HOTĂRÂRE
privind aprobarea Statutului comunei Caraşova, judeţul Caraş-Severin
Consiliul Local al comunei Caraşova,judeţul Caraş-Severin,întrunit
în şedinţa ordinară ;
Văzând expunerea de motive la proiectul de hotărâre şi avizul
comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile OG nr.53/2002 privind Statutulcadru al unităţii administrativ-teritoriale;
În temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.a,alin.3 lit.a, art.45 alin.1 şi
art.115 alin.1 lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aprobă Statutul comunei Caraşova , judeţul CaraşSeverin, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţă publică şi se
va comunica potrivit prevederilor Legii nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, la:
- Instituţia Prefectului- Judeţul Caraş-Severin
- Primarul comunei Caraşova
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ANEXA
La HCL nr.59/18.12.2007

STATUTUL
COMUNEI CARAŞOVA, JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
Comuna Caraşova, unitate administrativ teritorială cu personalitate juridica si
autonomie deplina în administrarea intereselor locale si exercitarea autoritatii în teritoriul
administrativ prevazut de lege, îsi stabileste urmatorul statut:
Art.1. Comuna Caraşova este unitatea administrativ teritorială componenta a judetului
Caraş-Severin, asezata in partea centrală a judetului, pe cursul superior al râului Caraş,
învecinându-se cu următoarele unităţi administrative teritoriale: la Nord cu municipiul
Reşiţa, la Vest comuna Lupac , Sud Vest comuna Goruia, la Est comuna Văliug ,la Sud
oraşul Anina .
Art.2. Comuna Caraşova are în componenţă satele Nermed şi Iabalcea, având o
suprafata totala de 14145 ha din care arabil 1460 ha, pasune 2882 ha, fâneţe 2622 ha ,
livezi 70 , teren forestier 6543 ha şi un intravilan de 170 ha.
Art.3.Autorităţile administraţiei publice locale isi exercita atributiile in limitele
teritoriale ale comunei, asupra intregii colectivitati, indiferent de apartenenta politica,
etnica, religioasa.
Art.4.Autoritatile administratiei publice locale prin care se realizeaza autonomia locala
in comuna isi desfasoara activitatea in sediul propriu aflat in centrul comunei,
Str.Principală,nr.274 şi sunt următoarele: Consiliul local – ca autoritate administrativa
deliberative ;primarul – ca autoritate administrativa executiva
Art.5. Primarul, viceprimarul si secretarul comunei, împreuna cu aparatul propriu de
specialitate al primarului, constituie o structura functionala cu activitate permanenta,
denumita primarie.
Art.6. În toate instituţiile şi serviciile publice aflate în subordinea autorităţilor
administraţiei publice locale, în raporturile cu cetăţenii, este asigurată folosirea limbii
croate.
Art.7. Primarul în îndeplinirea atributiilor sale prevazute de Legea administratiei publice
locale, nr.215/2001, conduce compartimentele functionale din cadrul apartului de
specialitate , precum si serviciile publice locale, reprezinta comuna în calitatea sa de
persoana juridica, exercita functia de ordonator principal de credite.

Art.8. Comuna Caraşova, in conformitate cu legislatia in vigoare, are rangul II de
localitate, având dreptul , în prezent, la 13 consilieri. Componenţa politică a Consiliului
Local , se prezintă astfel: Uniunea Croaţilor din România-5 consilieri,PSD – 2 consilieri,
PNL – 1, PD – 3 ,Uniunea Sârbilor din România-,independent-1 .
Art.9. Comuna Caraşova este atestata istoric din sec.XIII , din anul 1230 (V.Tufescu”o
măruntă populaţie balcanică, caraşoveni ) , fiind populată de primul val de croaţi care au
venit pe aceste teritorii.
Art.10. Populaţia comunei Comuna Caraşova se ridică la 3260 de locuitori si 846
gospodarii, potrivit datelor statistice de la ultimul recensământ. Componenta etnica,
calculata potrivit datelor recensamantului din 2002, se prezintă astfel: croaţi:2758 ,
caraşoveni:162; români:144; rromi:146; germani:16; sârbi:16; maghiari:12; nedeclaraţi:4.
Din punct de vedere confesional, 90% din locuitori sunt de religie romano catolică,
ceilalţi fiind de religie ortodoxă şi alte confesiuni.
Art.11. Pe raza comunei Caraşova isi desfasoara activitatea urmatoarele unitati/institutii
de invatamant, cultura, sanatate, economice si de servicii:
a) Unitati de invatamant:
o
o
o
o
o
o
o

