ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SÂNGERU

ANEXA
LA HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL
NR.___________/___________________
STATUTUL COMUNEI SÂNGERU
Art. 1.
Comuna Sângeru, ca unitate administrativ-teritorială, este persoana juridică cu
deplină capacitate, care posedă un patrimoniu şi are iniţiativa în tot ceea ce
priveşte administrarea intereselor publice locale, exercitân- du-şi autoritatea, în
condiţiile legii pe teritoriul delimitat prin lege.
Art. 2.
a. Întinderea teritoriului administrativ si delimitarea teritoriala
Suprafaţa comunei măsoară 3990 ha, din care doar 2507 ha reprezintă teren
agricol. Cadrul geografic: Comună din zona colinară din estul judeţului, situată pe
valea superioară a Cricovului Sărat. Se învecinează, la est, cu com. Lapoş, la sudest, cu com. Jugureni, la sud, cu comunele Călugăreni şi Tătaru, la vest, cu
comunele Apostolache şi Chiojdeanca, iar la nord, cu comuna Salcia şi judeţul
Buzău.
DATE SINTETICE DESPRE ECHIPAREA TERITORIULUI
2002
Suprafata totala - ha
Locuinte existente - total
Locuinte in proprietate publica
Locuinte din fondurile private
Suprafata locuibila – total mp
Suprafata locuibila - proprietate publica-mp
Suprafata locuibila - fondurile private – mp

2003

3990
3990
1848
1856
1
1
1847
1855
68967
69287
45
45
68922
69242

Notă: datele de mai sus, precum şi următoarele date statistice sunt furnizate
de către Direcţia Judeţeană de Statistică Prahova şi reprezintă ultimele date
centralizate în domeniu, cu un an peste datele ultimului recensământ, care a
avut loc în anul 2002.
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b. Istoric
Istoricul comunei nu este prea cunoscut. Se ştie însă că în satul component
Tisa (înspre Mârlogea – Apostolache) se presupune să fi existat, în sec. IV a.H. – I
p.H., o cetate dacică, unică în zonă.
Cunoaştem şi un hrisov, din 17 aprilie 1631, semnat de Leon Tomşa, prin
care voievodul întărea lui Nedelco vii în dealul Bobului şi ocini în Fundeni (DRH,
XXIII, 364-367).
Apoi, avem ştire despre Sângeru din „memoriile” (1788) generalului Bauer,
din „Istoria Daciei” (1815) lui D. Fotino, precum şi din Analele parlamentare din
1831, când se specifica apartenenţa localităţii plaiului Despre Buzău a fostului
judeţ Săcuieni şi se preciza că avea o populaţie de 100 de familii (Ecaterina
Zaharescu, Vechiul judeţ al Saacului, În lumina istorică şi antropogeografică,
Cunoaşterea Prahovei, an. I, nr. 1/ian. 1939, p. 85).
DTSR (1872) amintea Sângeru drept comună a plăşii Cricov, având în
componenţă şi satele: Butuci şi Lapoşul Vechi.
Dicţionarul General al Judeţului Prahova (1897) şi MareleDicţionar
Geografic al României (V, 414) menţionau Sângeru drept comună a plăşii
Podgoria, având în subordine şi satele Butuci şi Mireş. Se preciza, de asemenea,
că în urma reformei agrare din 1864 fuseseră împroprietăriţi 336 locuitori.
Trebuie precizat că în timpul răscoalei din 1907, Sângeru a atins culmea în
judeţul Prahova, unde ridicarea ţăranilor ia amploare şi o violenţă deosebită.
În dimineaţa zilei de 15 mart. 1907, atraşi de „sunetele clopotelor bisericii şi
ale trompetelor”, câteva sute de ţărani din Sângeru s-au strâns la Primărie unde,
după ce au rupt contractele de învoieli agricole – luate cu forţa din mâinile
secretarului „... au devastat casele proprietăţilor Filip Corlătescu şi M(işu)
Băbeanu, trecând şi în comuna Lapoş... unde au devastat şi casele proprietarului
M(ihalea) Georgescu” pe care „l-au schingiuit în mod oribil şi graţie preotului din
sat a scăpat de a nu fi omorât, acesta închizându-l în biserica din sat”, precizează
ziarul „Adevărul” (Din Buzău şi Prahova, Adevărul, an. XX, nr. 6301 din 9/22 mart.
1907). Autorităţile înştiinţate între timp, trimit pentru reprimarea răscoalei, două
companii din Regimentul 32 Mircea şi un escadron de cavalerie. Astfel, graţie
forţei, încercările răsculaţilor de a-şi face singuri dreptate au fost înăbuşite. S-a
deschis „acţiune publică de parchet contra unui număr de 104 ţărani, din care sunt
arestaţi 27”, numai la Sângeru (Raportul nr. 1118/28 mart. 1907 al Cabinetului I
Instrucţie, publicat în Răscoala ţăranilor din 1907 – documente din arhiva
Ministerului Justiţiei şi a Ministerului Instrucţiunii şi Cultelor, tipărite de V.Ion, vol. II,
Ed. de Stat, Buc., 1948, p. 147).
În perioada interbelică, com. Sângeru mai avea în componenţă satele:
Butuci şi Mireşu de Sus. După război, a făcut parte din raionul Cricov, apoi, prin
HCM 1116/1968 a luat conformaţia actuală, dar în perioada „sistematizării”
ceauşiste (1975) s-a propus dezafecatarea a trei sate: Butuci, mireşu Mic şi Piatra
Mică. Mai târziu, prin Decizia nr. 275/29 ai 1989 a Com. ex. Al Cons. Pop. al jud.
Ph pentru aplicarea Legii nr. 2/1989, comunele Lapoş, Salcia şi Sângeru au fost
comasate într-o singură comună cu numele: Sângeru-Lapoş, având ca sate
componente: Sângeru (reşedinţă), Butuci, Glod, Lapoş, Mireş, Piatra Mică,
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Pietricica, Salcia şi Tisa. Revoluţia din dec. 1989 a readus situaţia la normal, adică
la condiţiile de până în 1989 prin abrogarea legii amintite, situaţie administrativteritorială în care se află şi astăzi cele trei comune.
c. Populatia comunei
Conform ultimului recensamânt al populatiei – 18 martie 2002, populatia comunei
este de 5576 persoane.
Evoluţia demografică a comunei a fost următoarea: în 1831 avea 100 de familii, în
1872 – 1840 locuitori, în 1897 – 2095 locuitori care dispuneau de 460 de case de
locuit, plus 30 de bordeie folosite în acelaşi scop, în 1960 – 5360 locuitori, în 1965
– 5527, în 1970 – 5266, în 1975 – 5525, în 1980 – 5674, iar în 1984 – 5641 de
locuitori. Locuitorii aveau următoarele ocupaţii de bază: creşterea animalelor şi
pomicultura.
În perioada anilor 1970-1990, mulţi locuitori au fost angajaţi în industria judeţului
Prahova. După Revoluţie, agricultura şi creşterea animalelor capătă din nou o
pondere importantă în economia locală dar, în ultimii ani, se observă că forţa de
muncă migrează către servicii sau spre agenţii economici din localitate, alături,
bineînţeles, de segmentul navetiştilor.

