STATUTUL COMUNEI OCOLIȘ
I.

DISPOZITII GENERALE

Art.1. (1) Organizarea, functionarea, competentele si atributiile, precum si gestionarea
resurselor care, potrivit legii, apartin comunei Ocoliș, judetul Alba, se supun principiilor autonomiei
locale, descentralizarii serviciilor publice, eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale,
legalitatii si consultarii cetatenilor in solutionarea problemelor locale de interes deosebit.
(2) Aplicarea principiilor prevazute la alin.(1) nu pot aduce atingere caracterului de stat
national, unitar si indivizibil al Romaniei.
Art.2. (1) Prin autonomie locala se intelege dreptul si capacitatea efectiva a autoritatilor
administratiei publice locale de a solutiona si de a gestiona, in numele si in interesul colectivitatilor
publice locale pe care le reprezinta, treburile publice in conditiile legii.
(2) Acest drept se exercita de catre Consiliul local Ocoliș si primarul comunei alesi prin
vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat.
Art.3. (1) Competentele si atributiile autoritatilor administratiei publice locale se stabilesc
numai prin lege.
.
(2) Autonomia locala confera autoritatilor administratiei publice locale dreptul ca, in
limitele legii, sa aiba initiative in toate domeniile, cu exceptia celor care sunt date in mod expres in
competenta altor autoritati publice.
(3) In relatiile dintre autoritatile administratiei publice locale si Consiliul Judetean Alba,
pe de o parte, precum si intre Consiliul local Ocoliș si primarul comunei, pe de alta parte, nu exista
raporturi de subordonare.
II.

