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Anexa la proiectul de hotarare nr.

STATUTUL COMUNEI DODESTI
JUDEŢUL VASLUI

În conformitate cu prevederile art.36 alin.(3) lit.a) din Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a
Ordonanţei nr.53/2002 privind Statutul-cadru al unităţii administrativ-teritoriale, cu
modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local al Comunei DODESTI, jud.
Vaslui aprobă prezentul statut.
CAPITOLUL 1 - DATE GENERALE
1.1. AŞEZAREA GEOGRAFICĂ
Comuna DODESTI este situată în partea
sud-estică a judeţului Vaslui, având ca vecini comunele: Banca la vest, Suletea la sud,
Gagesti la est, Viisoara la nord. Comuna DODESTI este aşezată în sud-estul
judeţului Vaslui, in Podisul Barladului . Comuna este situata faţă de cele 3 municipii
ale judeţului astfel: distanţa de la DODESTI până la Vaslui fiind de 50 km,pana la
Bîrlad sunt 30 de km si pana la Huşi fiind de 62 km şi este străbătută de drumul
județean D.J. 244 in lungime de 12 km si face legatura cu comunele Banca, Viisoara,
Gagesti.
1.2. SUPRAFAŢA SI CONFIGURAŢIA RELIEFULUI
Suprafaţa totală a
2
comunei DODESTI este de 29,65 km , 3.133 ha: 250,00 ha intravilan si 2.750,00 ha
extravilan, din care: 2.025 ha teren arabi, 354 ha teren cu păşune, 108 ha fâneţe, 51 ha
teren cu vie, 161 ha ocupate de drumuri si cariere, 291 ha teren cu păduri si alte
terenuri forestiere, 595 ha terenuri neproductive si degradate, 161 ha teren curți—
construcții. Configuraţia preponderentă a terenului este cu forme predominante şi
relevante de dealuri.
Suprafaţa de teren arabil este cultivată aproape în totalitate,
majoritatea suprafeţelor de teren fiind arendate de societăţi agricole şi persoane fizice
individuale care lucrează în agricultură. Terenurile din extravilanul localităţilor sunt
proprietatea locuitorilor comunei.
1.3. RELIEF ŞI CONSTITUŢIA GEOLOGICĂ
Relieful
comunei
se
caracterizează prin dealuri cu versanți având înclinaţie cu 10 si 30%, din platforme
ușor înclinate, precum şi din albiile unor pâraie şi dealuri abrupte. Relieful comunei

DODESTI este rezultatul interacţiunii agenţilor geodinamici şi reflectă în mare
măsură alcătuirea petrografică a substratului, dispunerea monoclinală a stratelor şi
instalarea de la începutul cuaternarului a reţelei hidrografice cu caracter permanent.
Relieful comunei este format din dealuri de înălțime medie orientate de la nord spre
sud. Din punct de vedere geologic, teritoriul comunei DODESTI se desfăşoară pe
depozite şi aluviuni argilo-nisipoase.
1.4. CLIMA Clima întruneşte caracteristici temperat - continentale, trăsăturile sale
generale fiind marcate de diversitatea şi neregularitatea proceselor atmosferice. Clima
este temperat continentală, de nuanţă excesivă. Temperatura medie anuală a aerului
este de 9 – 9,5 grade Celsius, cantitatea medie anuală de precipitaţii este de 450 - 550
ml, iar vânturile au o frecvenţă şi viteză mare aproape tot timpul anului. Seceta este
fenomenul meteorologic foarte frecvent. Clima este specifică stepei, cu ani numeroşi
de secetă, cu ierni geroase şi sărace în zapadă.
Din septembrie până în februarie se
manifestă frecvente pătrunderi ale maselor de aer polar continental, venit dinspre est.
Cel mai însemnat factor climatologic este radiaţia solară. Umezeala aerului este un
alt element meteorologic care se regăseşte în precipitaţii. Precipitaţiile din comuna
DODESTI aparţin regimului continental, fiind în medie deficitar. Precipitaţiile sunt
mixte, iar regimul vânturilor este determinat atât de particularităţile circulaţiei
generale ale atmosferei cât şi de cele ale suprafeţei active. Comuna se confruntă cu
ierni destul de geroase şi veri secetoase.
1.5. HIDROGRAFIA
Teritoriul comunei este strabatut de o retea de paraie
formata din izvoarele existente si din apa ploilor, care datorita reliefului apa curge
repede.
1.6. VEGETAŢIA
Așezarea , configurația reliefului, caracteristicile care
reprezintă clima, solul, determina învelișul vegetal. Vegetația ca şi felul ei de
răspândire dă acestei zone aspectul de stepă şi silvostepă reprezentată prin trandafirul
sălbatic (Roza ferax) şi porumbarul (Prunus spinosa) din speciile lemnoase si prin
păiuş intercalate cu pajişti uscate.
În timp, au avut loc defrişări şi desţeleniri masive a căror consecinţe se reflectă
în degradarea versanţilor. Studiile întreprinse asupra grupelor de plante din flora
specifică a teritoriului din punct de vedere al clasificării şi descrierii speciilor au pus
în evidenţă o mare diversitate. Vegetaţia terenurilor sărate este formată din
ghimpariţă, iarba câmpului, brănea sau iarba sărată, ghizdeiul de sărătură.
Vegetaţia care creşte pe terenurile virane din sate sau din apropierea acestora,
precum şi vegetaţia din culturile agricole din zonă se constituie din dentiţă, voinicică,
orzul şoarecilor, scai măgăresc, lobodă, brustur, cucută, pătlagină, troscot şi altele.
Vegetaţia zăvoaielor cuprinde sălcii şi plopi canadieni, iar pădurile sunt reprezentate
prin specii de salcâm, porumbar şi păducel. Flora spontană locală cu utilizări
medicale, cele mai răspândite şi întrebuinţate plante fiind muşeţelul, rostopasca,
pojarniţa, menta, păpădia, pătlagina, pelinul, coada şoricelului etc. Dintre plantele