DATE SINTETICE DESPRE POPULATIE

2002

2003

Populatia totala (stabila)
Populatia feminina
Populatia cu domiciliul in localitate
Nascuti vii
Decedati - total
Decedati sub un an
Stabiliri de domiciliu in localitate
Plecari cu domiciliul din localitate
Stabiliri de resedinta in localitate
Plecari cu resedinta din localitate

5576
2760
5631
72
59
2
39
95
27
82

5555
2745
5602
80
64
1
31
79
13
60

d. Denumirea comunei
SÂNGERU – comuna cu statut de autoadministrare. Denumirea Sângeru apare în
documente abia după 1750 şi se pare că se trage de la dejugătoarea din preajma
unui arbust de sânger, care depăşea proporţiile normale ale unei plante de acest
soi (din familia cornaceelor), înalt până la 4 m, cu ramuri purpurii (uneori pe o parte
verzui), frunze opuse, ovale sau eliptice, flori albe în cime umbeliforme şi cu fructe
drupe sferice negricioase – (Cornus sanguinea).
Dintr-un hrisov dat de Matei Basarab mănăstirii Apostolache, la 25 iul. 1652,
reiese că vechiul nume al localităţii Sângeru era: Fundeni (vezi DIR, XVII, vol. 1, l.
380-381 şi 510, vol. 2, p. 436-450). Denumirea aceasta, se pare, este mai veche şi
explică situarea comunei în cadrul judeţului. În acest caz, ea apărea în
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documentele Ţării Româneşti de pe la începutul veacului al XV-lea. Faptul că
acesta era vechiul său nume e confirmat şi de o însemnare din 5 mai 1749 de pe
vremea lui Grigore Ghica.
Comuna este formată din satele: Sângeru (reşedinţă – situată oarecum central),
Butuci, Mireşu Mare, Mireşu Mic, Piatra Mică şi Tisa.

e. Autoritatile administratiei publice locale
1. Consiliul Local Sângeru, cu sediul în comuna Sângeru, sat Sângeru, judeţul
Prahova, funcţionând în clădirea proprie; Telefon : 0244-441.016; Fax : 0244441.377.

