ANEXA NR.1
LA HCL NR.19/2014
STATUTUL COMUNEI MICLESTI, JUDETUL VASLU
Art.1.- În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.”b” coroborat cu alin. (3) lit. „a”
din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,republicate , cu modificările si completările
ulterioare,a Ordonantei Guvernului nr.53/2002 privind Statutul-cadru al unităţii administrativteritoriale,cu modificările și completările ulterioare şi a Legii nr.52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică, Consiliul Local al Comunei Miclesti , judeţul Vaslui
aprobă prezentul statut.
Capitolul I
DENUMIREA , COMPONENȚA ȘI INTINDEREA COMUNEI MICLEȘTI
Art.2.-(1) Comuna Miclesti este unitate administrativ - teritorială de bază, care cuprinde
populaţia rurală reunită prin comunitate de interese , istorie și tradiţii.Comuna Miclești
este alcătuită din 3 sate , după cum urmează :
 ٭Miclești – satul de reședință ;
 ٭Chircești
 ٭Popești.
(2) In satul de reşedinţă - Miclesti , îşi au sediul autorităţile administraţiei publice
locale şi sunt grupate celelalte autorităţi şi instituţii publice reprezentative pentru comună.
(3) Colectivitatea asupra căreia îşi exercită autoritatea consiliul local, primarul
comunei şi primăria, cuprinde totalitatea locuitorilor care trăiesc şi au domiciliul stabil în
comuna Miclesti sau îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul comunei.
Art.3.- Din punct de vedere geografic, comuna Miclesti este situată la limita nordică a
judeţului Vaslui, la 25 km. de municipiul Vaslui,traversată prin jumătatea de vest a teritoriului
de drumul national DN-24 Vaslui – Iași și drumul județean DJ 244-E care face legătura cu
municipiul Huși .
U

U

Are ca vecini : nord - comunele Ciortesti și Dolhești , judetul Iasi;
sud - comuna Solesti ;
est

- comuna Botesti ;

vest - comuna Codaesti , judeţul Vaslui .
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Poziția comunei Miclești în cadrul județului Vaslui. Comuna Miclești – imagine din
satelit. Coordonate geografice : 460 82᾽ latitudine nordică și 270 83᾽ longitudine estică.
Art.4.- (1) Suprafaţa administrativă a comunei este de 4325 ha,din care : suprafaţa
arabilă 2426 ha,100 ha plantații cu vii,794 ha păduri , 350 ha pășuni și fânețe naturale .
(2) Orice modificare a limitei administrativ-teritoriale se poate efectua numai în
temeiul legii.
Capitolul II
ISTORIE ȘI EVOLUȚIE ÎN TIMP
Art.5.-( 1) Pe teritoriul comunei Miclești,dovezi ale existenței umane datează din epoca
neolitică , cercetate arheologic .
(2) Satele comunei sunt atestate documentar în vremea domnitorilor Alexandru cel Bun
și Ștefan cel Mare și a urmașilor lor , respectiv :
- satul Popești – 11 februarie 1400, în documentul în care se face hotarul proprietății lui
Dan vameșul ;
- satul Miclești – 15 martie 1493 , într-un document de la Ștefan cel Mare , dat la Suceava,
în care este menționat ca martor preotul Toader ot Miclești , alături de alții , la cumpărătura
făcută de Ivul Mândru, de la nepoții lui Petru și Toader Tălpig din satul Tălpigeni ;
- satul Chircești – 11 mai 1540 , într-un act provenit din cancelaria domnitorului Ștefan
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Lăcustă.