inventariate în zonă, o parte însemnată sunt plante melifere, iar o altă parte sunt
plante furajere.
Pentru reducerea eroziunii, ameliorării scurgerii şi pentru protecţia versanţilor sau realizat mai multe plantaţii forestiere cu specii repede crescătoare: salcâmi, măceş,
cătină, sălcioară etc. .
1.7. FAUNA Fauna este caracteristică zonelor de deal si cuprinde puţine mamifere,
reprezentate prin mistreţi, căpriori, vulpi, dihori, rozătoare şi păsări care sunt mai
numeroase, unele având importanţă cinegetică. Fauna de silvostepă, deşi mai puţin
variată faţă de cea de pădure, prezintă un mai mare număr de specii de interes
cinegetic: iepurele, căprioara, prepeliţa, potârnichea, fazanul etc. Atât în sate cât şi în
împrejurimi sunt larg răspândite, vrăbiile, rândunica şi lăstunul, din categoria
rozătoare: dihorul, nevăstuica , popândăii, şoarecii, şobolanii si hârciogii , iar dintre
insecte, ţânţari, gândacul de Colorado şi omizile.
1.8. SOLURILE Învelişul de sol, rezultat al interacţiunii factorilor fizico-geografici
se prezintă destul de divers, dar se remarcă la nivel general influenţa deosebită a rocii
reliefului şi a apei freatice. Solurile se împart în mai multe unităţi zonale şi
intrazonale care constituie potenţialul pedologic valorificat ca bază de dezvoltare a
biocenozelor şi a diverselor culturi în raport cu condiţiile mediului înconjurător.
Solurile, prin varietatea lor, prin proprietăţile calorice si fizice diferite, prin gradul
diferit de folosire şi acoperire, contribuie, alături de celelalte componente ale
mediului, la diversificarea condiţiilor microclimatice. Solurile predominante pe
teritoriul comunei DODESTI sunt cele din grupa cernoziomurilor. Sunt soluri care
prezintă un conţinut bogat de humus asigurând o fertilitate ridicată. Intr-un procent
mai mic sunt întâlnite solurile brun-roşcate.

CAPITOLUL 2

- DATE ISTORICE

Comuna Dodesti este atestată documentar în anul 1495.
Localitatea îşi deapănă firul existenţei din timpuri străvechi. Cercetările
arheologice efectuate în Dodesti, au dat la iveală aşezări care datează din epoca
dacilor.
Prima atestare a satului Dodesti dateaza din anul 1495 in timpul domniei lui
STEFAN CEL MARE.
Vechimea satului se pierde în negura vremurilor, descoperirile arheologice
atestând aici o locuire neîntreruptă încă din epoca fierului. În perioada evului mediu,
satul era organizat ca obşte sătească liberă. Locuitorii satului erau răzeşi. La 16
aprilie 1865 este înfiinţată şcoala primară unde urmau cursurile elevii din
Dodeşti,Tămaşeni şi Băseşti. În 1935 a început construirea Casei Obștei, sub
îndrumarea lui Victor Ion Popa. Construcţia avea o sală de spectacol, o bibliotecă şi

un birou de conducere. Tot în acest timp a fost construită baia comunală. Între anii
1956-1960 profesorul Ghenuţă Coman, fiu al satului, prin cercetări riguroase, a
descoperit aici ceramica neolitică şi din epoca migraţiilor. Între anii 1967-1975, sub
conducerea profesorului Dan G. Te-odorescu, s-au efectuat ample săpături
arheologice pe actualul teren de sport, unde s-a descoperit un bogat inventar
arheologic datând din secolele IV-XI.Teritoriul Şipote-Călugăreasca, care face
legătura între Dodeşti şi Tămăşeni a fost locuit încă din neolitic.