2. Primaria comunei Sângeru, cu sediul în comuna Sângeru, sat Sângeru, judeţul
Prahova; Telefon : 0244-441.016; Fax : 0244-441.377.
Lista institutiilor publice din comuna Sângeru se regaseste in Anexa 1.
Consiliul Local al comunei Sângeru, ca organ deliberativ ales în mod
democratic de catre populatia comunei, are urmatoarele atributii:
- Consiliul Local are initiativa si hotaraste, în conditiile legii, în toate problemele de
interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege în competenta altor
autoritati publice, locale sau centrale;
- alege din rândul consilierilor viceprimarul, stabileste în limitele normelor legale,
numarul de personal din aparatul propriu;
- aproba statutul comunei, precum si regulamentul de organizare si functionare a
consiliului;
- avizeaza sau aproba studii, prognoze si programe de dezvoltare economicosociala, de organizare si amenajare a teritoriului, documentatii de amenajare a
teritoriului si urbanism, inclusiv participarea la programe de dezvoltare judeteana,
regionala, zonala în conditiile legii;
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- aproba bugetul local, împrumuturile, virarile de credite si modul de utilizare a
rezervei bugetare, aproba contul de închidere a exercitiului bugetar; stabileste
impozitele si taxele locale, precum si taxele speciale, în conditiile legii;
- aproba, la propunerea primarului, în conditiile legii, organigrama, statul de functii,
numarul de personal si regulamentul de organizare si functionare al aparatului
propriu de specialitate, ale institutiilor si serviciilor publice, precum si ale regiilor
autonome de interes local;
- administreaza domeniul public si privat al comunei si exercita drepturile
prevazute de lege cu privire la regiile autonome sau serviciile publice autonome pe
care le-a înfiintat;
- poate înfiinta institutii si agenti economici de interes local; hotaraste asupra
concesionarii sau închirierii de bunuri sau servicii publice de interes local,
participarii la societatile comerciale, locatiei de activitati sau serviciu ale
administratiei publice;
- numeste si elibereaza din functie membrii consiliilor de administratie ale
institutiilor si agentilor economici de interes local constituiti cu participarea sa;
- numeste si elibereaza din functie pe conducatorii societatilor comerciale si ai
institutiilor publice de interes local care se afla sub autoritatea sa;
- instituie norme specifice pentru societatile comerciale si institutii publice de
interes local care se afla sub autoritatea sa;
- organizeaza serviciile de gospodarie comunala, transport local, retele edilitare,
etc.
- aproba si asigura realizarea programelor de organizare si de dezvoltare
urbanistica a localitatii, precum si de amenajare a teritoriului;
- asigura realizarea lucrarilor de investitii de interes local;
- asigura conditiile necesare bunei functionari a institutiilor locale de învatamânt,
sanitare, de cultura, de tineret si sport - potrivit legii;
- ia masuri pentru crearea conditiilor necesare petrecerii timpului liber al cetatenilor
si asigura desfasurarea activitatilor stiintifice, culturale, artistice, sportive si de
agrement;
- actioneaza pentru refacerea si protectia mediului înconjurator în scopul cresterii
calitatii vietii, contribuie la protectia si conservarea monumentelor istorice si de
arhitectura, a parcurilor si rezervatiilor naturale;
- contribuie la realizarea masurilor de protectie si asistenta sociala;
- asigura libertatea comertului si a concurentei loiale si încurajeaza libera initiativa,
în conditiile legii;
- înfiinteaza si asigura functionarea unor institutii de binefacere de interes local;
- asigura apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si a libertatilor
fundamentale ale cetatenilor;
- organizeaza târguri, piete, oboare, locuri si parcuri de distractii si asigura buna
functionare a acestora;
- confera persoanelor fizice române sau straine cu merite deosebite titlul de
cetatean de onoare al orasului;
- hotaraste asocierea cu alte consilii locale, precum si colaborarea cu agenti
economici din tara si din strainatate, în scopul realizarii si exploatarii unor lucrari de
interes comun;
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- sprijina activitatea cultelor religioase, în conditiile legii;
- hotaraste stabilirea legaturilor de colaborare, cooperare si înfratire cu localitati din
strainatate;
- Consiliul Local are şi alte atributii stabilite prin lege si prin hotarâri ale Consiliului;
Constituit în baza H.C.L. ______________________, Consiliul Local Sângeru a
fost ales in 2004, prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, pentru un
mandat de 4 ani care poate fi prelungit în caz de război sau de catastrofă.
Primarul comunei Sângeru, ca autoritate executiva, este ales în mod
democratic de catre populatia comunei Sângeru, reprezentând comuna în
relatiile cu alte autoritati publice, cu persoane fizice sau juridice române si
straine, precum si în justitie. Primarul comunei Sângeru, domnul Constantin
Băjinaru, a fost aleasă de cetăţeni prin vot universal, direct, egal, secret şi
liber exprimat, la alegerile locale din 20 iunie 2004 pentru un mandat de 4 ani
si are urmatoarele atributii:
- asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a
prevederilor Constitutiei si ale legilor tarii; celorlalte acte normative, precum si a
hotarârilor Consiliului Judetean;
- asigura executarea hotarârilor Consiliului Local. În cazul în care apreciaza ca o
hotarâre a acestuia este ilegala, în termen de 3 zile de la data luarii la cunostinta
sesizeaza pe prefect;
- poate propune Consiliului Local consultarea populatiei prin referendum, cu privire
la problemele locale de interes deosebit si pe baza hotarârii consiliului, ia masuri
pentru organizarea acestei consultari;
- prezinta consiliului, anual sau ori de câte ori este necesar, rapoarte privind starea
economica si sociala a comunei;
- întocmeste proiectul bugetului local si contul de încheiere a exercitiului bugetar si
le supune aprobarii consiliului;
- exercita drepturile si asigura îndeplinirea obligatiilor ce revin comunei în calitate
de persoana juridica civila;
- exercita functia de ordonator principal de credite;
- verifica din oficiu sau la cerere încasarea si cheltuirea sumelor din bugetul local si
comunica de îndata consiliului cele constatate;
- ia masuri pentru prevenirea si limitarea urmarilor calamitatilor, catastrofelor,
incendiilor, epidemiilor, împreuna cu organele specializate ale statului. În acest
scop, poate mobiliza populatia, agentii economici si institutiile publice din comuna,
acestea fiind obligate sa execute masurile stabilite;
- asigura ordinea publica si linistea locuitorilor, prin intermediul Politiei Comunitare
Sângeru si cu ajutorul jandarmeriei, politiei, pompierilor si apararii civile, care au
obligatia sa raspunda solicitarilor sale în conditiile legii;
- îndruma si supravegheaza activitatea Politiei Comunitare;
- ia masurile prevazute de lege cu privire la desfasurarea adunarilor publice;
- ia masuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentatiilor sau a
altor manifestari publice care contravin ordinii de drept ori atenteaza la bunele
moravuri, la ordinea si linistea publica;
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- controleaza igiena si salubritatea localurilor publice si a produselor alimentare
puse în vânzare pentru populatie cu sprijinul organelor de specialitate;
- ia masuri pentru prevenirea si combaterea pericolelor provocate de animale;
- asigura elaborarea regulamentului local de urbanism si a documentatiilor de
urbanism si amenajare a teritoriului si le supune aprobarii Consiliului Local, cu
respectarea prevederilor legii;
- asigura întretinerea drumurilor publice din comuna, implantarea semnelor de
circulatie, desfasurarea normala a traficului rutier si pietonal;
- supravegheaza pietele, târgurile, oboarele, locurile si parcurile de distractii si ia
masuri operative pentru buna functionare a acestora;
- conduce serviciile publice locale; asigura functionarea serviciilor de stare civila si
de autoritate tutelara;
- supravegheaza realizarea masurilor de asistenta si ajutor social;
- îndeplineste functia de ofiter de stare civila;
- emite avizele, acordurile si autorizatiile prevazute de lege;
- elaboreaza proiectul de statut al personalului, propune structura organizatorica,
numarul de personal si salarizarea acestuia si le supune spre aprobare Consiliului
Local;
- numeste si elibereaza din functie personalul serviciilor publice locale, cu exceptia
secretarului;
- controleaza activitatea angajatilor serviciilor consiliului;
- propune Consiliului Local eliberarea din functie a conducatorilor agentilor
economici si ai institutiilor publice de interes local care se afla sub autoritatea
Consiliului;
- supravegheaza inventarierea si administrarea bunurilor care apartin comunei;
- prezinta semestrial Consiliului situatia rezolvarii cererilor si petitiilor cetatenilor,
institutiilor si altor persoane juridice, situatia îndeplinirii hotarârilor Consiliului Local;
- urmareste ca în fiecare sedinta de Consiliu sa fie propus cel putin un proiect de
hotarâre;
- îndeplineste si alte atributii prevazute de lege sau încredintate prin mandat
Consiliului Local.
Viceprimarul, domnul Constantin Dedu, a fost ales de către Consiliul Local din
rândul membrilor săi prin votul secret al majorităţii consilierilor în funcţie data de
23 iunie 2005. Secretarul comunei Sângeru, doamna Maria Stăiculescu, este
funcţionar public de conducere şi nu poate fi membru al unui partid politic. El
coordonează compartimentele şi activităţile cu caracter juridic, de stare civilă,
autoritate tutelară şi asistenţă socială din cadrul Aparatului propriu de specialitate
al Consiliului Local.
În conformitate cu prevederile art.91 din Legea 215/2001 privind administratia
publica locala, primarul, viceprimarul, secretarul comunei Sângeru, impreuna cu
aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local, constituie o structura
functionala cu activitate permanenta, denumita Primăria comunei Sângeru, care
aduce la indeplinire hotararile Consiliului Local al comunei Sângeru si dispozitiile
primarului, solutionand problemele curente ale colectivitatii locale.
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f. Caile de comunicatie existente si categoria acestora
Reteaua stradala a comunei Sângeru are o structura desfăşurată în lungul căilor
de comunicaţie importante si s-a dezvoltat având la baza reteaua de drumuri
comunale, judetene si nationale.
Reteaua stradala este cuprinsa in Anexa nr.2.
g. Date privitoare la principalele institutii din domeniul educatiei, culturii,
sanatatii, asistentei sociale, presei, radioului, televiziunii si alte asemenea
DATE SINTETICE CU PRIVIRE LA EDUCATIE

