STATUTUL
ORAŞULUI SĂRMAŞU
JUDEŢUL MUREŞ
CAPITOLUL I
DATE PRIVIND LOCALITATEA
SECŢIUNEA I–a
DELIMITAREA TERITORIALĂ, CONDIŢII
GEO – CLIMATICE, SCURT ISTORIC, LOCALITĂŢI
COMPONENTE, POPULAŢIA
Art. 1.
Importantă aşezare în Câmpia Transilvaniei, dobândind
în anul 2003 titlul de oraş al României, Sărmaşu este situat la intersecţia
paralelelei 45°45’ latitudine nordică cu meridianul 24°10’ longitudine estică,
în zona centrală a ţării, la întretăierea limitelor administrative ale judeţelor
Mureş, Cluj şi Bistriţa Năsăud.
Sărmaşu se învecinează la nord cu comuna Budeşti (judeţul Bistriţa
Năsăud), la est cu comuna Sînpetru de Câmpie, la sud est cu comuna Miheşu
de Câmpie (judeţul Mureş), la vest cu comuna Cămăraşu şi la nord-vest cu
comuna Mociu (judeţul Cluj).
Sărmaşu şi aşezările componente se integrează în “zona de coline
joase”, înălţimea medie a terenului faţă de nivelul mării fiind de 380 m.
Înălţimea maximă atinsă de perimetrul sărmăşean este de 500 m.
Compoziţia geologică este reprezentată în cea mai mare parte de
soluri din categoria cernoziom, precum şi soluri brune slab roşcate, care au
permis o îndelungată şi rodnică activitate agricolă.

Hidrografia este slab reprezentată, consecinţă şi a evoluţiei în decursul
timpului a relaţiei om – natură, a despăduririi în scurgerea timpului a
Câmpiei Transilvane. Pâraiele şi bălţile ce rezultă din apele pluviale au o
rezistenţă efemeră. Pârâul de Câmpie, care colectează apele pluviale dintr-un
areal mai întins, pe timp de secetă îşi reduce debitul până la secare.
Lipsa unei ape curgătoare cu debit permanent a constituit o piedică în
dezvoltarea social – economică a localităţii în epoca modernă. În ultimii ani
localitatea a fost racordată la sistemul judeţean de alimentare cu apă,
amenajându-se şi o staţie de epurare a apelor uzate şi un început de reţea de
canalizare.
Solurile fertile ale zonei au permis practicarea cu eficienţă a
agriculturii, suprafaţa arabilului sărmăşean întinzându-se pe 4902 hectare iar
viile şi livezile pe 119 ha.
Păşunile şi fâneţele, întinse pe 1644 hectare, au permis ca a doua
ocupaţie de bază a agricultorilor să fie creşterea animalelor, ale căror
efective se ridică în prezent la 1800 bovine, aproape 7000 ovine, peste 500
porcine, 23000 de păsări, cca 600 de familii de albine, gospodarii fiind
constituiţi în 5 asociaţii de crescători de animale cu 311 membrii.
Domurile gazeifere pe care este aşezată localitatea au oferit zonei o
bogăţie inestimabilă – gazul metan. Fiind, după aprecierea specialiştilor, cel
mai curat din punct de vedere calitativ şi al conţinutului de metan, acesta a
situat Sărmaşu rândul primelor localităţi din europa în care s-a început
exploatarea industrială a gazului metan, în 3 aprilie 1914. Prima sondă de
foraj datează din 6 februarie 1908, fiind în prezent declarată obiectiv cu
valoare muzeală.
Căile de comunicaţie sunt reprezentate de drumul judeţean ce face
legătura între oraşele Luduş şi Bistriţa şi pe care sunt înşirate 4 sate
componente ale unităţii administrative Sărmaşu, pe o lungime de 13 km.
Acesta intersectează în localitatea Sărmăşel Gară drumul naţional 16, care
face legătura oraşelor Reghin şi Tg. Mureş cu Cluj Napoca. Căile de
comunicaţie sunt completate de existenaţa unei linii de cale ferată cu
ecartament normal ce face legătură între Luduş şi Bistriţa şi care trece prin
patru din cele opt aşezări componente ale Sărmaşului. La cele de mai sus, se
adaugă reţeaua de drumuri şi străzi, din care 48 de străzi modernizate cu
pavaj din piatră, 9 străzi cu covor asfaltic şi 2 drumuri de ţară pietruite.
Art. 2.
În puţien cuvinte istoricul oraşului Sărmaşu:
descoperirile arheologice fortuite din perioada de tranziţie de la neolitic la
epoca bronzului, păstrate în muzeul şcolar al localităţii Sărmaşu – ceramică
de tip coţofeni, străpungătoare din corn de cerb, topoare de piatră perforată ş.