CAPITOLUL 3 - POPULAŢIA COMUNEI DODESTI
Populaţia ca şi componenţă demografică joacă un rol deosebit de important în
cadrul societăţii deoarece ea reprezintă factorul de progres, dinamism şi nu în ultimul
rând principala forţă de producţie a acesteia.
Din datele comunicate de Direcţia
Judeţeană de Statistică Vaslui, populaţia stabilă a comunei DODESTI înregistrată la
recensământul din 2011 a fost de 1795 locuitori, din care: 931 bărbaţi şi 864 femei.
Localitatea Locuitori
Gospodării
Locuinţe
DODESTI 1557
539
641
URDESTI 301
104
109
Densitatea populației /suprafața fiind de 62,66 loc/kmp. Toţi locuitorii comunei
DODESTI sunt români. Nu există alte etnii. 99 la sută din locuitori sunt creştini
ortodocşi iar 1 % sunt de alte confesiuni (adventişti, creştini de ziua a şaptea,
penticostali). Populaţia comunei DODESTI este foarte îmbătrânită fiind în continuă
scădere.

CAPITOLUL 4 - AUTORITĂŢILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE
Comuna DODESTI este unitate administrativ – teritorială ce are în
componenţă 2 sate, respectiv: satul DODESTI, centru de comună, si satul URDESTI
situat în partea de est a centrului de comună la o distanţă de 3 km.
Rangul satului DODESTI, jud. Vaslui, sat de reşedinţă al comunei DODESTI,
este de rangul IV , iar rangul satului component este de rangul V în conformitate cu
prevederile Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului
naţional –Secțiunea a-IV-a – Reţeaua de localităţi. 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.
Satul de reşedinţă este DODESTI în care îşi au sediul autorităţile administraţiei
publice locale .
Sediul Consiliului Local al comunei DODESTI si Primăria comunei DODESTI
sunt situate in centrul satului DODESTI, pe strada Principală, iar întrunirile în

comisii şi în plen se desfășoară în sala de şedinţe a Consiliului Local din incinta
Primăriei comunei DODESTI.
Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală sunt
reprezentate de Consiliul Local, ca autoritate deliberativă şi de Primar, ca autoritate
executivă. Consiliul Local şi Primarul funcţionează ca autorităţi administrative
autonome şi rezolvă treburile publice din comună, în condiţiile prevăzute de lege.
Consiliul Local al comunei DODESTI are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile
legii, in toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în
competenţa altor autorităţi publice locale sau centrale.
Consiliul Local este alcătuit din 11 consilieri, aleşi prin vot universal, egal,
direct şi liber exprimat, in condiţiile stabilite prin legea privind alegerile locale.
Având in vedere specificul local şi nevoile activităţii sale, Consiliul Local al comunei
DODESTI a organizat următoarele comisii pe domenii de specialitate:
Comisia 1:Comisia juridica si de disciplina;
Comisia 2: Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, bugetfinanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultura,
gospodărire comunală, protecţia mediului, comerţ şi servicii publice;
Comisia 3: Comisia pentru învatamant, sănătate şi familie, cultură şi culte,
muncă şi protecţie socială, activităţi social – culturale, amenajarea teritoriului şi
urbanism .
Consiliului Local s-a constituit în data de 24.06.2016 în urma alegerilor locale
desfăşurate în data de 05 iunie 2016, când a rezultat următoarea structură politică:
P.S.D-5 membri, P.N.L-4 membri , U.N.P.R-1 membru, si A.L.D.E-1 membru.
Primarul comunei DODESTI este şeful administraţiei publice locale şi al
aparatului de specialitate, pe care îl conduce şi coordonează. Primarul răspunde de
buna funcţionare a administraţiei publice locale şi reprezintă comuna DODESTI în
relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice şi juridice române sau străine,
precum şi în justiţie. Primarul îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege sau stabilite
prin hotărâri şi ordonanţe ale Guvernului, ori hotărâri ale consiliului local.
Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, primarul beneficiază de un aparat de
specialitate, pe care îl conduce. Aparatul de specialitate al primarului este structurat
pe compartimente funcționale unde sunt încadrați funcționari publici şi personal
contractual. Numirea şi eliberarea din funcție a personalului din aparatul de
specialitate al primarului se fac de către primar, în condițiile legii. Primarul,
viceprimarul , secretarul comunei şi aparatul de specialitate al primarului constituie o
structură funcțională cu activitate permanentă denumită Primăria comunei , care duce
la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului, soluționând
problemele curente ale colectivității locale.
Viceprimarul comunei DODESTI este ales de către consiliul local din rândul
membrilor săi, pe o durata egală cu cea a mandatului consiliului. El este înlocuitorul
de drept al primarului şi primul colaborator al acestuia pentru realizarea obiectivelor

