
 ROMÂNIA                                                                                        
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD                                                       
CONSILIUL LOCAL MAIERU                                                         
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Statutului Unităţii Administrativ-Teritoriale Comuna Maieru, judeţul 
Bistriţa-Năsăud 

 
 
Consiliul Local Maieru – întrunit în şedință ordinară din data de 09.02.2022 în prezența a 14 consilieri: 
Având în vedere: 

- Proiectul de hotărâre  inițiat de către primarul comunei Maieru, înregistrat sub nr. 112 din 
17.12.2021; 

- Referatul de aprobare nr. 5865 din 17.12.2021 al primarului comunei Maieru, cu privire la 
proiectul de hotărâre, în calitate de inițiator; 

- Raportul de specialitate nr. 5864 din 17.12.2021 întocmit de Secretarul general al comunei 
Maieru prin care se propune aprobarea Statutului Unităţii Administrativ-Teritoriale Comuna Maieru, 
judeţul Bistriţa-Năsăud; 

- Anunţul 5866 din 17.12.2021, procesele-verbale nr. 5867 din 17.12.2021 de afişare şi procesul 
verbal nr. 521 din 03.02.2022 de dezafişare a proiectului de hotărâre; 

- Avizul nr. 598 din 08.02.2022 al comisiei pentru activități economico-financiare, 
social-culturale, culte, muncă şi protecţie socială, integrare europeană şi relaţii externe din cadrul 
Consiliului local Maieru; 

- Avizul nr. 602 din 08.02.2022  al comisiei pentru învăţământ, sănătate, familie, protecţie copii, 
tineret-sport şi amenajarea teritoriului-urbanism din cadrul Consiliului local Maieru; 

- Avizul nr. 594 din 08.02.2022  al comisiei juridice şi de disciplină, pentru agricultură, 
silvicultură, protecţie mediu şi turism din cadrul Consiliului local Maieru; 

În conformitate cu: 
- prevederile art. 120 alin. (1) şi art. 121 alin. (1) şi alin. (2) din Constituţia României, republicată; 
- prevederile art. 8 şi art. 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
- prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată;  
- prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 

În temeiul prevederilor  art. 104, art. 129 alin. (1) şi alin. (2) lit. a) alin. (3), lit. a), alin. (13), art. 
139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. Se aprobă Statutul Unităţii Administrativ-Teritoriale Comuna Maieru, judeţul 
Bistriţa-Năsăud, prevăzut în  Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice alte reglementări contrare îşi 
incetează aplicabilitatea. 
 Art. 3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei Maieru.  

Art.4. (1) Hotărârea are caracter normativ și intră în vigoare la data aducerii la cunoștință 
publică.  

         (2) Aducerea la cunoștință publică se face în termen de 5 zile de la data comunicării către 
prefect, prin publicare pe site-ul www.primariamaieru.ro, la secțiunea Monitorul Oficial Local.            
          (3) Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanța de contencios administrativ în condițiile 
Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
 Art.5. Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei cu un număr de _14_ 
voturi “pentru “, _0_ voturi “împotrivă “ și _0_ voturi “abținere “ din numărul de _14_ consilieri locali 
prezenți la şedinţă. 

http://www.primariamaieru.ro/


 Art.6. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija Secretarului general al comunei Maieru cu: 
- Instituţia Prefectului -  judeţul Bistriţa-Năsăud; 
- Primarul comunei Maieru; 
- Secretarului general al comunei Maieru. 

  
PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ                                
CANDALE AUREL                                                                                       p. SECRETAR GENERAL U.A.T. 
                                                                                                                                   ANDRONESI IOAN   
 
 
Nr. 12 
din 09.02.2022 
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           Anexa  

          la Hotărârea nr. 12 din 09.02.2022 

 

STATUTUL UNITĂȚII 
ADMINISTRATIV-TERITORIALE 

COMUNA MAIERU, 
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD 

 
 
Capitolul I Prezentarea generală a unității administrativ-teritoriale 

 

Capitolul II Autoritățile administrației publice locale 

 

Capitolul III Căi de comunicații 
 

Capitolul IV Principalele instituții care își desfășoară activitatea pe raza 
teritorială a unității administrativ-teritoriale 

 

Capitolul V Funcțiuni economice ale unității administrativ-teritoriale 

 

Capitolul VI Bunurile din patrimoniul unității administrativ-teritoriale 

 

Capitolul VII Serviciile publice existente 

 

Capitolul VIII Atribuirea și schimbarea denumirilor de străzi, piețe și de 
obiective de interes public local 

 

Capitolul IX Societatea civilă, respectiv partidele politice, sindicatele, cultele 
și organizațiile nonguvernamentale care își desfășoară activitatea în unitatea 
administrativ-teritorială 