(3) La jumătatea secolului al XVII-lea , satele comunei ajung în proprietatea marelui
paharnic Grigore de la Gugești , care-și va stabili reședința la Miclești , iar urmașii săi își vor lua
numele de Miclescu, primul fiind marele logofăt Gavril Miclescu .
(4) In actuala formă,comuna Miclesti a fost organizată prin Legea comunală dată de
domnitorul Alexandru Ioan Cuza în anul 1864 .Comuna Miclești făcea parte din Județul Vaslui,
Plasa Crasna și avea în component satele;Miclești,Popești, Chircești,cu un număr de 331 de case
și 353 familii.In aceeași componență a rămas și prin legea de organizare administrativ-teritorială
din 1968.In anii 1876-1877 satele Miclești și Popești au făcut parte din comuna Solești iar satul
Chircești a fost alipit comunei Ciortești ; în anii 1907 și 1989 întreaga comună Miclești a fost
alipită la comuna Solești,în ultima formulă denumirea comunei fiind Solești-Miclești. Satul
Chircești a fost comună în perioada 1926-1939,în urma aplicării Legii unificării administrative
din 1925
(5) Populaţia actuală a comunei provine din :
- populaţia băştinaşă existentă în zonă de la formarea aşezărilor,a cărei continuitate este
dovedită arheologic și documentar ;
- populaţia venită în perioada 1775-1820 din Bucovina și Galiția, care a dublat nr.
locuitorilor față de perioada anterioară , lucru dovedit de numele de familii de origine ruteană :
Bosânceanu , Hotineanu , Ciurușniuc ,Aliciuc , Ignat ,Hriscu , Sabadac, Curuleț , Străjescu ;
- populaţie provenită din comunele învecinate care s-au stabilit aici după mutaţiile
de ordin economic pe care le-a suferit comuna sau prin căsătorie.
Art.6.- După ultimele date , la sfârsitul anului 2011 populaţia stabilă a comunei este de
2738 locuitori repartizată pe sate astfel :
- Satul Miclesti

950 locuitori ;

- Satul Chircesti

1288 locuitori ;

- Satul Popesti

500 locuitori .
Capitolul III

AUTORITĂȚILE PUBLICE LOCALE ; ATRIBUȚII
Art.7.-(1) Administraţia publică în comuna Miclesti se bazează pe principiile autonomiei
locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale
şi consultării cetăţenilor în probleme locale de interes deosebit.
(2)Autonomia priveşte atât organizarea şi funcţionarea administraţiei publice locale,
cât şi gestiunea, sub propria responsabilitate, a intereselor colectivităţilor pe care le
reprezintă.
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(3)Autorităţile administraţiei publice locale, care conduc comuna, prin care se
realizează autonomia locală în comună sunt consiliul local, ca autoritate legislativa şi

primarul ca autoritate executivă, care îşi desfăşoară activitatea în local propriu, atribuţiile lor
fiind stabilite de Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale.
(4)Consiliul local şi primarul funcţionează ca autorităţi administrative autonome şi
rezolvă treburile publice din comună în condiţiile prevăzute de lege.
Art.8.-(1)Autoritatea publică locală este obligată să asigure transparenţa decizională în
cadrul acesteia, în raporturile stabilite între ea cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale
acestora, în acest scop este necesar :
a) să sporească gradul de responsabilitate a administraţiei publice faţă de cetăţean, ca
beneficiar al deciziei administrative ;
b) să stimuleze participarea activă a cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor
administrative şi în procesul de elaborare a hotărârilor şi dispoziţiilor ;
c) să sporească gradul de transparenţă la nivelul întregii administraţii publice locale.
(2) În acest sens principiile care stau la bază sunt la următoarele :
a) informarea în prealabil , sau din oficiu, a comunității locale asupra problemelor de
interes public care urmează să fie dezbătute de autorităţile administraţiei publice locale, precum
şi asupra proiectelor de hotărâri şi dispoziţii cu caracter general ;
b) consultarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite, la iniţiativa autorităţii
publice, în procesul de elaborare a proiectelor de hotărâri şi dispoziţii, cu caracter general ;
c) participarea activă a cetăţenilor la luarea deciziilor administrative şi în procesul de
elaborare a proiectelor de hotărâri şi dispoziţii cu caracter general, cu respectarea
următoarelor reguli :
1. şedinţele consiliului local sunt publice, în condiţiile legii ;
2. dezbaterile vor fi consemnate şi făcute publice ;
3. procesele verbale ale acestor sedinte sunt indosariate,arhivate sau facute publice, în
condiiile legii.
Art.9.- În sensul prezentului statut prin autoritatea publică locală se înţelege
Consiliul Local al comunei Miclesti,ca autoritate legislativa şi primarul comunei ca
autoritate executivă .
Art.10.– (1)Consiliul Local al comunei Miclesti are sediul social in localitatea Miclesti,
comuna Miclesti, judetul Vaslui,strada Principala nr. 78,fiind compus dintr-un număr de 11
consilieri locali, stabiliți conform Legii administrației publice locale nr.215/2001, republicată,
cu modificările si completările ulterioare .
(2)Consiliul Local al comunei Miclesti a fost constituit la data de 25.06. 2012 prin
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Hotărârea Consiliului Local nr. 3 , fiind compus din 11 consilieri locali repartizați astfel :
• 5 consilieri locali reprezentanți ai partidului politic – Uniunea Social Liberală;