Liceul Bilingv Româno Croat Caraşova
Scoli : Şcoala Generală cu clasele I-IV Caraşova nr.1 şi 2
Şcoala Generală cu clasele I-IV Nermed
Şcoala Generală cu clasele I-IV Iabalcea
Gradinite : Grădiniţa Caraşova Nr.1 şi 2
Grădiniţa Nermed
Grădiniţa Iabalcea

În toate unităţile de învăţământ este asigurată predarea limbii croate ca limbă maternă ,
opţional existând clase cu predare exclusiv în limbă croată.
b) Unitati de cultura:
o
o
o
o

Camine culturale : Căminul Cultural Caraşova
Căminul Cultural Nermed
Căminul Cultural Iabalcea
Biblioteci: Biblioteca Comunală Caraşova

c) Unitati de cult
o
o
o

Biserica “Adormirea Maicii Domnului-Caraşova
Biserica “Sfântu Iacob-Nermed
Biserica “ Naşterea Maicii Domnului-Iabalcea

d) Unitati pentru ocrotirea sanatatii:

o

Cabinet individual Medicină de Familie

e) Unitati de deservire a populatiei:
o
o

Ghiseul Postal Caraşova
Unităţi private de alimentaţie publică

Comuna Caraşova este conectata la reteaua de telefonie digitala, in prezent fiind instalate
un numar de peste 400 posturi telefonice la institutii si cetateni.
De asemenea în comună funcţionează un număr de trei operatori de telefonie mobilă şi un
operator de televiziune prin cablu.
În localitatea Caraşova, funcţionează o păstrăvărie , administrată de Ocolul Silvic Reşiţa.
Profilul de bază al comunei este cel agricol, în sector privat, cu dezvoltare mai accentuată
în sectorul creşterii animalelor şi al pomiculturii.
De asemenea un rol important îl au activităţile comerciale şi de prelucrare a lemnului.
Din punct de vedere turistic, comuna Caraşova beneficiază de un cadru natural de
excepţie, cu specific montan şi speologic, 2/3 din teritoriul administrativ al comunei fiind
ocupat de Parcul Naţional Semenic – Cheile Caraşului.
Art.12. Patrimoniul public al comunei Caraşova, gestionat si administrat de Consiliul
local cuprinde mai multe bunuri imobile si mobile, aprobat prin HG nr.532/2002, anexa
22 .
Art.13. Persoanele nascute in comuna Caraşova, primesc la implinirea varstei de 18 ani
titlul si certificatul de fiu sau fiica a comunei, in cadrul unei festivitati care se organizeaza
de catre primar.
Art.14. Consiliul local al comunei Caraşova poate acorda, în semn de suprema cinstire,
titlul de “Cetatean de onoare al comunei”.
Art.15. Titlul de “Cetatean de onoare” al comunei Caraşova poate fi acordat unei
persoane fizice romane sau straine cu merite deosebite în viata politica, stiintifica,
economica, sociala, culturala, religioasa, sportiva, sau altor persoane importante.
Art.16 - Nu poate fi acordat titlul de “Cetatean de onoare” persoanelor care au suferit
condamnari civile sau penale.
Art.17 - In cazul în care, ulterior acordarii titlului de “Cetatean de onoare” persoana
respectiva este condamnat civil sau pnal, precum si în situatia în care se descopera ca a