 

Capitolul X Participare publică 

 

Capitolul XI Cooperare sau asociere 

 

Capitolul XII Dispoziții tranzitorii și finale 
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Capitolul I Prezentarea generală a unității administrativ-teritoriale 
 
Articolul 1 
(1) Comuna Maieru este: 
a) persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină și patrimoniu 
propriu; 
b) subiect juridic de drept fiscal; 
c) titulară a drepturilor și obligațiilor ce decurg din contractele privind administrarea 
bunurilor care aparțin domeniului public și privat al acesteia, precum și din raporturile 
cu alte persoane fizice sau juridice, în condițiile legii. 
(2) Comuna Maieru are sediul social în satul Maieru, la adresa: Strada Principală, nr. 
831, precum și codul de înregistrare fiscală 4512305. 
(3) Însemnele specifice ale Comunei Maieru sunt: 
a) stema, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1018/2013, al cărei model este 
prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul statut. 
 
Articolul 2 
(1) Comuna Maieru are reședința în satul Maieru. 
(2) Comuna Maieru are următoarele vecinătăți: 
-În partea de Sud se mărginește cu Comunele Măgura Ilvei și Poiana Ilvei; 
-În partea de Vest se mărginește cu Orașul Sângeorz-Băi şi Rebrişoara; 
-În partea de Nord se mărginește cu județul Maramureș (comuna Moisei şi oraşul 
Borşa); 
-În partea de Est se mărginește cu Comuna Rodna. 
(3) Comuna Maieru are în componență un număr de 2 localități rurale: Anieș și 
Maieru. 
(4) Comuna Maieru, potrivit legislației privind amenajarea teritoriului național, are 
rangul IV. 
(5) Prezentarea descriptivă, respectiv suprafețele intravilanului și extravilanului, sunt 
prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul statut. 
 
Articolul 3 
(1) Comuna Maieru dispune de o rețea hidrografică formată din râuri și ape subterane. 
(2) Pe teritoriul Comunei Maieru se regăsesc o floră și faună diverse. 
(3) Comuna Maieru dispune de o diversitate de soluri. 
(4) Există și resurse de subsol în Comuna Maieru. 
(5) Denumirea râurilor, apelor subterane, denumirea faunei și florei de pe raza 
teritorială a Comunei Maieru se regăsesc în anexa nr. 3 la prezentul statut. 
 
Articolul 4 
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(1) Comuna Maieru s-a înființat în anul 1968. 
(2) Prima atestare documentară a Comunei Maieru a fost în anul 1440. 
(3) Evoluția istorică a Comunei Maieru se regăsește în anexa nr. 4 la prezentul statut. 
 
Articolul 5 
(1) Populația Comunei Maieru numără 7.089 locuitori. 
(2) Componența și structura populației Comunei Maieru, defalcate inclusiv pe 
localități componente, se regăsește în anexa nr. 5 la prezentul statut. 
(3) Aspectele privind numărul populației se actualizează în urma recensământului în 
vederea respectării dreptului cetățenilor aparținând unei minorități naționale de a 
folosi limba lor maternă în relația cu administrația publică locală și cu serviciile 
deconcentrate. 
 
 
Capitolul II Autoritățile administrației publice locale 
 
Articolul 6 
(1) Autoritățile administrației publice locale sunt: 
a) Consiliul Local al Comunei Maieru, reprezintă autoritate deliberativă de la nivelul 
Comunei Maieru. Consiliul Local al Comunei Maieru este format din 15 membri; 
b) Primarul Comunei Maieru, Vasile Borș, ca autoritate executivă; 
c) La nivelul Comunei Maieru, consiliul local a ales un viceprimar, numele acestuia 
fiind Deac Vasile. 
(2) Apartenența politică a consilierilor locali este următoarea: 

● 7 consilieri din partea Alianței pentru Maieru; 
● 4 consilieri din partea Partidului Național Liberal; 
● 3 consilieri din partea Partidului Mișcarea Populară; 
● 1 consilier din partea Uniunii Salvați România. 

(3) Constituirea Consiliului Local al Comunei Maieru s-a constatat prin Ordinul 
prefectului județului Bistrița-Năsăud nr. 344/05.11.2020. 
(4) Componența nominală, perioada/perioadele de exercitare a mandatelor aleșilor 
locali, precum și apartenența politică a acestora, începând cu anul 1992, sunt 
prevăzute în anexa nr. 6.a la prezentul statut, respectiv în anexa nr. 6.b la prezentul 
statut. 
 