• 3 consilieri locali reprezentanti ai partidului politic – Partidul Democrat Liberal;
• 3 consilieri locali reprezentanti ai partidului politic – Partidul Poporului – Dan
Diaconescu.
Art.11.– Primarul comunei Miclesti – domnul Agafitei Dorul Inelus – a fost ales la data de
10 iunie 2012 – din partea Uniunii Social Liberale,a cărui candidatură a fost validată prin
Sentinta Civilă nr. 56/C/sedința din camera de consiliu din 20 Iunie 2012 – a Judecătoriei
Vaslui.
Art.12.- În sensul prezentului statut actul normativ este actul emis sau adoptat de
autoritatea publică locală, cu aplicabilitate generală.
Art.13.- (1) În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative
autoritatea administraţiei publice locale are obligaţia să publice un anunţ referitor la această
acţiune,să-l afişeze la sediul propriu, într-un spaţiu accesibil publicului.Autoritatea
administraţiei publice locale va transmite proiectele de acte normative persoanelor care au
depus o cerere pentru primirea acestor informaţii.
(2) Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la
cunoştinţă publicului, în condiţiile alin.(1), cu cel puţin 30 zile înainte de supunerea spre
analiză, avizare şi adoptare de către autoritatea publică locală. Anunţul va cuprinde şi o
notă de fundamentare sau o expunere de motive, după caz, un referat de aprobare privind
necesitatea adoptării actului normativ propus, textul complet al proiectului actului
respectiv, precum şi termenul limită, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot trimite în scris
propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul actului normativ.
(3) Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ cu relevanţă asupra
mediului de afaceri se transmite de către iniţiator asociaţiilor de afaceri şi altor asociaţii
legal constituite, pe domenii de activitate, în termenul prevăzut la alin.(2).
(4) La publicarea anunţului autoritatea administraţiei publice va stabili o perioadă de cel
puţin 10 zile pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act
normativ supus dezbaterii publice.
(5) Conducătorul autorităţii publice va desemna o persoană din cadrul instituţiei,
responsabilă pentru relaţia cu societatea civilă, care să primească propunerile, sugestiile şi
opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de act normativ propus.
(6) Proiectul de act normativ se transmite spre analiză şi avizare autorităţii publice locale
numai după definitivare, pe baza observaţiilor şi propunerilor formulate potrivit alin.(4).
(7) Autoritatea publică locală este obligată să decidă organizarea unor întâlniri în
care să se dezbată public proiectul de act normativ, dacă acest lucru a fost cerut în scris de către
o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate publică.
(8) În cazul în care se organizează dezbateri publice, acestea trebuie să se desfăşoare în cel5
mult 10 zile de la publicarea datei şi locului unde urmează să fie organizate. Autoritatea

publică în cauză trebuie să analizeze toate recomandările referitoare la proiectul de act
normativ în discuţie.
(9) În cazul reglementării unei situaţii care, din cauza circumstanţelor sale excepţionale,
impune adoptarea unor soluţii imediate, în scopul evitării unor grave atingeri aduse interesului
public,proiectele de acte normative se supun adoptării în procedura de urgenţă prevăzută de
reglementările în vigoare.
Capitolul IV
INSTITUȚII SOCIALE, CULTURALE, SERVICII PUBLICE,
CĂI DE COMUNICAȚIE
Art.14.- Pe teritoriul comunei îşi desfăşoară activitatea următoarele instituţii social-culturale și
religioase :
a) Scoala Gimnazială nr.1 sat. Miclești – unitate cu personalitate juridică , care are în
subordine :
- Școala Gimnazială sat. Chircești ;
- Școala Primară sat. Popești ;
- Grădinița cu program normal Miclești ;
- Grădinița cu program normal Chircești ;
- Grădinița cu program normal Popești .
b) Centrul Cultural Movila lui Burcel Miclești ;
c) Biblioteca comunală Miclești ;
d) Biserica Sf. Nicolae din satul Miclești , ctitorie din 1830-1832 a familiei de boieri
Miclescu , monument istoric ;
e) Biserica de lemn Sf. Ioan Botezătorul din satul Popești , ctitorie din 1793 a familiei de
boieri Miclescu , monument istoric ;
f) Biserica Sf. Treime din satul Chircești , ctitorie din 1809-1810 a boierului Alexandru
Hrisoverghi , proprietarul moșiei ;
g) Mănăstirea Ștefan cel Mare și Sfânt de la Movila lui Burcel,ctitorie din anii 1995-1997 ,
loc de reculegere și înălțare spirituală de mare importanță ;
Art.15. – (1) Pentru asigurarea sănătății locuitorilor comunei există un cabinet medical
individual în satul Miclești, încadrat cu un medic de familie și un asistent medical.
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(2) In satul Miclești există un punct farmaceutic care asigură medicamentele necesare
pentru bolnavi și tratarea unor afecțiuni .