2002

2003

Unitati de invatamint - total - numar
Gradinite de copii - numar
Scoli din invatamintul primar si gimnazial
Copii inscrisi in gradinite - persoane
Elevi inscrisi - total - persoane
Elevi inscrisi in invatamint primar si gimnazial
Elevi inscrisi in invatamint primar
Elevi inscrisi in invatamint gimnazial
Elevi înscrişi în învăţământul profesional

9
4
5
134
705
646
330
316
59

9
4
5
124
682
621
316
305
61
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Personal didactic total
Personal didactic in invatamint prescolar
Personal didactic in invat. primar si gimnazial
Personal didactic in invatamint primar
Personal didactic in invatamint gimnazial
Sali de clasa si cabinete scolare
Laboratoare scolare

47
6
41
17
24
24
1

49
6
43
17
26
27
1

Dezvoltarea culturii
Deşi atât DGJPh (1897), cât şi MDGR (V, 414) susţin că şcoala şi-a început
activitatea în comună abia din 1860, actele dovedesc că, încă din 1838, funcţiona
ca învăţător la Sângeru, Năstase Moisescu (ŞP, 83), ceea ce explică faptul că la
sfârşit de secol XIX, comuna beneficia de 155 ştiutori de carte.
Căminul cultural şi-a început activitatea în perioada interbelică şi avea
preocupări deosebite. Prin 1970, în cadrul său s-a deschis un amplu şi bogat
muzeu sătesc.

Din comună s-au ridicat câteva personalităţi marcante precum: criticul
literar, profesorul şi redactorul-şef al revistei „Axioma”: Ieronim Tătaru, poetul
Lucian Avramescu, dar şi alţii...
Virginia Breslaşu (n. 1929), învăţătoare şi directoare de cămin cultural s-a risipit
ca poetă (marcantă de o sensibilitate aparte) în reviste, culegeri, emisiuni radio,
festivaluri, pentru a debuta editorial târziu cu „Porţi de înserare” (1982), în care
„încearcă să desluşească lumea, ca un perpetuu miracol care se răsfrânge în
vibraţiile sensibilităţii poetice” (Mariana Ionescu), după care vor urma: „Vaza cu
flori” (1984) şi „Pavăza visării” (1988), când devine membră a Uniunii Scriitorilor.
Ieronim Tătaru (n. 1937) cu o îndelungată carieră didactică şi publicistică
(profesor, inspector şcolar, director al Casei Corpului Didactic – Prahova,
universitar şi redactor şef al revistei ploieştene „Axioma” (2000) s-a distins prin
câteva opuri de referinţă: „Poetică şi stilistică. Metode, concepte” (1976), „Din lirica
modernă” (1982), „Comentarii stilistice şi literare” (1983), „Din universul poeziei
moderne” (1996), „Itinerar caragialian” (f.a.) ş.a.
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Gheorghe Andrei (n. 1937), profesor, ziarist şi scriitor, a publicat: „Greieraş
poznaş” (1974), „Zăpezile fierbinţi” – versuri (1976), „Copac solitar” (1981), „Ţinutul
Sânzienelor” (1984) ş.a.
Lucian Avramescu (n. 1948 – fiul poetei Virginia Breslaşu), cunoscut în lumea
literelor româneşti de la acel poem demn şi grav în care ne asigură că „Noi n-am
plătit istoricii cu ziua”. În 1975, a obţinut premiul pentru debut, al editurii „Albatros”
cu volumul de „Poeme” în care încerca o actualizare a imaginii satului natal, după
care a urmat: „Stele pe dealuri” (1976), „Transplantul de albastru” (1978), Un liber
albatros” (1978), „Ei, aş! Spunea poetul...” (1980), „Nu cer iertare” (1981, 1983,
1985), „Bună seara iubito” (1989) ş.a.
DATE SINTETICE CU PRIVIRE LA CULTURA

2002

2003

Biblioteci - total - numar
Biblioteci publice - numar
Abonamente la radio - numar
Abonamente la televiziune - numar

3
1
411
538

3
1
1165
1135

Monumente
Unul dintre cele mai vechi monumente ale comunei este cel înregistrat în
„Lista...” din 1956 sub nr. 2419 – arhitectură.

Este de fapt Complexul curţilor boiereşti Andrei Bozianu cuprinzând: Biserica „Sf.
Andrei”, cu Turnul de clopotniţă (construit între 1793-1799, ultima dată înscrisă pe
o bandă de fier cu care este ferecată uşa, are două nivele din zidărie, iar al treilea
din lemn, făcând corp comun cu zidul împrejmuitor), Conacul boieresc (construit
aproximativ înaintea bisericii) şi zidul de incintă, situate oarecum vizavi de Primăria
comunei.
Biserica a fost ctitorită de tretivistierul Andrei Bozianu pe la 1793, pare-se
după modelul bisericii Doamnei Neaga din Buda-Cislău, cu care ctitorul era rudă
prin strămoaşa sa Muşa, vară primară cu soaţa lui Mihnea Turciul, măritată cu
vtorilogofătul Stanciu Bozianu. Pictura originală a fost executată de Manole
Diaconu – zugrav şi se mai păstrează doar pe tâmplă. Arsă prin 1911, reparată
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abia prin 1925. Între 1939-1943 i s-au făcut consolidări, când a fost şi repictată, în
frescă, de Veniamin Precup. Conacul a fost construit înainte, dar a continuat
finisarea paralel cu construcţia bisericii şi apare semnalat în „diata” lui Bozianu din
1802, ca edificiu mănăstiresc. Conacul are aspectul unei case ţărăneşti, de
proporţii mari, cu un corp central, cu parter şi etaj, fiecare prevăzute cu prispă. În
epocă, se pare că a avut şi un foişor, care a dispărut odată cu modificările
survenite în sec. XX. Prispa de la parterul corpului central se crede că se continua
la nivelul faţadei clădirii anexă, care a fost folosită pentru găzduirea monahilor
(chilii pentru călugări), mai apoi ca încăperi ale personalului de serviciu. Nu se ştie
cât a funcţionat la lăcaş mănăstiresc, dar e sigur că la trecerea dincolo de „zare” a
ctitorului, devenit între timp stolnic şi şătrar, acesta a lăsat moşia ca danie
mănăstirii de aici. În sec. XIX-lea acoperişul de şindrilă a fost înlocuit cu tablă.În
prezent, prin strădania autorităţilor locale, în conacul Bozianu funcţionează un
muzeu sătesc unicat în judeţul Prahova prin exponatele sale.