a. – aduc mărturii despre existenţa unei populaţii sedentare pro-tracic, având
ca ocupaţii cultivarea pământului, creşterea anmalelor, meşteşuguri casnice.
Prima atestare prin document scris a localităţii Sărmaşu datează din
10 aprilie 1329 prin actul elaborat în numele regelui ungar care menţionează
Sărmaşu ca punct de hotar cu domeniile învecinate, dăruite nobilului Ştefan
Pogány în schimbul unor posesiuni din Slovacia. În 1348 regele Ungariei,
Ludovic I de Anjou, donează moşia Sărmaşu şi altele învecinate familiei
nobilare de Juc. Localitatea apare în documente cu denumirea “Terra
nobilium de Swk Sarmas”. E menţionată şi biserica localnicilor, “ecllesia
parochialis in Swk Sarmas”.
Localitatea Sărmaşu a fost martora multor evenimente importante din
istoria Transilvaniei şi a ţării, locuitorii fiind prezenţi la marile evenimente
ale istoriei şi în mod special la Revoluţia de la 1848 când s-a remarcat
Alexandru Chiorean şi Vasile Simonis, primul în calitate de prefect al
Câmpiei Transilvaniei şi al doilea ca tribun al aceleiaşi zone în cadrul
administraţiei lui Avram Iancu. În perioada celui de-al doilea Război
Mondial comuna fiind sub ocupaţie străină a cunoscut ororile războiului prin
masacrele de la Sărmaş, Sărmăşel. Aşezarea devine în 1947 reşedinţă de
plasă în cadrul judeţului Cluj, iar în 1952 devine reşedinţa raionului cu
acelaşi nume tot în cadrul judeţului Cluj. Din 1960 devine comună în raionul
Luduş, iar din 1968 comună în judeţul Mureş.
În anul 2003 localitatea este ridicată la rangul de oraş.
Art. 3.
Aşezările componente:
Sărmaşu, localitate de primă mărime şi importanţă istorică, socialculturală şi economică din Câmpia Transilvaniei, a fost centru administrativ
în diferite perioade ale trecutului său istoric. Populaţia a evoluat de la 2943
locuitori în 1930 la 3816 locuitori în 1966. În 1922 s-au consemnat 3760
persoane, iar în 2002 au fost înregistrate 1301 gospodării cu 3885 locuitori.
Sărmăşel Gară este amintit în documente ca localitate de sine
stătătoare doar în secolul trecut. Satul se găseşte pe Pârâul de Câmpie, la
intersectarea drumului judeţean Reghin – Bistriţa cu drumul naţional Reghin
– Mociu – Cluj Napoca. În 1966 avea 787 locuitori, în 1922 – 755. La
ultimul recensământ a fost înregistrat cu 242 gospodării şi 763 locuitori.
Sărmăşelu se află în dreapta Pârâului de Câmpie şi la nord de
localitatea Sărmaşu, pe traseul Luduş – Sărmaşu – Cluj Napoca. Populaţia
cea mai numeroasă a aşezării a fost înregistrată în 1930: 1080 locuitori.
Datele cele mai recente indică existenţa a 298 gospodării cu 181 locuitori.
Balda. Aşezare veche şi cu un trcut istorico-cultural notabil, atestată
documentar din anul 1334. Se află pe dreapta Pârâului de Câmpie, de-a
lungul drumului judeţean Sărmaşu – Luduş. În 1966 înregistrase 1526

locuitori. Datele statistice ale ultimului recensământ indică 434 gospodării şi
1258 locuitori.
Vişinelu. Atestată documentar din 1340, localitatea se găseşte pe valea
Frata şi este legată prin drum comunal de satul Balda. Populaţia satului,
ajunsă în anul 1930 la 1086 locuitori, în prezent înregistrează 247 gospodării
şi un număr de 564 locuitori.
Larga – este un sat-cătun, aşezat pe valea Ciciana Mare, legat prin
drum comunal de şoseaua Luduş – Sărmaşu, în zona de interfluviu dintre
Pârâul de Câmpie şi Pârâul Şesu. În 1966 avea 157 locuitori. După datele
recentului recensământ, Larga se compune din 27 gospodării, cu 72
locuitori.
Moruţ – sat-cătun al Sărmaşului, aşezat pe interfluviul dintre Pârâul
de Câmpie şi Valea Şesu, în zona de izvoare a pârâului cicana Mare. Aflat în
involuţie în ultimele decenii, acum are 36 gospodării şi un număr de 89
locuitori.
Titiana – sat-cătun al Sărmaşului, aflat pe valea Ciciana Mare,, în
stânga Pârâului de Câmpie. La prima atestare, în 1956, avea 156 locuitori. În
prezent are 14 gospodării şi un număr de 39 locuitori.