DATE SI ELEMENTE SPECIFICE

Art.4. (1) Comuna Ocolis este asezata in partea nordica a judetului Alba ,
partial in Muntii Trascaului , Muntele Mare, masivele muntoase fiind despartite de
cursul mijlociu al Ariesului , pe o vale cu acelasi nume , care se varsa in raul Aries
la aproximativ jumatatea distantei dintre Cîmpeni si Turda.
Din anul 1968 face parte din punct de vedere administrativ din judetul Alba si se afla la
o distanta de 100 km de resedinta judetului, Municipiul Alba Iulia. Comuna se compune din 4
sate : Ocolis – centru de comuna, Runc, Lunca Larga si Vidolm .
Satele Ocolis, Runc, Lunca Larga ,sunt asezate pe cursul vaii Ocolis pe o intindere de
20 km , cu exceptia satului Vidolm care este asezat pe malul raului Aries, in aval cu 5 km fata
de punctul de varsare a vaii Ocolis in râul Aries.
VECINI :
- la nord cu comuna Muntele Baisorii din judetul Cluj,
-la sud-vest cu comuna Rimetea ;
- la vest si sud cu comuna Posaga.
SUPRAFATA comunei este de 8579 ha ceea ce reprezita 1,35 % din suprafata judetului
Alba .
Numarul de locuitori al comunei în evidenţele anului 2016 era de 579 din care:
289 sunt bărbaţi şi 290 sunt femei.
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(2) Autoritatea Consiliului local Ocoliș si a primarului comunei se exercita
numai pe teritoriul comunei Ocoliș .
SCURT ISTORIC
(3) Pe raza comunei Ocoliș s-au descoperit diferite obiecte care dovedesc că pe aceste
meleaguri au existat așezări omenești încă din timpul orânduirii primitive. Deasemenea sunt urme de
spălare a aurului din epoca dco-romană.În timpul orânduirii feudale , țărănimea din aceste ținuturi își
pierde libertatea devenind iobagi a diferitelor familii de grofi din Iara, Colțești, Rimetea. Aceste
dovezi sunt cuprinse în acte și documente ale timpului. În cartea profesorului universitar dr. Csanki
Deszo ”Magyorsag tortenelmi foldraja a Huniadiak Koraban ” (Geografia Istorică a Ungariei în timpul
dinastiei Huniazilor vol. V) sunt publicate documente ale familiei Teleki în care se întâlnește
denumirea comunei noastre ”Nagy Oklos” (Ocolișul Mare), documente putând data din anii 14081414-1416-1418-1425 si 1496. Tot din actele de mai sus reiese că Ocolișul aparținea unor familii
nobile din Iara.
Prin anul 1448 se amintește de existența unui cnezat în Ocoliș de care aparțineau mai multe
așezări în jurul Ocolișului , precum și în loc de vamă pentru mărfurile care circulau pe valea Arieșului.
De aici denumirea la ieșirea din comună la DN 75 – LA VAMĂ, denumire pe care o poartă și astăzi.
Prin secolul XVI , Ocolișul a ajuns în posesia familiei Tharaskai din Colțești- Rimetea prin
alianța familiilor Iaroy și Silvasy. În luptele revoluționare din 1848 la Ocoliș a avut tabăra Simion
Balint , prefectul lui Iancu, care apăra intrarea în muntii Apuseni pe Valea Arieșului . Multi locuitori
au luat parte la acele lupte în care au fost uciși bărbați, femei, copii și au făcut multe pagube, asa cum
reiese dintr-un document păstrat la Parohia din Ocoliș . In acst timp în satul Runc a fost ars , locutorii
au fugit, iar Cheile Runcului au fost locul luptelor intre locuitori si trupele de represalii.
Între anii 1895-1897, satele Lunca Arieșului și Vidolm au aparținut la Rimetea , iar după aceea
ambele sate au apartinut comunei Ocoliș , până în anul 1929, când satul Lunca Arieșului a trecut la
comuna Poșaga.
Intre anii 1930- 1945, Ocolișul ca împărțire administrativă a avut trei comune , respectiv:
Comuna Ocoliș, comuna Runc de care aparțineau satul Runc si satul Lunca Largă, comuna Vidolm.
(4) Potrivit ultimelor date , populatia comunei Ocoliș este de 596 persoane.
(5) Comuna Ocoliș , are in componenta 4 sate si anume: Ocoliș-sat resedinta, Runc,
aflat la circa 2 km. fata de satul de resedinta, satul Lunca Largă, la circa 7 km. fata de satul de
resedinta, Vidolm, la circa 5 km. fata de satul de resedinta.
(6) Autoritatile administratiei publice locale sunt:
- Consiliul Local al Comunei Ocoliș, cu sediul in satul Ocoliș , nr. 152, in cladirea
primariei;
- Primaria Comunei Ocoliș, cu sediul in satul Ocoliș, nr. 152.
(7) Comuna Ocolis e strabatuta de DJ 750 . Localitatea e strabatuta de drumul
comunal in lungime de 5 km. apartinand domeniului public al comunei, fiind singurele cai de
comunicatie existente.
(8) In comuna Ocoliș functioneaza o scoală gimnazială, clasele 1-8, o gradinită cu
program normal, un dispensar medical, un post de politie, un camin cultural, o biblioteca comunala si
un dispensar veterinar. Toate institutiile enumerate, mai putin postul de politie, functioneaza in cladiri
ce apartin domeniului public al comunei.
(9) Preocuparea locuitorilor este, inca din cele mai vechi timpuri, agricultura, respectiv
cresterea animalelor . Aceste preocupari au constituit baza veniturilor materiale ale locuitorilor dar,
odata cu dezvoltarea industriei, o mare parte a populatiei active a lucrat la diferite societati comerciale
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din orasele Turda, Baia de Aries, etc. In prezent numarul salariatilor angajati la societatile comerciale
din afara localitatii s-a redus drastic ca urmare a restructurarilor, reducerii activitatii la aceste societati
sau chiar a desfiintarii acestora.
Pe raza comunei Ocoliș isi desfasoara activitatea un numar de circa 4 S.R.L. si 10 P.F.
avand ca obiect de activitate comertul, prelucrarea lemnului, fabricarea rachiurilor și mici fermieri care
se ocupă cu creșterea animalelor etc. Prezenta acestora a facut ca o parte a locuitorilor (mica, e
adevarat) sa fie angajati cu contracte de munca, reducandu-se numarul somerilor si a celor fara venit.
(10) Patrimoniul public al comunei este prevazut în anexa nr. 50 a HGR nr. 974/2002,
privind atestarea domeniului public al judetului Alba, precum si al municipiilor , oraselor si
comunelor din judetul Alba, cu modificarile si completarile ulterioare .
Domeniul privat al comunei Ocoliș e alcatuit din bunuri mobile si imobile, altele decat cele
din domeniul public, intrate in proprietate prin modalitati prevazute de lege. Bunurile ce fac parte din