Al doilea monument cuprins în „Lista...” din 1956, la nr. 2420 – arhitectură
este zidul de incintă al fostului conac al marelui stolnic Alexandru Văcărescu –
poetul Alecu V. (fiul poetului Ienăchiţă Văcărescu şi al primei sale soţii: Elena Rizo,
fiica dragomanului Porţii, Iacovache Rizu – poet el însuşi, şi sora lui Grigore
Alexandru Ghica, decedată în 1780) şi al soţiei sale Aniţa (de care s-a despărţit în
1797, la cinci ani de căsătorie), construit din bolovani de râu şi mortar pe la
sfârşitul sec. al XVII-lea şi amplasat în partea de sus a satului de reşedinţă, ca şi
Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, ctitorită de unul din urmaşii săi, pe la 1816,
lăcaş de rugă din preajma fostului conac.
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Tot în partea de sus a Sângerului (mai jos de conac, unde drumul coteşte
spre Salcia şi Lapoş) se află o Cruce din piatră de prin sec. al XVIII-lea, iar în
dreptul Oficiului poştal o altă Cruce din piatră, din 1847, ambele necuprinse în
„Lista...” amintită mai sus.

În faţa Căminului cultural, se ridică un Monument al eroilor din Sângeru,
având ca simbol vulturul şi o inscripţie: „În amintirea eroilor din Sângeru, căzuţi
pe câmpul de luptă pentru apărarea patriei. Pioasă amintire” şi lista cu numele
a 87 eroi locali.

Cu prilejul semicentenarului răscoalei din 1907, vizavi de Primăria comunei
a fost ridicat un trunchi de piarmidă, pe faţa căruia s-a montat o placă de marmură
albă cu următoarea inscripţie: „În amintirea ţăranilor din comuna Sângeru care în
martie 1907 s-au răsculat... pentru pământ şi libertate. 1907-1957”.
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În 1971, pe faţada şcolii generale din Sângeru s-a montat o „placă
centenară”, care reprezintă un gest necesar, deşi nu exprimă realitatea, şcoala
începându-şi activitatea, după cum am văzut, din 1838 (deci împlinise atunci 133
de ani).
SANATATE

DATE SINTETICE DESPRE SECTORUL DE SANATATE
Medici - sector public - persoane
Stomatologi – sector public - persoane

2002 2003
1
1
1
1

Asistenta sociala la nivel local
Consiliul Local si Primarul comunei Sângeru, ca autoritati publice locale, au
datoria de a crea conditiile necesare de aplicare si derulare a programelor sociale.
Pentru aceasta, administratia locala dispune de un serviciu public de specialitate
care urmareste realizarea la nivel local a masurilor de asistenta sociala în
domeniul protectiei persoanelor cu venituri mici, a persoanelor singure, a
persoanelor vârstnice, a persoanelor cu handicap, protectiei copilului si familiei.
Mass-media
La nivel local functioneaza televiziunea prin cablu iar institutia Primariei
intentioneaza sa atraga fonduri pentru editarea unei publicatii proprii, cu
periodicitate lunara.
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h. Principalele functiuni economice
Pe teritoriul comunei Sângeru existã deja mai multe investiţii. Administraţia
localã promoveazã un mediu de afaceri prietenos, care sã satisfacã
exigenţele oamenilor de afaceri.
DATE SINTETICE DESPRE FORTA DE MUNCA

2002

2003

Salariati - total - numar
mediu - persoane
Numar mediu salariati in
agricultura - persoane
Numar mediu salariati in
industrie - total persoane
Numar mediu salariati in
industria prelucratoare persoane
Numar mediu salariati in
constructii - persoane
Numar mediu salariati in
comert - persoane
Nr.mediu sal in
transp,depozitare,posta,
comunicatii-pers
Nr.mediu sal in activ.
financiare, bancare si de
asig-pers
Numar mediu salariati in
administratie publica persoane
Numar mediu salariati in
invatamint - persoane
Nr.mediu sal. in sanatate
si asistenta sociala persoane

125

122

3

3

3

3

3

3

26

-

3

6

5

2

1

1

11

14

66

66

3

22

Investitii in locuinte

2002 2003

Locuinte terminate - total
Locuinte terminate din fonduri private
Locuinte terminate din fondurile populatiei

4
4
4
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8
8
8

Agricultura

2002

Suprafata agricola dupa modul de folosinta - ha
Suprafata arabila - ha
Suprafata - livezi si pepiniere pomicole - ha
Suprafata - vii si pepiniere viticole - ha
Suprafata - pasuni - ha
Suprafata - finete - ha
Suprafata cultivata cu griu si secara - ha
Productia totala de griu si secara - tone
Suprafata cultivata cu porumb boabe - ha
Productia totala la porumb boabe - tone
Suprafata cultivata cu cartofi - ha
Productia totala de cartofi - tone
Suprafata cultivata cu floarea soarelui - ha
Productia totala la floarea soarelui - tone
Suprafata cultivata cu sfecla de zahar - ha
Productia totala la sfecla de zahar - tone
Suprafata cultivata cu legume - ha
Productia totala la legume - tone
Productia de struguri - total - tone
Productia de fructe - total - tone
Bovine - total - capete
Bovine in gospodariile populatie
Porcine - total - capete
Porcine in gospodariile populatiei
Ovine - total- capete
Ovine in gospodariile populatiei - capete
Pasari - total - capete
Pasari in gospodariile populatiei
Productia de carne (sacrificari) tone gr.vie
Productia de lapte de vaca si bivolita hl.fizic
Productia de lina - kg. fizic
Productia de oua - mii buc.

2436
2135
4
22
272
3
619
141
1079
2857
40
433
118
83
60
539
65
49
760
500
1032
962
245
245
18730
18730
228
21279
310
1323

2003
2436
2135
4
22
272
3
247
272
988
1884
40
390
239
225
40
50
60
617
60
56
614
475
1153
1153
259
259
22164
22164
374
19242
515
1001

Transporturi
Comuna Sângeru reprezinta un nod important în reteaua de drumuri judetene si
comunale. Reteaua de cai de comunicatie, rutiere si feroviare, se regaseste in
Anexa 3.
Posta si telecomunicatii
În comuna functioneaza un numar de 2 oficii postale, cu o gama variata de servicii
iar numarul abonatilor la telefonia fixa este de peste 550.
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Turism
În comuna Sângeru se aflã Muzeul sătesc Bozianu. Totodată, comuna dispune şi
de o poziţionare care i-ar permite dezvoltarea agroturismului, cu accent pe tradiţiile
locale. În proiectele administraţiei se aflăpromovarea acestei oportunităţi.
Totodată, în comună se mai întâlnesc clădiri vechi, a căror renovare ar da un
farmec aparte localităţii.