POPULAŢIA ORAŞULUI
Art. 4
Populaţia totală a Sărmaşului după recensământul din
2002, este de 7488 locuitori, structurată după cum urmează:
- bărbaţi: 3 618;
- femei: 3 870.
Ocupaţia de bază este agricultura şi prelucrarea lemnului. Gradul de
calificare şi instruire este mediu.
Populaţia pe naţionalităţi:
- români: 5106;
- maghiari: 1807;
- rromi: 567;
- germani: 2;
- francezi: 2;
- saşi: 1;
- evrei: 3
Populaţia după religie:

– ortodocsă: 5349
– romano-catolică: 42;
– greco-catolică: 145;
– reformată: 1422;
– adventistă de ziua a şaptea: 449;
– martorii lui Iehova: 51;
– unitariană: 2;
– baptistă: 1;
– penticostală: 17;
– greco-evanghelică: 2;
– atei: 2;
– fără religie sau nedeclarată: 6
Populaţia după limba maternă:
– română: 5614;
– maghiară: 1801;
– franceză: 2;
– germană: 2;
– rromanes: 69.

S E C Ţ I U N E A a II – a
AUTORITĂŢILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE CARE
CONDUC ORAŞUL SĂRMAŞU
I. CONSIDERAŢII GENERALE
Art. 5
Potrivit art. 20 din Constituţia României, Consiliul Local
Orăşenesc şi Primarul Oraşului sunt autorităţile publice prin care se
soluţionează şi se gestionează treburile publice în numele şi în interesul
colectivităţilor locale pe care le reprezintă autonomia locală în oraş.
Autonomia locală stă la baza organizării şi funcţionării autorităţilor
administraţiei publice locale şi priveşte organizarea, funcţionarea,
competenţele şi atribuţiile, precum şi gestionarea resurselor care aparţin
oraşului permiţând iniţiativa în toate domeniile, cu excepţia celor care sunt
date în mod expres în competenţa altor autorităţi.
Art. 6
Consiliul Local şi Primarul se aleg în conformitate cu
prevederile Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei
publice locale prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat.
Viceprimarul se alege prin vot indirect de către Consiliul Local.

Consiliul Local Orăşenesc se alege prin vot exprimat pe baza
scrutinului de listă iar primarul pe baza scrutinului uninominal.
În funcţia de consilier sau primar al oraşului pot fi aleş numai cetăţenii
care îndeplinesc condiţiile prevăzute în art. 37, alin. 3 din Constituţie şi dacă
au împlinit vârstya de cel puţin 23 de ani până în ziua alegerilor inclusiv şi
dacă au domiciliul pe raza administrativă a oraşului Sărmaşu

II. CONSILIUL LOCAL
Art. 7
În conformitate cu prevederile art. 21 alin. 1 din Legea
215/2001 Consiliul Local este autoritatea administraţiei publice prin care se
realizează autonomia locală, asigurând conducerea oraşului ca autoritate
deliberativă.
Sediul administraţiei publice locale este situat în centrul civica al
oraşului Sărmaşu pe str. Republicii nr. 63, jud. Mureş.
Art. 8
Consiliul Local s-a constituit pe data de 24 iunie 2004
prin Hotărârea nr. 3/2004 şi este format dintr-un număr de 15 consilieri,
corespunzător numărului de locuitori ai oraşului.
Apartenenţa politică a consilierilor la data de 30 martie 2005 era:
PNL:
– 5 consilieri;
UDMR:
– 4 consilieri;
PUR:
– 2 consilieri;
PSD:
– 3 consilieri;
PUNR:
– 1 consilier.
Localitatea Vişinelu are un delegat sătesc în persoana domnului
Socaciu Florin – Traian.
Art. 9
Validarea mandatelor de consilieri, constituirea
consiliului Local nou ales şi funcţionarea acestuia se fac în conformitate cu
prevederile Legii 215/2001 şi a Regulamentului de funcţionare a Consiliului
Local al cărui mandat a expirat, până la elaborarea noului regulament.
Art. 10
În rezolvarea treburilor publice din localitate, în baza art.
6 din Legea 215/2001, Consiliul Local şi Primarul acţionează ca autorităţi
administrative autonome, în condiţiile prevăzute de Legel
Între consiliul Local şi primarul oraşului nu sunt relaţii de
subordonare, existând doar acorduri dfe interdependenţă şi colaborare.