Articolul 7 
(1) Autoritățile administrației publice locale au dreptul de a conferi și retrage titlul de 
cetățean de onoare persoanelor fizice române sau străine pentru Comuna Maieru. 
(2) Autoritățile administrației publice locale au dreptul de a conferi certificatul de 
fiu/fiică al/a Comunei persoanelor fizice române sau străine pentru Comuna Maieru. 
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(3) Criteriile potrivit cărora autoritățile administrației publice locale au dreptul de a 
conferi și retrage titlul de cetățean de onoare persoanelor fizice române sau străine, 
precum și procedura aplicabilă pentru acordarea titlului și certificatului de fiu/fiică 
al/a comunei, se regăsesc în anexa nr. 7 la prezentul statut. 

Capitolul III Căi de comunicații 
 
Articolul 8 
(1) Raza teritorială a Comunei Maieru este tranzitată de următoarele rețele de 
transport, potrivit prevederilor Legii nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de 
amenajare a teritoriului național - Secțiunea I - Rețele de transport, cu modificările și 
completările ulterioare: 
a) rețeaua rutieră; 
b) rețeaua de căi ferate. 
(2) Rețeaua de transport prevăzută la alin. (1) lit. a) este formată, potrivit Ordonanței 
Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, din drumuri de interes național și drumuri de interes comunal, 
astfel cum sunt prezentate în anexa nr. 8 la prezentul statut. 
(3) Rețeaua de transport prevăzută la alin. (1) lit. b), potrivit prevederilor Legii nr. 
363/2006, cu modificările ulterioare, cuprinde: linii de cale ferată de interes local, 
astfel cum sunt prezentate în anexa nr. 8 la prezentul statut. 
 
 
Capitolul IV Principalele instituții care își desfășoară activitatea pe raza 
teritorială a unității administrativ-teritoriale 
 
Articolul 9 
(1) Rețeaua școlară de la nivelul Comunei Maieru, potrivit Legii educației naționale 
nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, cuprinde numărul total de unități 
de învățământ de stat preuniversitar. 
(2) Pe raza teritorială a Comunei Maieru își desfășoară activitatea un număr total de 6 
unități de învățământ de stat preuniversitar. 
(3) Unitățile de învățământ prevăzute la alin. (1) sunt prezentate în anexa nr. 9 la 
prezentul statut. 
(4) Comuna Maieru susține unitățile de învățământ și furnizorii de educație prevăzuți 
la alin. (1) potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011. 
 
Articolul 10 
(1) Pe raza teritorială a Comunei Maieru își desfășoară activitatea 4 instituții de 
cultură. 
(2) Pe raza teritorială a Comunei Maieru nu se organizează momentan manifestări 
culturale. 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/214228
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224082
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224082
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/214228
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/214228
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/234869
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/234869
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/234869
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(3) Tipul și denumirea instituțiilor de cultură se regăsesc în anexa nr. 9 la prezentul 
statut. 
(4) Comuna Maieru poate participa la finanțarea manifestărilor culturale de la 
bugetele locale, din venituri proprii, fonduri externe rambursabile și nerambursabile, 
contracte cu terții, potrivit legii. 
 
Articolul 11 
(1) Pe raza teritorială a Comunei Maieru se asigură următoarele forme de asistență 
medicală: 
a) asistență medicală profilactică și curativă; 
b) asistență medicală de urgență. 
(2) Comuna Maieru poate participa la finanțarea activităților de asistență de sănătate 
publică de la bugetele locale, din venituri proprii, fonduri externe rambursabile și 
nerambursabile, contracte cu terții, potrivit legii. 
(3) Asistența medicală prevăzută la alin. (1) lit. a) se realizează prin: 
a) cabinete medicale ambulatorii ale medicilor de familie și de alte specialități, 
laboratoare. 
(4) Asistența medicală prevăzută la alin. (1) lit. b) se asigură prin unități specializate 
de urgență și transport sanitar public. 
(5) Lista cu numărul și denumirea unităților prin care se asigură asistența medicală 
sunt prezentate în anexa nr. 9 la prezentul statut. 
 
Articolul 12 
(1) Pe raza teritorială a Comunei Maieru se asigură servicii sociale definite potrivit art. 
30 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare. 
(2) Tipul serviciilor sociale de pe raza Comunei Maieru se regăsește în anexa nr. 9 la 
prezentul statut. 
 
Articolul 13 
(1) Pe raza teritorială a Comunei Maieru își desfășoară activitatea o instituție de presă 
în domeniul presei scrise. 
(2) Denumirea instituției de presă prevăzută la alin. (1) se regăsește în anexa nr. 9 la 
prezentul statut. 
 
Articolul 14 
(1) Pe raza teritorială a Comunei Maieru își desfășoară activitatea o asociație sportivă. 
(2) Denumirea asociației sportive prevăzută la alin. (1) se regăsește în anexa nr. 9 
prezentul statut. 
 