domeniul privat sunt supuse dispozitiilor de drept comun, daca prin lege nu se prevede altfel.
Donatiile si legatele cu sarcini pot fi acceptate numai cu aprobarea consiliului local.
(11) Partidele politice care isi desfasoara activitatea in comuna Ocoliș :
- Partidul National Liberal (P.N.L.)- 6 consilieri locali ;
- Partidul Social Democrat (P.S.D.) – 3 consilieri locali .
Art.5. Potrivit prevederilor Legii 351/2001 privind aprobarea planului de amenajare a
teritorilui national-sectiunea a IV-a “Reteaua de localitati”, comuna Ocoliș e localitate de gradul 4.
Art.6. Autoritatile administratiei publice locale sunt: Primaria comunei Ocoliș (structura
functionala cu activitate permanenta) si Consiliul Local, care au acelasi sediu, respectiv zona centrala
a satului de resedinta, nr. 152.
Consiliul local e compus din consilieri alesi prin vot universal, egal, direct, secret si liber
exprimat in conditiile stabilite de legea privind alegerile locale.
Numarul membrilor consiliului local se stabileste prin ordinul prefectului, conform Legii
Administratiei Publice Locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Consiliul local al comunei Ocoliș este format din 9 consilieri, astfel: 6 consilieri apartinand P.N.L, 3
consilieri-PSD .
Art.7. Locuitorii comunei Ocoliș se supun legislatiei in vigoare a Romaiei, precum si
actelor si documentelor cu caracter normativ, emise sau adoptate de autoritatile publice locale,
respectiv hotarari ale C.L. si dispozitii de primar.
Art. 8. Se poate acorda titlul de cetatean de onoare unor persoane fizice romane sau
straine, cu merite deosebite pe plan economic, politic, social, cultural sau altor persoane importante
reprezentative pentru comuna Ocoliș.
Titlul de cetatean de onoare se poate pierde sau retrage in cazul in care persoanele carora
le-a fost conferit desfasoara activitati contrare intereselor comunei.
Drepturile cetatenilor de onoare sunt acelea de a purta medalia de cetatean de onoare al
comunei Ocoliș la festivitati locale(organizate de administratia publica locala), la care posesorul este
invitat si face act de prezenta si de a sustine o alocutiune scrisa sau verbala cu acordul organizatorilor
manifestarii, in situatia in care manifestarile fac referire la comuna Ocoliș .
Art.9. Locuitorii comunei Ocoliș sunt consultati, in conditiile legii, asupra problemelor de
interes deosebit, prin referendum. Referendumul local se organizeaza si se desfasoara potrivit
prevederilor Legii nr. 3/2000 modificata de Legea nr. 551/2003. Proiectele de lege sau propunerile
legislative privind modificarea limitelor teritoriale ale comunei se inainteaza Parlamentului spre
adoptare, numai dupa consultarea prealabila a cetatenilor prin referendum. In acest caz organizarea
referendumului este obligatorie. Problemele supuse referendumului local se stabilesc de consiliile
locale, la propunerea primarului sau a unei treimi din numarul consilierilor locali. Obiectul si data
referendumului local se stabilesc si se aduc la cunostiinta publica cu cel putin 20 de zile inainte de ziua
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desfasurarii acestuia. Referendumul local se va organiza intr-o singura zi, care poate fi numai
duminica.
Art.10. Cetatenii pot fi consultati si prin adunari cetatenesti, organizate pe sate.
Convocarea si organizarea acestora se fac de catre primar, la initiativa acestuia, ori a unei treimi din
numarul consilierilor in functie.
Convocarea adunarii se face prin aducerea la cunostiinta publica a scopului, datei si a
locului unde urmeaza sa se desfasoare aceasta. Adunarea cetateneasca e constituita valabil in prezenta
majoritatii reprezentantilor familiilor si adopta propuneri cu majoritatea celor prezenti. 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. Solutia adoptata de consiliul local se aduce la cunostiinta publica prin grija secretarului
comunei.
Art.11. Prin dispozitia primarului se stabileste responsabilul primariei, pentru relatia cu
societatea civila si atributiile acestuia conform Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in
administratia publica. Consiliul local si primaria comunei Ocoliș au obligatia de a informa si de a
supune dezbaterii publice proiectele de acte normative, de a permite accesul la luarea deciziilor
administrative si la minutele sedintelor publice.
Art.12. Conform ordonantei de urgenta nr. 45/2003, procesul bugetar este deschis si
transparent si ca urmare, cetatenii sunt consultati in mod direct prin dezbaterea publica a proiectului de
buget local si prin prezentarea contului anual de executie a bugetului local. Proiectele se supun apoi
aprobarii consiliului local si urmeaza procedura legala.
III PATRIMONIUL COMUNEI OCOLIȘ
Art.14. (1) Potrivit Legii Administratiei Publice Locale nr. 215/2001, patrimoniul
comunei e alcatuit din bunurile mobile si imobile aflate in proprietatea publica si in proprietatea
privata ale acesteia, precum si obligatiile cu caracter patrimonial.
(2) Bunurile care apartin comunei sunt supuse inventarierii anuale.
Art.15. (1) Consiliul local hotaraste la cumpararea de bunuri, in functie de alocatia
bugetara si in conditiile legiii.
(2) Vanzarea, concesionarea si inchirierea se fac prin licitatie publica, potrivit
prevederilor legale.
IV. COOPERAREA SAU ASOCIEREA
Art.16. Consiliul local hotaraste, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea 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. De
asemenea, hotaraste infratirea comunei cu unitati administrativ-teritoriale similare, din alte tari,
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.
Consiliul local a stabilit, prin hotarari, cooperarea si asocierea cu alte consilii locale, astfel:
-Asocierea C. L. Ocoliș cu alte unitati administrativ-teritoriale in vederea constituirii Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara Muntele Mare (H.C.L.- 10/26.01.2009).
-Aderarea comunei Ocoliș la Asociatia Comunelor din Romania (H.C.L.- 10/28.02.2005).
4