III. PRIMARUL ORAŞULUI
Art. 11
Primarul oraşului este autoritatea executivă prin care se
realizează conducerea pe baza principiului autonomiei locale şi a celorlalte
principii prevăzute de Constituţie şi de Legea Administraţiei Publice Locale.
Art. 12
Conform art. 66 din Legea 215/2001, Primarul este şeful
administraţiei publice locale şi răspunde în faţa Consiliului Local de buna
funcţionare a acestuia.
Primarul reprezintă oraşul în relaţiile cu alte autorităţi publice,
persoanele fizice sau juridice, române sau străine precum şi în justiţie.
Semnul distinctiv al primarului este o eşarfă în culorile drapelului
naţional al României. Eşarfa va fi purtată la solemnităţi, recepţii, ceremonii
publice şi la celbrarea căsătoriilor.

SECŢIUNEA a III – a
ACTIVITĂŢILE ECONOMICE, COMERCIALE,
DE PRESTĂRI SERVICII
CONDIŢII DE LOCUIT
I. ACTIVITĂŢILE ECONOMICE
Art. 13
Activităţile economice din cadrul oraşului sunt:
INDUSTRIA, care dispunde de un număr de 82 unităţi/societăţi
comerciale, din care:
- agenţi economici cu caracter privat din ramuri industriale: 10
- agenţi economici cu caracter privat din ramuri cu caracter privat: 72
- prestări servicii: 45

II. ACTIVITĂŢI COMERCIALE
Art. 14
Activitatea comercială a oraşului Sărmaşu se desfăşoară
de către un număr de 82 agenţi economici după cum urmează:
- agenţi economici cu capital privat: 81
- agenţi comerciali din sector cooperatist: 1

Unităţi comerciale după profil:
- alimentar: 14
- nealimentar: 10
- mixt: 33
- alimentaţie publică: 15

III. PRESTĂRI SERVICII

-

Art. 15
Prestările de servicii sunt asigurate în oraş prin:
atelier de tâmplărie: 6
mori pentru porumb şi furaje: 4
croitorie: 2
brutării: 2
agricultură: 13
zidărie, construcţii: 10
reparaţii încălţăminte: 2
reparaţii obiecte uz casnic: 2
frizerie, coafură: 4

IV. AGRICULTURĂ
Art. 16
Agricultura oraşului Sărmaşu rămâne activitatea
principală a tuturor localităţilor componente, majoritatea populaţiei active
fiind ocupată în acest sector. Creşterea animalelor se desfăşoară în
gospodării individuale şi asociaţii de crescători de animale. Dispune de 6175
hectare de teren împărţit astfel:
a) în gospodării ale populaţiei:
– teren arabil: 4961 ha
– fânaţe: 526 ha
– păşuni: 117 ha
– păduri:104 ha
– vii: 25 ha
– livezi: 40
b) în adminsitrarea primăriei:
– teren arabil: 3 ha
– păşuni: 950 ha
– păduri: 31 ha

V. FONDUL DE LOCUINŢE
Art. 17
Evoluţia, structura, şi dotarea fondului delocuinţe este
următoarea:
Oraşul Sărmaşu dispune de un număr de 2464 clădiri de locuit,
locuinţe permanente proprietate privată reprezentând un procent de 98,9 %,
iar diferenţa fiind proprietate de stat, de grup şi culte religioase.
Din numărul total de locuinţe 2550,
- 1650 sunt alimentate cu apă
- 2508 cu instalaţie electrică
- 68 cu încălzire prin termoficare
În numărul total de locuinţe sunt:
- 5646 camere de locuit;
- 2401 bucătării;
- 216 cu baie proprie;
- suprafaţa medie a unei camere de locuit: 12 mp
- 26 camere sunt utilizate în scopuri profesionale, comerciale;
Zona de locuit este aprobată prin Planul de Urbanism General
Sărmaşu din anul 2001 şi Regulamentul local de Urbanism însumând o
suprafaţă totală de 365 ha.
Materiale de construcţii frecvent utilizate sunt: cărămidă, lemn, BCA,
ţiglă.
Timpul mediu de realizare a unei construcţii este de 24 de luni.