i.Servicii publice aflate in subordinea Consiliului Local al comunei Sângeru
Lista serviciilor publice din subordinea consilsiului local Sângeru se regaseste in
Anexa 4.
j.Patrimoniul public si privat - componenta si întinderea acestuia
Potrivit legii, patrimoniul unitatii administrativ-teritoriale este alcatuit din bunurile
mobile si imobile aflate în proprietatea publica si în proprietatea privata ale
acesteia, precum si drepturile si obligatiile cu caracter patrimonial.
Domeniul public al comunei Sângeru cuprinde:
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- Strazi, poduri, podete, pasaje, piete publice, targuri si oboare publice, stadion si
zonele de agrement;
- Sistemele de alimentare alimentare cu apa si de de canalizare;
- Sistemul de transport public local;
- Cimitirele comunale, statuile si monumentele (daca nu sunt declarate de interes
national);
- Locuintele sociale;
- Terenuri si cladiri în care îsi desfasoara activitatea institutiile publice de interes
local;
- Adaposturi de protectie civila.
Domeniul privat al comunei Sângeru este alcatuit din bunuri aflate în proprietatea
comunei si care nu fac parte din domeniul public. Domeniul privat este supus
dispozitiilor de drept comun daca prin lege nu se prevede altfel. Bunurile care
alcatuiesc domeniul public si privat al comunei Sângeru sunt cele enumerate în
Anexa nr. 5 la prezentul statut-cadru.
Concesionarea, închirierea si administrarea bunurilor din patrimoniul
comunei Sângeru
Bunurile din domeniul public al comunei sunt inalienabile, insesizabile si
imprescriptibile. Ele nu pot fi înstrainate, ci numai date în administrare,
concesionate sau închiriate, în conditiile legii.
Consiliul local al comunei Sângeru hotaraste ca bunurile ce apartin domeniului
public de interes local sa fie date în administrarea regiilor autonome si institutiilor
publice, sa fie concesionate ori închiriate.
Consiliul local hotaraste cu privire la cumpararea si vânzarea bunurilor ce fac parte
din domeniul privat de interes local, în conditiile legii.
Consiliul local poate da în folosinta gratuita, pe termen limitat, imobile din
patrimoniul comunei societatilor si institutiilor de utilitate publica sau de binefacere,
recunoscute ca persoane juridice, în scopul îndeplinirii unor activitati care satisfac
cerintele cetatenilor din municipiu.