Art. 16- Siguranța cetățenilor , ordinea și liniștea publică sunt asigurate de Postul de
poliție Miclești care funcționează cu 2 agenți .
Art.17-Serviciile de poștă sunt asigurate de 2 agenții poștale care funcționează în satele
Miclești și Chircești , încadrate cu câte un agent poștal .
Art.18-Instituţiile social-culturale și religioase care funcţionează pe raza administrativteritorială a comunei Miclesti , sunt sub autoritatea Consiliului Local al comunei Miclesti ,
respectiv , a Episcopiei Hușilor.
Art.19.-(1) Căile de comunicaţii existente pe teritoriul comunei Miclesti se compun
din drumuri nationale , drumuri judeţene, drumuri comunale şi drumuri săteşti.
(2)Drumul National DN 24 – Vaslui-Iasi traversează jumătatea de vest a teritoriului
administrativ al comunei și asigură legătura cu municipiul Vaslui – reședința județului și
municipiul Iași –oraș de importanță regională .
(3)Drumul judeţean 244 E, asfaltat, intră pe teritoriul comunei Miclesti,prin satul Miclesti
si trece spre satul Botesti,comuna Botesti,asigurând legătura cu municipiul Husi,spre Vama
Albița, ajungând in Republica Moldova. Acest drum se afla in administrarea Societatii
comerciale ”Lucrări Drumuri şi Poduri Vaslui”,cu actionar majoritar Consiliul judetean Vaslui.
(4)Drumurile locale comunale:DC 12 Miclesti-Chircesti-DN 24,este asflatat,asigură
legătura satului Chircești cu centrul de comună cât și cu DN 24 iar DC 13 din DN 24 spre satul
Popesti,cu intrare in satul Gugesti, comuna Botesti,este pietruit și urmează a fi modernizat
printr-un proiect cu finanțare europeană,aceste drumuri aparţin domeniului public de interes
local.
Capitolul V
ACTIVITĂȚI ECONOMICE ȘI PRESTĂRI –SERVICII
SI SERVICII PUBLICE
Art.20.- (1)Activităţile economice specifice comunei sunt agricultura si cresterea
animalelor, cu ponderea ce mai mare, urmate de comerţ prin magazine mixte.
(2) Există în comună un număr de 1190 de gospodării agricole individuale care lucrează în
medie câte 0,50 ha teren , majoritatea terenului arabil fiind comasat în cadrul AGROMEC SA
Codăești .
(3)Există, de asemenea , o societate agricolă care cultivă o suprafață de 100 ha vie nobilă în
extravilanul satului Popești,industrializând producția într-un combinat amplasat în satul
Popești.
(4)Societatea Safir SRL deține spații de producție în satul Miclești care ar putea fi folosite
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pentru creșterea păsărilor.