şi sarcinilor administraţiei publice locale. Atribuţiile viceprimarului sunt cele
delegate de către primar, în condiţiile legii. Secretarul comunei DODESTI este
funcţionar public de conducere, numit în această funcţie în condiţiile prevăzute de
Legea privind Statutul funcţionarilor publici. Secretarul verifică şi asigură respectarea
legalităţii de către organele administraţiei publice locale, îndeplinind atribuţiile
prevăzute de lege sau încredinţate de către consiliul local ori de către primar.
CAPITOLUL 5 - ÎNSEMNELE COMUNEI DODESTI
Însemnele comunei DODESTI sunt stema comunei şi sigiliul. Stema comunei va
fi aşezată în sediul consiliului local şi al instituţiilor publice din comună. Sigiliul
comunei se va aplica de către primar pe toate documentele de reprezentare a comunei.
CAPITOLUL 6 - CĂI DE COMUNICAŢII
6.1. CĂI RUTIERE
Teritoriul administrativ al comunei DODESTI posedă o reţea
rutieră construită formată din drumuri judeţene, comunale şi de exploatare agricolă,
după cum urmează:
a) Drumul Judeţean 244H, din DJ 244 până în satul Urdești, comuna Dodești;
b) Drumul Comunal DC54 din DJ 244H până în satul Jigalia;
c) Drumul Comunal DC55 din DC54 până în DJ 244H în satul Urdesti;
d) Drumul Comunal DC52 din DJ244H până în DC54.
CAPITOLUL 7 - SERVICII DE UTILITĂŢI PUBLICE
Serviciile de utilităţi publice sunt definite ca fiind totalitatea acţiunilor şi
activităţilor reglementate prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate şi
interes public general ale activităţilor locale cu privire la:
a) alimentarea cu apă;
b) canalizarea şi epurarea apelor uzate;
c) colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor pluviale;
d) producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea de energie termică în sistem
centralizat;
e) salubrizarea localităţilor;
f) iluminatul public;
g) administrarea domeniului public şi privat a unităţilor administrativ – teritoriale,
precum şi alte asemenea;
h) transportul public local.
Autorităţile administraţiei publice locale au competenţă exclusivă, în condiţiile
legii, în tot ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi
controlul funcţionării serviciilor de utilităţi publice, precum şi în ceea ce priveşte
crearea, dezvoltarea, monitorizarea, administrarea şi exploatarea bunurilor proprietate
publică sau privată a unităţilor administrativ – teritoriale , aferente sistemelor de
utilități publice.
Gestiunea serviciilor de utilităţi publice reprezintă modalitatea

de organizare, funcţionare şi administrare a serviciilor de utilităţi publice în scopul
furnizării/ prestării
acestora în condiţiile stabilite de autorităţile administraţiei
publice locale.
Comuna dispune de următoarele utilităţi publice:
Rețeaua de apă potabilă : Alimentarea cu apă potabilă în comună se realizează
prin puțuri forate.
Reţeaua de electricitate: este o reţea de joasă tensiune , în montaj aerian, care
alimentează consumatorii casnici şi publici prin branşamente individuale; reţeaua de
iluminat public urmează traseul străzilor comunei . Pe teritoriul comunei există şi o
linie electrică de înaltă tensiune .
Rețeaua de telefonie fixă , mobilă şi internet este asigurată de furnizori de rețele
publice de comunicații electronice, autorizați în condițiile legislației din domeniul
comunicațiilor electronice: S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS
S.A., Vodafone si Orange România S.A. care au încheiate contracte individuale cu
cetățenii, instituțiile publice şi alți utilizatori.

CAPITOLUL 8 - SPAŢII VERZI, PARCURI ŞI ZONE DE AGREMENT
Comuna DODESTI nu dispune de spaţii verzi şi zone de agrement pentru
populaţie. Exista un teren de sport in localitatea Dodesti. S-au amenajat doua spaţii
mici de joacă pentru copii în satele DODESTI si URDESTI in incinta gradinitelor.
CAPITOLUL 9 - PATRIMONIUL COMUNEI DODESTI
Patrimoniul comunei DODESTI este alcătuit din bunurile mobile şi imobile
care aparţin domeniului public şi domeniului privat al acesteia. Inventarul bunurilor
comunei DODESTI se constituie în anexa1/1 la prezentul statut şi se actualizează
anual.
În calitate de persoană juridică de drept public şi titular al dreptului de
proprietate publică şi privată, comuna DODESTI exercită, prin Consiliul Local al
comunei DODESTI, posesia, folosinţa şi dispoziţia asupra bunurilor care alcătuiesc
domeniul public şi privat, în limitele şi în condiţiile legii. Bunurile din domeniul
public sunt inalienabile, insesizabile şi imprescriptibile, iar cele din domeniul privat
sunt supuse regimului juridic de drept comun. Concesionarea sau închirierea din
domeniul public, precum şi din vânzarea, concesionarea şi închirierea bunurilor din
domeniul privat al municipiului se fac prin licitaţie publică, organizată în condiţiile
legii, prin hotărâre a Consiliului Local al comunei DODESTI. Prin excepţie,
prevăzută de lege, terenurile destinate construirii se pot concesiona, fără licitaţia
publică, pentru realizarea de obiective de utilitate publică şi pentru extinderea unor
construcţii pe terenuri alăturate, la cererea proprietarului construcţiilor. Contractele
de concesionare şi închiriere vor cuprinde, cu obligativitate, clauze privind
exploatarea bunurilor potrivit specificului acestora, fără posibilitatea subconcesionării