Administrarea bunurilor aflate în patrimoniul comunei Sângeru
Titularul dreptului de administrare poate sa posede, sa foloseasca bunul si sa
dispuna de acesta, în conditiile actului prin care i-a fost dat bunul în administrare.
Dreptul de administrare va putea fi revocat numai daca titularul sau nu îsi exercita
drepturile si nu îsi executa obligatiile nascute din actul de transmitere. În litigiile
privitoare la dreptul de administrare, în instanta titularul acestui drept va sta în
nume propriu. În litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bunului, titularul
dreptului de administrare are obligatia sa arate instantei cine este titularul dreptului
de proprietate, potrivit prevederilor Codului de procedura civila. Titularul dreptului
de administrare raspunde, în conditiile legii, pentru prejudiciile cauzate ca urmare a
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neîndeplinirii acestei obligatii. De asemenea, neîndeplinirea acestei obligatii poate
atrage revocarea dreptului de administrare.
În litigiile la care s-a facut referire anterior, comuna Sângeru este reprezentată de
consiliul local, care da mandat scris, în fiecare caz, primarului. Acesta poate
desemna un alt functionar de stat, un jurist sau avocat care sa-l reprezinte în fata
instantei.
Prevederile de mai sus sunt aplicabile si în litigiile privitoare la dreptul de
concesiune, închiriere sau la dreptul de proprietate asupra bunurilor concesionate
sau închiriate.
Servitutile asupra bunurilor din domeniul public sunt valabile numai în masura în
care aceste servituti sunt compatibile cu uzul sau interesul public caruia îi sunt
destinate bunurile afectate. Servitutile valabil constituite anterior intrarii bunului în
domeniul public se mentin.
Concesionarea sau închirierea bunurilor aflate în patrimoniul comunei
Închirierea bunurilor proprietate publica a comunei se aproba, prin hotarâre a
Consiliului Local, iar contractul de închiriere va cuprinde clauze de natura sa
asigure exploatarea bunului închiriat, potrivit specificului acestuia. Contractul de
închiriere se poate încheia, dupa caz, cu orice persoana fizica sau juridica, romana
sau straina, de catre titularul dreptului de proprietate sau de administrare.
Concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publica se face prin licitatie
publica, în conditiile legii.
Sumele încasate din închirierea sau din concesionarea bunurilor proprietate
publica se fac, dupa caz, venit la bugetul de stat sau la bugetele locale. În cazul în
care contractul de închiriere se încheie de catre titularul dreptului de administrare,
acesta are dreptul sa încaseze din chirie o cota-parte intre 20-50%, stabilita prin
hotarâre a Consiliului Local prin care s-a aprobat închirierea.
Unitatile administrativ-teritoriale, de natura celor pe care o reprezinta Primaria
comunei Sângeru, pot da imobile din patrimoniul lor, în folosinta gratuita, pe
termen limitat, persoanelor juridice fara scop lucrativ, care desfasoara activitate de
binefacere sau de utilitate publica, ori serviciilor publice.
Partide politice care îsi desfasoara activitatea în comuna Sângeru
Lista partidelor politice care îsi desfasoara activitatea în comuna Sângeru se
regaseste in Anexa 6.
ART. 3.
Potrivit Legii nr. 351 / 24 august 2001 privind Planul de amenajare a teritoriului
national comuna Sângeru este unitate administrativa de rangul al II-lea.
ART. 4.
Numarul si structura politica a membrilor consiliului local
În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, autoritatile administratiei publice
prin care se realizeaza autonomia locala sunt consiliile locale, ca autoritati
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deliberative, si primarii, ca autoritati executive. Mandatul primarului, respectiv al
consilierilor locali, este de 4 ani. Mandatul se exercita în conditiile legii.
Consiliul Local al comunei Sângeru este constituit dintr- un numar de 15 consilieri
care îsi desfasoara activitatea în cadrul a 3 Comisii de specialitate, în principalele
domenii de activitate. Comisii de specialitate se pot organiza în domeniile :
- Comisia de buget finante, control, administrarea domeniului public si privat,
strategii si prognoze;
- Comisia pentru valorificarea patrimoniului, servicii catre populatie, comert, turism,
agricultura si promovare operatiuni comerciale;
- Comisia pentru utilitati publice, calitatea vietii si protectia mediului;
- Comisia pentru organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice,
circulatia rutiera, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura;
- Comisia pentru protectie si asistenta sociala, ordine publica, respectarea
drepturilor si libertatilor cetatenesti, petitii si reclamatii;
- Comisia pentru învatamânt, sanatate, stiinta, cultura, culte, tineret si sport.
Structura politica a membrilor Consiliului Local al comunei Sângeru este cea din
Anexa 7.
ART. 5
Persoanele nascute în comuna Sângeru, la împlinirea vârstei de 18 ani primesc
titlul si certificatul de cetatean al comunei, în cadrul unei festivitati organizate de
catre Consiliul Local al comunei sau de primar.
ART. 6
Titlul de “Cetatean de Onoare”
Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala si Regulamentul de
Organizare si Functionare al Consiliului Local al comunei Sângeru, determina
posibilitatea de acordare a înaltului titlu de “Cetatean de Onoare” al comunei
Sângeru, persoanelor cu merite deosebite.
Prin Hotarâre a Consiliului Local se va aproba Regulamentul de acordare a titlului
de „Cetatean de Onoare” al comunei Sângeru, precum si constituirea
„Consiliului de Onoare” al comunei Sângeru, „Sfatul Înteleptilor” care va avea
drept membri “Cetatenii de Onoare” ai comunei Sângeru, actualul, fostii si viitorii
primari ai comunei Sângeru.
Titlul de “Cetatean de Onoare” al comunei Sângeru reprezinta CEA MAI ÎNALTA
DISTINCTIE acordata de Consiliul Local unor cetateni români sau straini.
Titlul de “Cetatean de Onoare” al comunei Sângeru se poate acorda:
a) unor înalte personalitati politice, stiintifice sau culturale care, prin activitatea lor
socioprofesionala, au contribuit la realizarea unor noi legaturi stiintifice, culturale
sau economice cu efecte favorabile comunei Sângeru;
b) celor care, prin activitatea lor cotidiana creeaza în tara sau peste hotare o
imagine deosebita comunei si României, având ca rezultate realizarea unor
puternice legaturi economico-sociale sau de alta natura, în beneficiul cetatenilor
comunitatii noastre;
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c) cetatenilor români sau straini care desfasoara activitati caritabile în comuna
Sângeru, beneficiari ai acestei activitati fiind orfani, batrânii, copii abandonati,
handicapatii, sau institutiile care adapostesc si îngrijesc acesti defavorizati;
d) fostii detinuti politici sau veterani de razboi care prin activitatile lor ulterioare au
adus o contributie deosebit la realizarea unei imagini pozitive a comunei Sângeru
în ţară şi în lume sau au contribuit la realizarea unei legaturi între comuna noastră
si alte localitati;
e) bravilor ofiteri ai armatei române care s-au distins prin fapte de arme, asigurând
astfel siguranta nationala si securitatea statului sau dezvoltarea economico-sociala
a tarii prin prestatia lor stiintifica, tehnica, economica sau educativa;
f) unor sportivi nascuti sau formati în comuna Sângeru, cu rezultate de exceptie în
competitiile sportive nationale si internationale (cel puţin campioni naţionali) ;
g) celor care au trecut în eternitate, dar care, prin prestigioasa lor activitate au
promovat imaginea comunei Sângeru si a tarii;
h) altor categorii.
Dreptul de a propune acordarea titlului de cetatean de onoare îl au:
- primarul comunei;
- consilierii locali (individual sau în grup).
Titlul de „Cetatean de Onoare” al comunei Sângeru se acorda în sedinta ordinara
sau extraordinara si se va aduce la cunostinta cetatenilor comunei, prin publicarea
hotararii Consiliului local.
Valorificarea si punerea în valoare a competentelor si bogatei experientei a
Cetatenilor de Onoare ai comunei Sângeru, se va realiza prin constituirea
CONSILIULUI DE ONOARE AL COMUNEI – SFATUL ÎNTELEPTILOR, organism
consultativ în promovarea unor hotarâri ale Consiliului Local sau decizii ale
executivului primariei.
Toti cetatenii distinsi cu titlul de „Cetatean de Onoare” al comunei Sângeru vor fi
înscrisi în CARTEA DE ONOARE a Consiliului Local Sângeru.
Acordarea titlului de „Cetatean de Onoare” al comunei Sângeru, confera
titularului urmatoarele drepturi:
- de a purta insigna pe baza brevetului;
- înscrierea în CARTEA DE ONOARE a comunei;
- accesul gratuit la institutiile social-culturale si locurile publice din comună;
- de a circula gratuit în toate mijloacele de transport în comun pe teritoriul comunei;