SECŢIUNEA a IV–a
INSTITUŢII SOCIAL CULTURALE ŞI DE CULT
Art. 18
Unităţele social culturale şi de cult din oraşul Sărmaşu
sunt prezentate în cele ce urmează:
a) Oraşul are 19 unităţi de învăţământ cu 69 săli de clasă, repartizate astfel:
– grădiniţe: 7/15
– şcoli primare: 6/21
– şcoli gimnaziale: 4
– şcoli profesionale: 1/3
– licee: 1/22, precum şi 3 laboratoare specializate (câte unul pentru
materiile fizică, chimie şi informatică) şi 2 săli de sport.

c)
–
–
–
d)
–
e)
–
–
f)
–
–
–
–
–
g)
–

–
–

–
–
–

–
–
–
–

Instituţii de asistenţă medicală şi farmacii:
1 centru de sănătate cu un număr de 80 de paturi;
6 cabinete medicale individuale;
1 farmacie;
Instituţii de asistenţă socială:
2 case de copii tip familial
Instituţii culturale:
1 bibliotecă orăşenească cu peste 20 000 de volume;
1 Casă de Cultură şi 3 Cămine Culturale
Instituţii de cult:
În oraşul Sărmaşu activitatea religioasă se desfăşoară în:
7 biserici ortodoxe
3 biserici catolice;
3 biserici reformate;
3 case de rugăciune adventiste de ziua a şaptea;
1 Sala Regatului a Martorilor lui Iehova;
cimitire şi monumente:
cimitirul reformat, situat în oraşul Sărmaşu, în care au fost găsite un
număr de 39 de cadavre ale martirilor de naţionalitate română, civili şi
militari, luaţi prizonieri de război de la Oarba de Mureş;
3 biserici muzeu, câte una în Sărmaşu, Vişinelu şi Sărmăşel Gară;
Monumentul Femeie-Simbol, ridicat în anul 2003 în Parcul Central al
oraşului în memoria eroilor căzuţi timpul celor două războaie mondiale,
pe care urmează a fi inscripţionată plăcuţa.
Monumentul lui Alexandru Chiorean zis Bătrâneanu, fost prefect al
Câmpiei Transilvaniei;
Statuia lui Vasile Simonis, luptător paşoptist, tribun în cadrul
administraţiei lui Avram Iancu;
Troiţa amplasată în Parcul Central al oraşului Sărmaşu ridicată în
memoria eroilor căzuţi pe câmpul de luptă în timpul celor două războaie
mondiale;
Troiţa amplasată în localitatea Sărmăşelu ridicată în memoria eroilor
căzuţi pe câmpul de luptă în timpul celor două războaie mondiale;
Monument ridicat în cinstea soldaţilor căzuţi soldaţilor căzuţi în timpul
celui de Al Doilea Război Mondial – Ioan Găinuşă şi Gheorghe Pană;
Monumentul eroilor sărmăşeni amplasat în Sărmaşu pe strada 30
Decembrie în cinstea celor căzuţi pe câmpurile de luptă.
Monumente construite în incinta bisericilor din localităţile componente în
cinstea eroilor căzuţi în cele două războaie mondiale.

SECŢIUNEA a V –a
REŢELE, CĂI DE ACCES, SPAŢII VERZI
Sărmaşu este situat la intersecţia paralelelei 45°45’ latitudine nordică
cu meridianul 24°10’ longitudine estică, în zona centrală a ţării, la
întretăierea limitelor administrative ale judeţelor Mureş, Cluj şi Bistriţa
Năsăud.
Sărmaşu se învecinează la nord cu comuna Budeşti (judeţul Bistriţa
Năsăud), la est cu comuna Sînpetru de Câmpie, la sud est cu comuna Miheşu
de Câmpie (judeţul Mureş), la vest cu comuna Cămăraşu şi la nord-vest cu
comuna Mociu (judeţul Cluj).
Art. 19
Căile de comunicaţie sunt reprezentate de drumul
judeţean ce face legătura între oraşele Luduş şi Bistriţa şi pe care sunt
înşirate 4 sate componente ale unităţii administrative Sărmaşu, pe o lungime
de 13 km. Acesta intersectează în localitatea Sărmăşel Gară Drumul
Naţional 16, care face legătura oraşelor Reghin şi Tg. Mureş cu Cluj
Napoca. Căile de comunicaţie sunt completate de existenaţa unei linii de
cale ferată cu ecartament normal ce face legătură între Luduş şi Bistriţa şi
care trece prin patru din cele opt aşezări componente ale Sărmaşului. La cele
de mai sus, se adaugă reţeaua de drumuri şi străzi, din care 48 de străzi
modernizate cu pavaj din piatră, 9 străzi cu covor asfaltic şi 2 drumuri de
ţară pietruite.
Art. 20
Oraşul Sărmaşu dispune de 12 ha destinate zonelor de
parcuri, recreere, turism şi sport.
Art. 21
Reţeaua de apă potabilă are o lungime de 11,2 km, sursa
de alimentare fiind din conducta de apă Tg Mureş – Pogăceaua – Sărmaşu.
Oraşul dispune de canalizare în centrul civic, aceasta urmând a fi extinsă în
viitor.
Reţeaua de telecomunicaţii este digitală, fiind cuprinse un număr
de1572 abonaţi la ROMTELECOM, o acoperire parţială oferită de S.C.
ORANGE ROMANIA pentru reţeaua de telefonie mobilă, precum şi un
început de acoperire pentru reţeaua de internet oferită de SC ORIZONT
SRL.