suferit anterior o asemenea condamnare, necunoscuta la data acordarii titlului de catre
Consiliul local, se va proceda la retragerea titlului de “Cetatean de onoare”, utilizandu-se
aceiasi procedura.
Art.18. Cetatenii comunei Caraşova au dreptul de a participa la viata civica, la exercitarea
drepturilor si asigurarea libertatilor fundamentale, de a participa la viata politica,
economica, sociala, culturala, sportiva locala, la relatiile sociale si raporturile juridice in
deplinatatea lor in conditiile legii.
Art.19. Cetatenii comunei sunt consultati prin referendum, organizat in conditile legii, cu
privire la problemele de interes deosebit în unitatea administrative teritorială. Stabilirea
datei, scopul referendumului, modalitatea de organizare si cheltuielile se aproba prin
hotarare de Consiliu.
Art.20 Convocarea si organizarea adunarilor cetatenesti se face de catre primar, la
initiativa acestuia ori a unei treimi din randul consilierilor in functie.
Convocarea adunarii cetatenesti se face prin aducerea la cunostinta publica a scopului,
datei si a locului unde urmeaza sa se desfasoare aceasta.
Adunarea cetateneasca este valabil constituita in prezenta majoritatii reprezentantilor
familiilor si adopta propuneri cu majoritatea celor prezenti.
Propunerile se consemneaza intr-un proces verbal si se inainteaza primarului, care le va
supune dezbaterii Consiliului local in prima sedinta, in vederea stabilirii modalitatilor
concrete de realizare si finantare, daca este cazul. Hotărârea adoptata de Consiliul local
se aduce la cunostinta publica prin grija secretarului.
Art.21. Bunurile din patrimoniul unitatii administrativ teritoriale aflate in proprietate
publica sau proprietate privata pot fi date in administrarea regiilor autonome si
institutiilor publice, pot fi concesionate ori inchiriate, in conditiile legii sau pot fi atribuite
in folosinta gratuita pe termen limitat persoanelor juridice fara scop lucrativ care
desfasoara activitate de binefacere sau de utilitate publica, ori serviciilor publice.
Bunurile din domeniul privat pot fi vandute numai cu scopul realizarii unor beneficii si
numai pe baza aprobarii Consiliului local prin hotarare.
Concesionarea, inchirierea sau vanzarea se face prin licitatie publica potrivit legislatiei in
vigoare.
Art.22. Consiliul Local al comunei Caraşova hotărăşte cooperarea sau asocierea cu
persoane juridice romane sau straine, cu organizatii nonguvernamentale si cu alti
parteneri sociali, in vederea finantarii si realizarii in comun a unor actiuni, lucrari, servicii
sau proiecte de interes public local, precum si stabilirea unor relatii de parteneriat cu
unitati administrativ teritoriale similare din alte tari.

Art.23. Consiliul local al comunei Caraşova atribuie sau schimba, în conditiile legii,
denumiri de strazi, de piete si de obiective de interes public local.
Art.24. Înfrăţirea cu alte localităţi. În scopul promovării unor interese commune,
Consiliul Local are dreptul să hotărască stabilirea unor legături de cooperare, colaborare,
asociere şi înfrăţire cu unităţi sau asociaţii similare din străinătate. Aceste acorduri se pot
încheia respectându-se legislaţia în vigoare.
Art.25. Stema comunei Caraşova a fost aprobată prin H.G. nr.1760/2004 şi se compune
dintr-un scut bipartit, tăiat pe orizontală de o fascie undată, argintie. În cartierul de sus, în
câmp roşu, se află două crenguţe de fag cu câte trei frunze şi un fruct, totul de argint. În
vârful scutului, în câmp verde, se află un miel pascal, orientat spre dreapta, cu o cruce pe
umăr, de argint.Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint, cu un turn crenelat.
Semnificaţiile elementelor însumate:
Fagul reprezintă pădurile de foioase din zonă. Fascia undată de argint reprezintă râul de
munte Caraş. Mielul pascal semnifică prezenţa comunităţii catolice. Coroana murală cu
un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
Art.26. Modificarea sau completarea prezentului statut se poate face doar prin hotarare a
Consiliului Local al comunei Caraşova.