-Asocierea C. L. Ocoliș cu alte unitati administrativ teritoriale in vederea constituirii Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara Salubris Alba (H.C.L.- 13 / 28.02.2009 ).
-Aprobarea inscrierii Comunei Ocolis in vederea constituirii ,,Grupului de Actiune Locala Muntii
Metaliferi, Trascau , Muntele Mare ” (H.C.L.- 14 /28.02.2009).
-Aderarea C. L. Ocolis la Asociatia Proprietarilor de Paduri Muntele Mare (H.C.L.-61 /31.08.2009).
-Asocierea comunei Ocoliș cu comunele din zonă in vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara , avand ca obiect de activitate Administrarea Serviciului Public Zopnal de Gestionare
a Deseurilor (H.C.L.- 10 /24.02.2010 )
-Asocierea C. L. Ocoliș cu orasul Baia de Aries , comunele Bistra, Lupsa, Salciua si Posaga în
vederea constituirii unei societati comerciale de gestionare a deseurilor (H.C.L.- 46 /30.07.2010 ).
-Asocierea C. L. Ocoliș în cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara APA ALBA (H.C.L. 4 /
31.01.2011).
V. MODALITATEA DE ATRIBUIRE SI SCHIMBARE A
DENUMIRILOR DE OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC LOCAL
Art.17. (1) Proiectele de hotarari ale consiliului local, avand ca obiect atribuirea ca
denumire a unor nume de personalitati ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice alta
natura, ori schimbarea unor astfel de denumiri, vor putea fi adoptate numai dupa ce au fost analizate si
avizate de comisia de atribuire de denumiri judeteana.
(2) Hotararile consiliului local adoptate fara solicitarea avizului comisiei de atribuire de
denumiri, sunt nule de drept (conform O.G. nr. 63 aprobata prin Legea nr. 8/2003).
VI.