SECŢIUNEA a VI – a
SERVICIILE PUBLICE ŞI APARATUL CONSILIULUI LOCAL
Art. 22
Serviciile publice ale oraşului sunt destinate să
deservească cetăţenii, agenţii economici, instituţiile şi orice alţi factori
interesaţi.
Serviciile publice sunt organizate de către Consiliul Local potrivit
prevederilor Legii Administraţiei Publice înprincipalele domenii de
activitate ţinând cont şi de mijloacele financiare de care dispune oraşul.
În prezent sunt organizate în subordinea consiliului local următoarele
servicii:
– Compartiment Asistenţă Socială şi Autoritate Tutelară, asistenţi personali
pentru persoanele cu handicap
– Compartiment cultură – bibliotecă
– Compartiment administrativ – gospodăresc
– Consilier juridic
– Auditor
– Serviciul buget finanţe, impozite şi taxe
– Serviciul gospodărie, salubritate, străzi, autofinanţate
– Compartiment fond funciar şi consultanţă agricolă
– Pază, muncitori
– Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor
– Arhitect şef
Art. 23
După organizare, serviciile publice sunt preluate de către
primar ca autoritate executivă, care conduce serviciile publice, asigură
funcţionarea serviciilor, supraveghează realizarea măsurilor de asistenţă
socială. Primarul are în atribuţii numirea şi eliberarea din funcţie a
personalului aparatului propriu al consiliului local, cu excepţia secretarului,
conduce, coordonează şi controlează activitatea personalului aparatului
propriu, având dreptul de a-l recompensa pentru munca deosebită şi de a-l
sancţiona pentru încălcarea normelor de muncă şi disciplină în unitate sau de
a-I desface contractul de muincă dacă constată că salariaţii comit abateri
repetate şi grave.
Primarul asigură ordinea publică şi liniştea locuitorilor prin
intermediul instituţiilor abilitate.
Art. 24
Consiliul Local ca organ deliberativ aprobă la propunerea
primarului, organigrama, statul de funcţii, numărul de personal şi
regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu de specialitate

ale instituţiilor şi serviciilor publice precum şi ale regiilor autonome de
interes local. El poate înfiinţa instituţii publice, societăţi comerciale şi
servicii publice de interes local pentru care instituie norme de organizare şi
funcţionare, numeşte şi eliberează din funcţie pe conducătorii serviciilor
publice de interes local şi poate aplica sancţiuni când este cazul persoanelor
pe care le-a numit.

CAPITOLUL II
CETĂŢENII ORAŞULUI. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII.
ACORDAREA UNOR DISTINCŢII

Art. 25
Sunt cetăţeni ai oraşului Sărmaşu toate persoanele cu
cetăţenie română care au domiciliul sau reşedinţa în raza administrativteritorială a acestuia precum şi minorii în vârstă de până la 14 ani împliniţi
care nu au încă carte de identitate.
Persoanele care au domiciliul sau reşedinţa în oraşul Sărmaşu l
aîmplinirea vârstei de 18 ani primesc titlul şicertificatul de fiu/fiică a
oraşului Sărmaşu în cadrul unei festivităţi care se organizează de primar.
Art. 26
Toţi cetăţenii oraşului beneficiază de drepturile şi
obligaţiile consacrate de constituţie şi de alte legi aşa cum prevede art. 15
din Legea Fundamentală a României.
Art. 27
În afară de drepturile şi îndatoririle prevăzute pentru
cetăţeni la art. 22 - 54 din Constituţie, orice cetăţean al oraşului Sărmaşu
mai are şi următoarele drepturi:
a) dreptul de a se adresa autorităţilor publice locale cu propuneri şi
sugestii de natură a contribui la soluţionarea unor probleme de larg
interes pentru oraş în limitele legii;
b) dreptul de a fi primit la autorităţile administraţiei publice locale pentru
a-şi exprima direct opiniile asupra rezolvării treburilor publice din
oraş de către autorităţi;
c) dreptul de a-şi exprima părerea asupra tuturor problemelor care
privesc viaţa colectivităţii locale;
d) toţi cetăţenii oraşului apţi de muncă au obligaţia de a răspunde în
termen util la chemările ce le sunt adresate de autorităţile
administraţiei publice locale şi de a participa efectiv la realizarea unor
lucrări de interes public organizate sub patronajul primăriei;