sau subînchirierii, drepturilor şi obligaţiilor părţilor, termenele de plată a redevenţei
ori chiriei, condiţiile de încetare a contractelor şi răspunderea contractuală. Bunurile
din domeniul public şi privat pot fi date, după caz, în administrarea regiilor autonome
şi altor instituţii publice de interes local şi, totodată, pot fi date în folosinţă gratuită,
pe termen limitat, persoanelor juridice fără scop lucrativ care desfăşoară activităţi de
binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice, prin hotărâre a consiliului
local, singurul în măsură să aprecieze asupra necesităţii şi oportunităţii dării bunurilor
în administrare sau folosinţă. Unele bunuri din domeniul privat al comunei, aflate în
administrarea consiliului local în stare de funcţionare şi care nu mai sunt necesare
desfăşurării activităţii proprii, cu excepţia clădirilor şi terenurilor, se pot transmite,
fără plată, altor instituţii publice la solicitarea ordonatorilor de credite a acestor
instituţii şi cu aprobarea primarului comunei DODESTI în calitate de ordonator
principal de credite.
CAPITOLUL 10 - BUGETUL COMUNEI
Bugetul propriu şi bugetele instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea
Consiliului Local se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local al comunei DODESTI.
Veniturile şi cheltuielile bugetare sunt aprobate, pe o perioadă de un an, care
corespunde exerciţiului bugetar şi se înscriu pe surse de provenienţă şi respectiv pe
categorii de cheltuieli grupate după natura economică şi destinaţia acestora.
Veniturile proprii sunt formate, în principal, din impozite şi taxe locale, cote defalcate
din impozitul pe venit, sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat,
subvenţii primite de la bugetul de stat şi alte bugete, precum şi din donaţii şi
sponsorizări. Veniturile bugetare nu pot fi afectate direct unei cheltuieli bugetare
anume, cu excepţia donaţiilor şi sponsorizărilor, care au stabilite destinaţii distincte.
Cheltuielile bugetare au o destinaţie precisă şi limitată şi nu pot fi înscrise în buget şi
nu pot fi angajate şi efectuate din buget, dacă nu există bază legală pentru cheltuielile
respective. Totodată, nici o cheltuială din fonduri publice nu poate fi angajată,
ordonanţată şi plătită dacă nu este aprobată potrivit legii şi nu are prevederi bugetare
şi surse de finanţare. Pe parcursul exerciţiului bugetar, consiliul local al comunei
DODESTI poate aproba rectificarea bugetului propriu şi a bugetelor instituţiilor şi
serviciilor publice de sub autoritatea sa, la termen de 30 de zile de la intrarea în
vigoare a legii de rectificare a bugetului de stat, precum şi ca urmare a unor propuneri
fundamentate ale primarului în calitate de ordonator principal de credite. Consiliul
local al comunei DODESTI poate aproba colaborarea sau asocierea pentru realizarea
unor lucrări şi servicii publice locale pe bază de convenţii sau contracte de asociere la
care se prevăd şi sursele de finanţare reprezentând contribuţia fiecărei autorităţi a
administraţiei publice locale implicate. Convenţiile sau contractele de asociere se
încheie de ordonatorii principali de credite, în condiţiile mandatelor aprobate de
fiecare consiliu implicat în colaborare sau asociere. Totodată, consiliul local al
comunei DODESTI poate hotărî asupra participării cu capital sau bunuri, în numele şi
în interesul comunei la constituirea de societăţi comerciale ori la înfiinţarea unor

