprobare.
Însemnele specifice localităţii LEȘU şi utilizarea acestora se stabilesc în condiţiile legii.
Adoptarea şi modificarea Statutului comunei LEȘU se face prin hotărârea Consiliului Local
LEȘU cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie
Anexă la Hotărârea de Consiliu Local nr. ..../ ...........