- accesul gratuit la spectacolele si manifestarile stiintifice, cultural-artistice si
sportive de pe raza teritoriala a comunei Sângeru la care Primaria comunei este
organizator;
- sprijin privind rezolvarea problemelor de sanatate precum si internarea cu
prioritate în camin sau azil de batrâni, în caz de nevoie;
- dreptul de a face parte din Consiliul de Onoare al comunei Sângeru;
- în caz de deces, la cererea familiei, atribuirea unui loc în unul din Cimitirele
comunei Sângeru, cu inscriptionarea pe placa a titlului.
Statutul de „Cetatean de Onoare” al Municipiului Ploiesti presupune
urmatoarele atributii:
- cunoasterea anticipata a prevederilor Regulamentului privind Acordarea Titlului
de “Cetatean de Onoare” de catre fiecare candidat;
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- participarea la sesiunile solemne ale Consiliului Local, atunci când se adreseaza
o asemenea invitatie;
- acceptarea prezentei la unele actiuni care vizeaza interesele fundamentale ale
comunitatii si sprijinirea solutionarii unor probleme conform competentei si
capacitatii profesionale;
- furnizarea unor informatii importante, transmise pe adresa executivului local, în
ce priveste eventualele modificari ale statutului personal, în principal de ordin
socioprofesional.
Desfasurarea unor activitati cu caracter ostil localitatii si locuitorilor
acesteia, precum si condamnarea printr-o hotarare judecatoresca definitiva
si irevocabila atrage dupa sine RETRAGEREA titlului de Cetatean de Onoare
si pierderea drepturilor enumerate anterior.
Retragerea titlului se va adopta in sedinta publica a Consiliului Local al
comunei Sângeru, respectandu-se prevederile legale din Regulamentul de
acordare a titlului de „Cetatean de onoare” al comunei Sângeru. Retragerea
titlului de cetatean de onoare va fi adusa la cunostinta persoanei implicate in
termen de 10 zile
ART. 7
Cetatenii comunei au dreptul de a participa la viata politica, economica, sociala si
cultural-sportiva. Drepturile cetatenilor de a participa la viata comunei sunt
exercitate în mod democratic prin urmatoarele instrumente:
a) referendum local;
b) adunarea populara;
c) petitii;
d) initiative;
e) audiente;
f) consultari
ART. 8
Problemele de interes deosebit din unitatile administrativ-teritoriale si subdiviziunile
administrativ-teritoriale ale comunelor pot fi supuse, in conditiile Legii nr. 3 din 22
februarie 2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului, aprobarii
locuitorilor, prin referendum local.
Proiectele de lege sau propunerile legislative privind modificarea limitelor teritoriale
ale comunei se inainteaza Parlamentului spre adoptare numai dupa consultarea
prealabila a cetatenilor din unitatile administrativ-teritoriale respective, prin
referendum. In acest caz organizarea referendumului este obligatorie.
Problemele supuse referendumului local se stabilesc de consiliile locale, dupa caz,
la propunerea primarului.
Cetatenii sunt chemati sa se pronunte prin "DA" sau "NU" asupra problemei
supuse referendumului, decizand cu majoritatea voturilor valabil exprimate la
nivelul unitatii administrativ-teritoriale respective.
ART. 9
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Cetãtenii comunei pot fi consultati si prin adunãri cetãtenesti organizate pe sate
sau strãzi.
Convocarea si organizarea adunãrilor cetãtenesti se fac de cãtre primar, la
initiativa acestuia ori a unei treimi din numãrul consilierilor în functie. Delegaţii
săteşti pot propune organizarea unor adunări cetăţeneşti în satul pe care îl
reprezintă.
Convocarea adunãrii cetãtenesti se face prin aducerea la cunostintã publicã a
scopului, datei si a locului unde urmeazã sã se desfãsoare aceasta.
Adunarea cetãteneascã este valabil constituitã în prezenta majoritãtii
reprezentantilor familiilor si adoptã propuneri cu majoritatea celor prezenti.
Propunerile se consemneazã într-un proces-verbal si se înainteazã primarului,
care le va supune dezbaterii consiliului local în prima sedintã, în vederea stabilirii
modalitãtilor concrete de realizare si de finantare, dacã este cazul.
Solutia adoptatã de consiliul local se aduce la cunostintã publicã prin grija
secretarului.
ART. 10
Înfratirile ofera un cadru privilegiat pentru stabilirea de relatii cu una sau mai multe
comunitati din alte tari. Chiar daca nu este singurul mijloc prin care se realizeaza
schimburi si cooperari internationale, înfratirile prezinta avantajul consolidarii
legaturilor de prietenie în diferite domenii
Înfratirile sunt ocazii unice, desfasurate într-o ambianta speciala de sarbatoare.
În scopul realizarii unui Protocol de Înfratire sunt necesare urmatoarele etape:
1. corespondenta între autoritatile celor doua localitati, schimb de informatii
referitoare la asezarea geografica, economie, industrie, populatie, posibilitati de
cooperare;
2. obtinerea avizului Ministerului Afacerilor Externe asupra Proiectului - Cadru de
înfratire;
3. aprobarea în Consiliile Locale ale celor doua localitati a proiectului de hotarâre
referitor la înfratirea localitatilor (Primarul este împuternicit sa semneze Acordul
Oficial de Înfratire, conform Legii Administratiei Publice Locale nr. 215 / 2001);
4. semnarea oficiala a Acordului de Înfratire, în cadrul unei sedinte festive;
participa reprezentantii autoritatilor locale ale celor doua parti semnatare,
conducatori ai celor mai reprezentative companii si institutii, mass-media;invitati ai
autoritatilor judetene si centrale.
5. derularea cooperarii, în baza acordului de înfratire prin:
- sprijinirea la nivel local a colaborarii în domeniul industrial, comercial, inclusiv
investitii, precum si cooperarea directa intre firme (in mod deosebit
intreprinderile mici si mijlocii) ;
- participarea la targuri si expozitii;
- sprijinirea relatiei de cooperare in domeniul cultural si sportiv, prin efectuarea de
schimburi intre echipe sportive si ansambluri culturale;
- sustinerea colaborarii intre biblioteci, grupuri de autori locali, echipe de teatru;
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- sprijinirea organizarii de cursuri comune, teoretice si practice, pentru specialistii si
expertii din cele doua localitati, in diverse domenii;
- planificarea si organizarea unor evenimente, in contextul relatiei de cooperare
reciproca;
- efectuarea de eforturi comune pentru a crea conditii favorabile cooperarii
economice.
Unitatile administrativ-teritoriale din România, organizate potrivit legii ca si comune
si declarate astfel, se constituie în Asociatia Comunelor din România.
Asociatia Comunelor din România este persoana juridica de drept privat si de
utilitate publica, fara scop patrimonial, neguvernamentala si apolitica, constituita în
vederea promovarii si protejarii intereselor comune ale autoritatilor administratiei
publice locale, pentru solutionarea si gestionarea
nevoilor publice în numele si pentru interesul colectivitatilor locale.
Comuna Sângeru este reprezentată de primar sau de o persoana împuternicita de
acesta în acest scop. În prezent, Sângeru, prin primarul Constantin Băjinaru, este
membră a Asociatiei Comunelor din România.
ART. 11
Atribuirea sau schimbarea de denumiri pentru comuna se face prin lege, conform
Ordonantei Guvernului nr. 63/ 29 august 2002.
Atribuirea sau schimbarea denumirilor de strazi, piete si obiective de interes public,
se face de catre consiliile locale, prin hotarâre , cu avizul obligatoriu al Comisiei de
Atribuire, infiintata prin ordin al Prefectului, constituita din 5 membri specialisti in
domeniile istoriei, etnografiei, geografiei, lingvisticii sau artei.
Consiliile locale asigura tinerea evidentei denumirii institutiilor si obiectivelor
existente pe raza unitatilor administrativ-teritoriale în care functioneaza.
ART. 12
Consiliul Local stabileste în baza consultarii populatiei simbolurile specifice ale
comunei conform traditiilor istorice şi culturale.
Stema comunei Sângeru
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Stema comunei Sângeru urmează să fie aprobată prin Hotărâre de Guvern.
Stema comunei este deosebit de frumoasă şi se constituie în aşa-numita « stemă
vorbitoare », adică semnifică numele comunei. Astfel, într-un scut din aur se află o
floarea de sânger, de culoarea naturală. Scutul este timbrat cu o coroană murală
din argint cu un singur turn crenelat. Coroana murală din argint cu un singur turn
crenelat semnifică faptul că localitatea Sângeru are rang de comună.
ART. 13
Statutul comunei Sângeru va fi adus la cunostiinta locuitorilor comunei prin
publicare intr-un buletin informativ special si va fi afisat pe siteul propriu.
Prezentul Statut se completeaza cu hotarârile Consiliului Local si alte
reglementari în vigoare în acest domeniu.
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