servicii de interes public local. Obligaţiile financiare rezultate din colaborare,
asociere sau participare potrivit celor sus menţionate şi cele rezultate din acorduri de
cooperare, înfrăţire, precum şi din aderare la asociaţii interne şi internaţionale
hotărâte de consiliul local în condiţiile legii, se suportă din bugetul comunei. În
bugetul comunei se înscrie fondul de rezervă bugetară la dispoziţia consiliului local,
în cotă de până la 5% din totalul cheltuielilor care se utilizează la propunerea
primarului pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în cursul
exerciţiului bugetar, pentru înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale, precum şi
pentru acordarea unor ajutoare în situaţii de extremă dificultate. Cheltuielile pentru
investiţiile publice se cuprind în buget în baza programului de investiţii publice
aprobat de consiliul local. În situaţia în care, pe parcursul execuţiei bugetare, din
motive obiective, implementarea unui proiect de investiţii nu se poate realiza
conform proiecţiei bugetare, primarul poate propune consiliului local, până la data de
31 octombrie, aprobarea redistribuirii fondurilor între proiectele înscrise în programul
de investiţii. Virările de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei
bugetare se aprobă de consiliul local, iar virările de credite în cadrul aceluiaşi capitol
se aprobă de primar şi se pot efectua începând cu trimestrul al III-lea al anului
bugetar. Primarul în calitate de ordonator principal de credite întocmeşte şi prezintă
spre aprobare consiliului local până la data de 31 mai al anului următor, contul anual
de execuţie a bugetului local. Asupra tuturor operaţiunilor care afectează fondurile
publice şi/sau patrimoniul public şi privat al comunei DODESTI se exercită controlul
financiar preventiv propriu, conform reglementărilor legale în domeniu. Formarea şi
utilizarea fondurilor publice şi contul de execuţie a bugetului municipiului sunt
supuse controlului Curţii de Conturi. Începând cu anul 1998 au fost acordate
consiliilor locale libertăţi, dar şi sarcini privind impozitele şi taxele locale, în sensul
că acestora le revine sarcina stabilirii, urmăririi şi încasării impozitelor şi a taxelor
locale. Administraţia publică locală are posibilităţi limitate de a interveni prin pârghii
economice (facilităţi fiscale), pentru a influenţa dezvoltarea economică a localităţii în
conformitate cu politicile şi planurile strategice locale de dezvoltare economicosocială.
CAPITOLUL 11 - ECONOMIA
11.1. INDUSTRIA Pe raza comunei DODESTI industria este inexistentă.
11.2. AGRICULTURA Pentru locuitorii comunei DODESTI agricultura a constituit
şi constituie încǎ o activitate principală. Activitatea agricolă este materializată prin
creșterea animalelor şi cultura mare de câmp. Principalele culturi sunt: grâul,
porumbul , floarea soarelui şi rapița. Terenurile agricole deţinute de populaţia
comunei DODESTI sunt date în arendǎ unor unitǎţi specializate în cultivarea
terenurilor.

11.3. ACTIVITĂŢI ECONOMICE În comuna DODESTI principalele activităţi
economice sunt în următoarele domenii: comerț, exploatarea/ cultivarea terenurilor
agricole, creșterea animalelor, prestări servicii . Pe teritoriul comunei îşi desfăşoară
activitatea 6 societăţi comerciale , 14 Persoane Fizice Autorizate (P.F.A) , 10
Intreprinderi Individuale (I.I) , o farmacie şi o agenţie poştala.

CAPITOLUL 12 - COOPERARE INTERNĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ.
INTEGRAREA EUROPEANĂ
12.1. COOPERAREA INTERNĂ Pe plan local, Primăria comunei DODESTI şi
Consiliul Local al comunei DODESTI are relaţii de cooperare permanentă cu
Consiliul Judeţean Vaslui şi cu Prefectura Judeţului Vaslui, raporturile dintre acestea
fiind reglementate de Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. De asemenea, Primăria
comunei DODESTI are relaţii de cooperare, care vizează subiecte specifice, cu
departamente din cadrul Guvernului României, precum şi cu organe şi organisme
descentralizate ale statului din teritoriu. Pe lângă cele menţionate, Primăria comunei
DODESTI are relaţii de cooperare constante şi cu alte instituţii, organisme şi asociaţii
locale, colaborarea cu acestea concretizându-se prin aprobarea de către Consiliul
Local al comunei DODESTI a unor parteneriate publice private. În vederea finanţării
şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public
local, Consiliul Local al comunei DODESTI poate hotărî asocierea comunei
DODESTI cu alte unităţi administrative teritoriale interesate, în conformitate cu
reglementările în acest domeniu prevăzute de Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Consiliul local al comunei DODESTI, prin hotărârea consiliului nr. 21
/24.07.2014, a aprobat aderarea comunei DODESTI la Asociația “Grupul de Acțiune
Locala Moldo-Prut “.
Consiliul local al comunei DODESTI, prin hotărârea consiliului nr. 23
/31.07.2009, a aprobat asocierea comunei DODESTI la Asociaţia pentru Dezvoltare
Intercomunitară a judeţului Vaslui pentru serviciul de salubrizare.
Consiliul local al comunei DODESTI, prin hotărârea consiliului nr.20/24.07.2014,
a aprobat asocierea comunei DODESTI la Asociaţia pentru Dezvoltare
Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de
Canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti.
12.2. COOPERAREA INTERNAŢIONALĂ Pentru finanţarea şi realizarea în comun
a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local, precum şi pentru
stabilirea unor relaţii de parteneriat, consiliul local al comunei DODESTI poate hotărî
asocierea sau încheierea de parteneriate nu numai cu persoane juridice şi unităţi