e) toţi cetăţenii care locuiesc în blocuri de locuinţe şi deţin apartamente
proprietate particulară sau de stat au obligaţia de a-şi achita la timp
obligaţiile financiare pentru serviciile prestate şi să se abţină ca prin
comportamentul lor să creeze neplăceri altor locatari;
f) toţi cetăţenii sunt obligaţi a pătra în bună stare bunurile aparţinând
domeniului public al oraşului: drumuri, spaţii verzi, parcuri, inventar
stradal, etc. de asemenea, să evite degradarea sau distrugerea
imobilelor publice sau particulare;
g) pentru preîntâmpinarea unor accidente care pot avea urmări
catastrofale, toţi cetăţenii au obligaţia de a supraveghea permanent
sursele de energie electrică, termică şi gaze naturale sau îmbuteliate şi
să sesizeze factorii în drept când observă situaţii în neregulă.
Art. 28
În afară de titlul de cetăţean de onoare al oraşului ce
poate fi acordat persoanelor fizice române sau străine, consiliul Local poate
acorda cetăţenilor oraşului şi următoarele distincţii:
– titlul şi diloma pentru cea mai frumoasă gospodărie particulară;
– diploma pentru cel mai bun crescător de animale;
– diploma pentru cea mai frumoasă stradă;
– diploma cu ocazia împlinirii a 18 ani;
– diplomă cu ocazia încheierii căsătoriei;
– diplomă pentru cetăţenii seniori ai oraşului.
Art. 29
Regulamentul privind acordarea titlului de cetăţean de
onoare este aprobat de consiliul Local. Prin regulament s-au stabilit criteriile
de acordare a titlui, drepturile de care se bucură cetăţeanul de onoare precum
şi condiţiile de retragere a acestui titlu.

CAPITOLUL III
CONSULTAREA CETĂŢENILOR
ADUNĂRILE POPULARE
SECŢIUNEA I

CONSULTAREA CETĂŢENILOR
Art. 30
Consultarea cetăţenilor oraşului se poate face în
probleme de importanţă deosebită pentru oraş prin organizarea de
referendum local. Probleme de interes deosebit pentruoraş pot fi:
a) participarea personaelor fizice şi juridice cu mijloace băneşti,
materiale şi muncă fizică la realizarea unor obiective de interes public;
b) schimbarea denumirii localităţii şi probleme legate de reorganizarea
administrativ teritorială;
c) asocierea ori înfrăţirea cu localităţi din străinătate;
d) asocierea cu investirori străini sau locali în vederea realizării unor
obiective de interes economic şi social;
În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative
autorităţile locale au obligaţia să consulte cetăţenii, să supună dezbaterii
publice proiectele de acte normative şi să permită accesul la luarea deciziilor
administrative.
Art. 31
Consiliul local poate analiza şi hotărî cu privire la alte
probleme de interes local în care este necesar să fie consultaţi cetăţenii prin
referendum.
Art. 32
Organizarea şi desfăşurarea referendumului pentru
consultarea cetăţenilor se face de către primar pe baza programului şi
procedurii stabilite de Consiliul Local în baza legii.

SECŢIUNEA a II – a
ADUNĂRILE POPULARE
Art. 33
Adunările populare se organizează în vedere aplicării
unor dispoziţii ce decurg din acte normative sau pentru dezbaterea unor
probleme stabilite de consiliul local.
Art. 34
Adunările populare nu se pot organiza de către consiliul
local sau primar pentru activităţi ce sunt de resortul partidelor politice ori
sunt de competenţa altor organisme care se vor organiza conform
specificului lor.
Nu se organizează şedinţe de consultarea publicului atunci când sunt
prezentate informaţii privind:

a) apărarea naţională, siguranţa naţională şi ordinea publică, interesele
strategice, economice şi politice ale ţării precum şi deliberările
autorităţilor dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate
potrivit legii;
b) valorile, termenele de realizare şi datele tehnico-economice ale
activităţilor comerciale sau financiare dacă publicarea acestora aduce
atingere principiului concurenţei loiale potrivit legii;
c) datele personale, potrivit legii.
Art. 35
Adunările se pot organiza pe unul sau mai multe cartiere
şi străzi cu anunţarea scopului, cu precizarea persoanelor oficiale interesate a
lua parte la aceste adunări.
Art. 36
Pentru luarea unor hotărâri este necesară prezenţa la
adunare a majorităţii reprezentanţilor familiilor din sectorul respectiv iar
adoptarea propunerilor se face cu votul (pentru) a jumătate plus unul din
numărul celor prezenţi la adunare. Propunerile se consemnează într-un
proces verbal care se înaintează primarului. După totalizarea rezultatelor
acestea se înaintează consiliului local care va hotărî. Soluţia adoptată se
aduce la cunoştinţă publică prin orice mijloc de comunicare.