(5)In satele comunei funcționează 20 societăţi comerciale , profilate pe comerț, care asigură
aprovizionarea populației cu mărfurile de care are nevoie.
(6)Târgul săptămânal se organizează în fiecare miercuri în satul Miclești , realizând
aprovizionarea populației și schimbul de produse .
(7) Deținătorii de animale sunt grupați în Asociatia Crescătorilor de animale Miclesti ,
asociație cu personalitate juridical,care administrează pășunile comunale și poate accesa fonduri
europene pentru îmbunătățirea calității acestora cât și pentru crearea de facilități pentru
valorificarea produselor animaliere .
Art.21- Există în comună 2 mori în regim prestator , una în satul Miclești și una în satul
Chircești , care asigură servicii de calitate .
Art.22- 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 prevăzute de lege şi regulamente. Personalul
din serviciile publice locale şi aparatul de specialitate a primarului au statut de funcţionar
public şi nu poate fi membru al unui partid politic sau al unei formaţiuni politice precum si de
personal contractual .
Capitolul VI
RANGUL COMUNEI , TITLUL DE CETĂȚEAN DE ONOARE,
CONSULTAREA CETĂȚENILOR
Art.23-(1)Rangul satului Miclesti,judeţul Vaslui,sat reşedinţă de comună este rangul IV
iar a satelor componente ale comunei este de rangul V în conformitate cu prevederile Legii nr.
351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional cu modificările si
completările ulterioare .
(2)Trecerea localităţilor de la un rang la altul se face prin lege, la propunerea
consiliului local, cu consultarea populaţiei prin referendum şi a instituţiilor implicate.
Art.24 -(1) Persoanele 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 „Cetăţean de unoare”.
(2) 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 dezvoltarea8
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 ;
(3) Drepturile de care se bucură persoanele care primesc titlul de „Cetăţean de onoare”.
- înscrierea în cartea de onoare a Consiliului Local Miclesti şi acordarea diplomei şi
plachetei „Cetăţean de onoare”.
(4) Retragerea titlului de „Cetăţean de onoare” se face pentru faptele care aduc atingere
demnităţii şi prestigiului colectivităţii, intereselor economice şi sociale sau culturale ale
localităţii.
(5) Acordarea şi retragerea titlului se face prin hotărârea consiliului local la propunerea
primarului.
Art.25- Cetăţenii comunei Miclesti,judeţul Vaslui au dreptul de a participa prin modalităţile
prevăzute de lege la viaţa politică, economică,socială şi cultural – sportivă din comună.
Art.26 -(1) Cetăţenii comunei sunt consultaţi,in conditiile legii,prin referendum, asupra
problemelor de interes deosebit din unitatea administrativ teritorială – comuna Miclesti .
(2) Referendumul local se poate organiza in toate satele si localitătile componente ale
comunei ori numai in unele dintre acestea .
(3) Cetătenii pot fi consultati si prin adunări cetatenesti organizate pe sate .
Art.27- (1) Convocarea şi organizarea adunărilor cetatenesti se face de către primar la iniţiativa
acestuia ori a unei treimi din numărul consilierilor în funcţie.
(2)Convocare se face prin aducerea la cunoştinţă publică a scopului adunării, a datei şi
locului unde urmează să se ţină adunarea.
Art.28-(1) Adunarea cetătenească este valabil constituită în prezenţa majorităţii
reprezentanţilor familiilor şi adoptă „propuneri” cu jumătate plus unu din numărul celor
prezenţi.
(2)Propunerile se consemnează într-un proces-verbal care se înaintează primarului.
Art.29- (1)Primarul are obligaţia de a aviza propunerile şi a le înainta consiliului la
prima şedinţa pentru a hotărî.
(2) Soluţia adoptată de consiliu se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului
comunei Miclesti.
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Capitolul VII
PATRIMONIUL PUBLIC ȘI PRIVAT AL COMUNEI , ASOCIERI,
INSEMNELE COMUNEI
Art.30-(1) Bunurile ce aparţin domeniului public sau privat de interes local pot fi
date, prin hotărârea consiliului local, în administrare instituţiilor publice din comună, să fie
concesionate ori să fie închiriate,dupa caz,numai in baza intabularii prin carte funciara. De
asemenea, consiliul local hotărăşte cu privire la cumpărarea şi vânzarea bunurilor care
fac parte din domeniul privat de interes local, în condiţiile legii.
(2) Vânzarea,concesionarea,inchirierea şi locaţia de
publică, organizată în condiţiile legii.

gestiune se face prin

licitaţie

(3) Înstrăinarea bunurilor aparţinând domeniului privat al comunei se face pe bază de
expertizei de evaluare însuşită de consiliul local.
Art.31-În condiţiile legii, consiliul local, poate hotărî asocierea cu alte unităţi ale
administraţiei publice locale, pentru realizarea unor lucrări şi servicii de interes public,
precum şi colaborarea cu agenţi economici din ţară sau străinătate în scopul realizării unor
acţiuni sau lucrări de interes comun.
Art.32-Consiliul Local Miclesti hotărăşte înfrăţirea comunei cu unităţi administrativteritoriale similare din alte ţări.
Art.33-Consiliul Local Miclesti are iniţiativă în atribuirea şi schimbarea denumirilor
unor instituţii publice de interes local, a străzilor şi altor obiective locale, pe care le înaintează
organelor sau institutiilor abilitate de lege pentru aprobare.
Art.34-Însemnele specifice localităţii Miclesti şi utilizarea acestora,sunt cele stabilite în
condiţiile legii.
Capitolul VIII
DISPOZITII FINALE
Art.35-Adoptarea şi modificarea Statutului comunei Miclesti se face prin hotărârea
Consiliului Local Miclesti cu votul a două treimi din consilierii în funcţie.
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