administrativ-teritoriale din ţară ci şi cu persoane juridice şi unităţi administrativteritoriale din alte ţări.
12.3. INTEGRAREA EUROPEANĂ În domeniul integrării europene, autorităţile
publice locale au atribuţii conforme cu statutul lor constând în:
- aplicarea la nivel local a prevederilor cuprinse în actele normative vizând aderarea
României la Uniunea Europeană;
- punerea în aplicare la nivel local a strategiilor şi programelor de reformă, care
vizează integrarea României în Uniunea Europeană, elaborate de ministerul integrării
şi guvern;
- punerea în aplicare a legislaţiei naţionale armonizate la acquis-ul comunitar;
- aplicarea şi respectarea reglementărilor comunitare, care decurg din acquis-ul
comunitar, în toate domeniile de competenţă ale comunei, la termenele stabilite şi în
conformitate cu uzanţele şi standardele Uniunii Europene;
- diseminarea la nivel local a informaţiilor cu privire la acquis-ul comunitar şi
politicile Uniunii Europene;
- aplicarea reglementărilor care vizează armonizarea legislativă cu reglementările
Uniunii Europene;
- urmărirea corelării cu legislaţia europeană în materie a actelor normative şi a
dispoziţiilor emise la nivel local.
- implementarea unor politici care să-i permită comunei să se adapteze cu succes la
schimbările impuse de integrarea în Uniunea Europeană;
- elaborarea şi gestionarea de programe şi proiecte finanţate din fonduri de preaderare
comunitare sau ale statelor membre, în toate domeniile de competenţă (social,
urbanism, mediu, infrastructură, dezvoltare economică locală, etc.);
- elaborarea documentelor de raportare a realizărilor înregistrate la nivel local în
atragerea de fonduri comunitare.
CAPITOLUL 13 - ÎNVǍŢǍMÂNTUL
Asemenea întregii societăţi româneşti şi în comuna DODESTI perioada de tranziţie
şi-a pus amprenta asupra tuturor domeniilor de activitate. Reţeaua şcolară din
comuna DODESTI este reprezentată de o singură unitate de învăţamânt cu
personalitate juridică, respectiv Școala Gimnazială ”Victor Ion Popa” DODESTI,
căreia îi sunt arondate 2 grădinițe cu program normal.
CAPITOLUL 14 - OCROTIREA SǍNǍTǍŢII ŞI PROTECŢIA SOCIALǍ
14.1. In comuna DODESTI funcționează un cabinet medical individual, medic de
familie şi o farmacie umană . Activitatea medicală se desfășoară în incinta imobilului
aparținând domeniului public al comunei DODESTI, din satul DODESTI.
14.2. PROTECŢIA SOCIALǍ Consiliul Local şi Primarul comunei DODESTI, ca
autoritǎţi publice locale, au datoria de a crea condiţiile necesare de aplicare şi

derulare a programelor sociale. Familiile şi persoanele singure care nu realizează
venituri sau au venituri nete lunare până la nivelul venitului minim garantat
beneficiază de ajutor social, conform Legii nr.416/2001. În perioada sezonului
rece(noiembrie—martie), beneficiarii de ajutor social si familiile sau persoanele cu
venituri reduse beneficiază de un ajutor pentru încălzire a locuinței .
Persoanele fără venituri sau ale căror venituri nete lunare realizate sunt de
pana la 450 lei/luna/persoana, inclusiv, şi nu se încadrează în niciuna dintre
categoriile prevăzute la art.3 alin. (1) lit. a)-g) din Hotărârea Guvernului nr.799/2014
beneficiază de ajutoarele alimentare distribuite în cadrul POAD.
Copii cu vârsta între 2-6 ani din familiile defavorizate beneficiază de
stimulentul educațional acordat sub forma de tichete sociale în cadrul Programului de
interes național ,, Fiecare Copil în Grădiniță” in scopul stimulării participării în
învăţământul preșcolar.
CAPITOLUL 15 - CULTURĂ ŞI ARTĂ
Comuna DODESTI poate asigura locuitorilor din zonă o ofertă culturală prin
activităţi la Căminul cultural, Biblioteca comunală cu un fond de carte de 5000
volume. In comuna Dodesti sunt construite 3 biserici de cult ortodox: Biserica din
satul DODESTI cu hramul ,,Adormirea Maicii Domnului” , Biserica din satul
Tamaseni cu hramul ,, Sfintii Mihail si Gavril” şi biserica din satul Urdesti cu
hramul ,,Sfântul Dumitru” .
CAPITOLUL 16 – TURISMUL
Pe raza comunei DODESTI nu există obiective turistice.
CAPITOLUL 17 - ACTIVITATEA SPORTIVǍ ÎN COMUNA DODESTI
Mişcarea sportivă în comuna DODESTI se rezumă doar la terenurile de sport din
satele comunei.

CAPITOLUL 18- CONSULTAREA CETǍŢENILOR
Cetǎţenii comunei au dreptul de a participa la viaţa politicǎ, socialǎ şi culturalsportivǎ. Drepturile cetǎţenilor de a participa la viaţa comunei sunt exercitate în mod
democratic prin urmǎtoarele instrumente :
- referendum local,
- adunare popularǎ;
- petiţii ;
- iniţiative legislative ;
- audienţe ;
- consultǎri.