DISPOZITII FINALE

Art.18. Nerespectarea prevederilor prezentului statut, atrage dupa sine aplicarea
sanctiunilor prevazute de legislatia in vigoare.
Art.19. Prezentul statut poate fi modificat, completat sau revocat prin hotarari ale
consiliului local.
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ROMANIA
JUDETUL ALBA
CONSILIUL LOCAL
COMUNA OCOLIȘ

HOTARARE
privind aprobarea Statutului comunei OCOLIȘ

Consiliul local al comunei Ocoliș, judetul Alba ;
Avand in vedere:
-Prevederile O. G. nr. 53/2002 privind Statutul cadru al unitatii administrativ teritoriale
aprobat prin Legea nr. 96/2003.
-Raportul de avizare al comisiei de specialitate, respectiv cea juridica, din cadrul
Consiliului local al comunei Ocoliș .
In temeiul art. 36 alin.(2) lit.”a” si alin. (3) lit.”a”, art. 45 alin.(1) si art. 115 alin. (1) lit.
,,b” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare

H O T A R A S T E

Art.1. Se aproba Statutul comunei Ocoliș, intocmit in baza Statutului cadru orientativ
elaborat de Guvern conform anexei care face parte integranta din prezenta.
Art.2. Inregistrarea si transmiterea prezentei hotarari se va face prin grija secretarului
comunei.

PRESEDINTE DE SEDINTA

CONTRASEMNEAZA PENTRU
LEGALITATE
SECRETAR ,
Paraschiva CHIRICA

Nr.___________________
Data__________________
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ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA OCOLIȘ
PRIMAR

PROIECT-HOTARARE
privind aprobarea Statutului comunei Ocoliș

Avand in vedere:
-Prevederile O. G. nr. 53/2002 privind Statutul cadru al unitatii administrativ teritoriale
modificata prin Legea nr.96/2003
In temeiul art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 republicata, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare

PROPUN

Art.1. Aprobarea Statutului comunei Ocoliș intocmit in baza Statutului cadru orientativ
elaborat de Guvern conform Anexei 1 care face parte integranta din prezentul.
Art.2. Inregistrarea si transmiterea hotararii ce se va adopta se face prin grija
secretarului comunei.
INITIATOR
PRIMAR
Dtr. Alin Alexandru JUCAN
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ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA OCOLIȘ
PRIMAR
Nr. 579/16.03.2017

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea Statutului comunei Ocoliș

La proiectul de hotarare privind aprobarea Statutului comunei Ocoliș, judetul Alba, prin O. G.
nr. 53/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste Statutul-cadru al unitatilor
administrativ-teritoriale. Unitatile carora li se aplica acest statut sunt comunele, orasele, municipiile si
judetele.
Fiecare unitate administrativ-teritoriala isi aproba propriul Statut (art. 20 din O. G. nr.
53/2002). Comuna Ocoliș, pana la aceasta data, dupa alegerile locale din iunie 2016, nu are aprobat
propriul statut.
La elaborarea proiectului de statut s-a tinut cont de legislatia in vigoare, respectiv Legea nr.
215/2001, O. G. nr. 53/2002, Legea nr. 96/2003.
Proiectul de statut a fost structurat tinand cont de modelul Statutului-cadru.

SECRETAR
CHIRICA PARASCHIVA
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