CAPITOLUL IV
DESPRE BUNURI ŞI ADMINISTRAREA LOR
Art. 37
Patrimoniul oraşului ca unitate administrativ teritorială
este stabilit prin hotărâre a Cosiliului Local , avându-se în vedere ca în
conformitate cu art. 121 din Legea 215/2001 din patrimoniu fac parte:
a) bunurile mobile şi imobile care aparţin domeniului public de interes
local;
b) din domeniul privat fac parte toate celelalte bunuri care nu fac parte
din domeniul public;
c) drepturile şi obligaţiile cu caracter patrimonial.
Art. 38
Inventarierea anuală a bunurilor aparţinând oraşului se
face de către comisii stabilite prin dispoziţie de către primar.
Primarul va prezenta anual Consiliului Local un raport asupra situaţiei
bunurilor din patrimoniul public şi privat al oraşului odată cu raportul asupra
execuţiei bugetului local.

Art. 39
Bunurile ce aparţin domeniului public sau privat al
oraşului pot fi date în admistrarea regiilor autonome, societăţilor comerciale
şi instituţiilor publice, vor putea fi concesionate sau închiriate pe baza
hotărârii Consiliului Local prin licitaţie publică cu procedura stabilită de
lege.
Art. 40
Evidenţierea bunurilor din domeniul public al oraşului se
face în inventarul bunurilor unităţii administrativ teritoriale care se supune
aprobării Guvernului conform procedurii. Inventarul bunurilor se
actualizează annual.
Bunurile din domeniul public şi privat pot fi concesionate sau
închiriate potrivit legii. Aceste bunuri pot fi atribuite în folosinţă gratuită pe
termen limitat persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfăşoară
activitate de binefacere sau de utilitate publică, sau serviciilor publice de
interes local.
Bunurile care nu mai sunt utile la un moment dat pot fi vândute în
condiţiile stabilite de consiliul local pentru fiecare ca în parte.
Pentru scopuri majore şi bine determinate, consiliul local poate
cumpăra unele bunuri de care are nevoie în condiţiile stabilite prin hotărâre.

CAPITOLUL

V

ÎNFRĂŢIREA CU ALTE LOCALITĂŢI ŞI
ASOCIEREA
Art. 41
În conformitate cu prevederile art. 11 alin. 1 din Legea
215/2001, se pot stabili legături de colaborare şi înfrăţire cu localităţi din
străinătate pe baza hotărârii Consiliului Local. Procedura este cea stabilită de
lege.
Art. 42
Pentru protecţia şi promovarea unor interese comune,
Consiliul Local poate hotărî în condiţiile legii, asocierea cu alte autorităţi ale
administraţiei publice locale sau judeţene, precum şi să adere la asociaţiii
naţionale şi internaţionale în scopul realizării unor lucrări sau acţiuni de
interes comun.

CAPITOLUL VI
ATRIBUIREA SAU SCHIMBAREA DE DENUMIRI
Art. 43
Atribuirea sau schimbarea de denumiri se poate face
numai în condiţiile legii.
Art. 44
Consiliul Local poate atribui sau schimba denumiri prin
hotărâre pentru parcuri, pieţe, oboare, cartiere, străzi, staţii ale mijloacelor de
transport în comun şi pentru obiective şi instituţii de interes local aflate în
subordinea lui.
Art. 45
Proiectele de hotărâre ale Consiliului Local având ca
obiect atribuirea ca denumire a unor nume de personalităţi ori evenimente
istorice, politice, culturale sau de orice altă natură, sau schimbarea unor
astfel de denumiri vor putea fi adoptate numai după ce au fost analizate şi
avizate de comisia de atribuire de denumiri judeţeană.

CAPITOLUL

VII

ÎNSEMNE
Art. 46
În afară de însemnele naţionale şi judeţene, stabilite
conform legii, oraşul poate să aibă însemne proprii elaborate pe baza
hotărârii consiliului Local. Aceste însemne pot fi:
– stema oraşului;
– drapelul oraşului.
Prin hotărâre de adoptare a lor se stabileşte şi modul de folosire