Convocarea şi organizarea adunărilor populare se face de către primar la iniţiativa
acestuia ori a unei treimi din numărul consilierilor în funcţie. Convocarea se face prin
aducerea la cunoştinţa publică a scopului adunării, a datei şi locului unde să se ţină
adunarea. Adunarea populară este valabil constituită în prezenţa majorităţii
reprezentanţilor familiilor şi adoptă ‘’propuneri’’ cu majoritatea celor prezenţi.
Propunerile se consemnează într-un proces-verbal care se înaintează primarului.
Primarul are obligaţia de a aviza propunerile şi de a le înainta consiliului la prima
şedinţă pentru a hotărî. Soluţia adoptată de consiliu se aduce la cunoştinţa publică
prin grija secretarului.
Tinând cont de prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizionalǎ în
administraţia publicǎ, la nivelul Primǎriei comunei DODESTI se iau mǎsuri pentru
asigurarea transparenţei şi consultarea cetǎţenilor cu privire la proiectele de interes
local. Proiectele de hotǎrâri ale consiliului local cu caracter normativ sau care
prezintǎ interes pentru comunitate sunt publicate la sediul Primǎriei sau pe site-ul
propriu şi transmise cǎtre mass-media, precum şi tuturor celor care au depus o cerere
în acest sens. De la publicarea proiectelor se stabileşte o perioadǎ pentru primirea
recomandǎrilor pe marginea acestora din partea acestora şi/sau a persoanlor juridice
interesate. Printre proiectele de hotǎrâri date publicitǎţii în condiţiile menţionate
putem aminti pe cele referitoare la stabilirea impozitelor şi taxelor locale, aprobarea
bugetului si cele cu caracter normativ .
Sugestiile exprimate de cetǎţeni sau de persoanele juridice interesate sunt consemnate
într-un proces-verbal care este apoi analizat de compartimentele de specialitate din
cadrul aparatului de specialitate al primarului şi de comisiile de specialitate ale
consiliului local. Aceste puncte de vedere au valoare de recomandǎri, competenţa
exclusivǎ de adoptare a hotǎrârilor aparţine consiliului local al comunei DODESTI.
Atribuirea şi schimbarea denumirilor de strǎzi, pieţe şi obiective de interes public
local se fac prin hotǎrâri ale consiliului local al comunei DODESTI potrivit
prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de
denumiri, aprobatǎ, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, prin Legea nr. 48/2003,
precum şi cu avizul Comisiei Judeţene de Atribuire de Denumiri. Consultarea
cetăţenilor se poate face şi prin adunări populare.
CAPITOLUL 19 - MASS MEDIA
Un rol important in dezvoltarea, propagarea şi afirmarea vieţii spirituale a
comunei DODESTI, l-au avut şi îl au mijloacele mass media.
Informaţii despre viaţa social-economică a comunei DODESTI sunt furnizate de
mass-media judeţeană (presa scrisă) .
CAPITOLUL 20 – DISPOZIŢII FINALE

Adoptarea, modificarea şi completarea Statutului comunei DODESTI se face prin
hotărârea Consiliului Local DODESTI cu votul majorităţii consilierilor locali în
funcţie.
Primar,

Secretarul comunei Dodesti,

CERBU LOREDANA-ELENA

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA DODESTI
PRIMAR

BUJENITA CATALIN-TOMITA

Anexa nr.1/1 la Statutul comunei Dodesti, judetul Vaslui

1. Valoarea de inventar a bunurilor din domeniul public al comunei Dodesti
este prezentata astfel:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Denumire
Imobilizari necorporale
Terenuri+amenajari terenuri+drumuri
Constructii
Poduri
Mobilier, birotica, aparatura, echipamente
TOTAL

Sold la 31.12.2015
lei
0
3.766.387,46
2.667.544,97
37.512,94
0
6.471.445,37

2. Valoarea de inventar a bunurilor din domeniul privat al comunei Dodesti este
prezentata astfel:
Nr.
Denumire
Sold la 31.12.2015
crt.
lei
1. Alte active fixe
24.184,20
2. Terenuri
62.850,19
3. Constructii
3.530.107,17
4. Mijloace de transport
389.182,03
5. Instalatii tehnice
457.080,72
6. Mobilier, birotica, aparatura,
57.121,58
echipamente
7. Active fixe corporale si necorporale in
1.633.720,24
curs de executie
8. Materiale de natura obiectelor de
355.088,53

9.

inventar
Materiale consumabile
TOTAL

22.400,00
6.531.734,66

Astfel la data de 31.12.2015 valoarea totala a patrimoniului comunei Dodesti
inregistrat in evidentele contabile este de 13.003.180,03 .
Primar,

Intocmit,
Pt. Secretarul comunei Dodesti,
CERBU LOREDANA-ELENA
Contabil,
BUJENITA CATALIN
VANATORU GHEORGHE