 
 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/223966
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/223966
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Capitolul V Funcțiuni economice ale unității administrativ-teritoriale 
 
Articolul 15 
Principalele funcțiuni economice sunt prevăzute în anexa nr. 10 la prezentul statut. 
 
 
Capitolul VI Bunurile din patrimoniul unității administrativ-teritoriale 
 
Articolul 16 
(1) Patrimoniul Comunei Maieru este compus din bunurile mobile și imobile care 
aparțin domeniului public și domeniului privat al Comunei Maieru, precum și din 
totalitatea drepturilor și obligațiilor cu caracter patrimonial. 
(2) Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul Comunei Maieru este în curs de 
actualizare și va fi atașat în anexa nr. 11 la prezentul statut. 
(3) Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul Comunei Maieru se actualizează ori de 
câte ori intervin evenimente de natură juridică și se publică pe pagina de internet a 
Comunei Maieru, în secțiunea dedicată acestui statut. 
 
 
Capitolul VII Serviciile publice existente 
 
Articolul 17 
Serviciile comunitare de utilități publice furnizate la nivelul Comunei Maieru sunt: 
a) serviciul public de alimentare apă și canalizare, furnizat de S.C. AQUABIS S.A.; 
b) serviciul public de salubrizare, furnizat de: S.C. SUPERCOM S.A.; 
c) serviciul public de iluminat. 
 
Articolul 18 
Transportul și distribuția energiei electrice de pe raza teritorială a Comunei Maieru 
sunt furnizate de Electrica Furnizare SA. 
 
Articolul 19 
Nu există momentan alimentare cu gaze naturale pe raza teritorială a Comunei 
Maieru. 
 
Articolul 20 
Administrarea domeniului public al Comunei Maieru este asigurat de Primăria 
Comunei Maieru. 
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Capitolul VIII Atribuirea și schimbarea denumirilor de străzi, piețe și de 
obiective de interes public local 
 
Articolul 21 
(1) Comuna Maieru, atribuie sau schimbă denumirile de: străzi, piețe și de obiective 
de interes public local, precum și pentru obiective și instituții de interes local aflate în 
subordinea sa, cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 privind 
atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, 
cu modificările și completările ulterioare. 
(2) În situația în care, prin proiectele de hotărâri ale consiliilor locale, se propune 
atribuirea ca denumire a unor nume de personalități ori evenimente istorice, politice, 
culturale sau de orice altă natură ori schimbarea unor astfel de denumiri, aceste 
hotărâri vor putea fi adoptate numai după ce au fost analizate și avizate de comisia de 
atribuire de denumiri județeană, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului 
nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin 
Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare. 
(3) Schimbarea denumirilor instituțiilor publice și a obiectivelor de interes județean, se 
face prin hotărâre a consiliului județean, cu avizul consiliului local pe al cărui teritoriu 
administrativ sunt amplasate instituțiile și obiectivele în cauză, în conformitate cu 
prevederile Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de 
denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 
 
Capitolul IX Societatea civilă, respectiv partidele politice, sindicatele, 
cultele și organizațiile nonguvernamentale care își desfășoară activitatea în 
unitatea administrativ-teritorială 
 
Articolul 22 
(1) Comuna Maieru poate realiza un cadru de cooperare sau asociere cu organizații 
neguvernamentale, asociații și cluburi sportive, instituții culturale și artistice, 
organizații de tineret, în vederea finanțării și realizării unor acțiuni sau proiecte care 
vizează dezvoltarea comunității. 
(2) Comuna Maieru acordă o atenție deosebită proiectelor culturale și educative cu 
caracter local, regional, național, european și internațional, care se încadrează în 
strategia de dezvoltare a unității administrativ- teritoriale. 
(3) Comuna Maieru poate acorda finanțări nerambursabile de la bugetul local, în baza 
Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice 
alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările 
ulterioare. 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/86401
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/41569
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/86401
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/86401
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/41569
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/86401
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/41569
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/168055
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Articolul 23 
(1) Pe teritoriul Comunei Maieru își desfășoară activitatea 4 partide politice, înființate 
în condițiile Legii partidelor politice nr. 14/2003, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 
(2) Lista partidelor politice care își desfășoară activitatea în Comuna Maieru se 
găsește în anexa nr. 12 la prezentul statut. 
 
Articolul 24 
(1) Pe teritoriul Comunei Maieru nu își desfășoară activitatea organizații sindicale sau 
asociații profesionale. 
 
Articolul 25 
(1) În Comuna Maieru își desfășoară activitatea următoarele culte religioase: ortodox, 
penticostal și greco-catolic. 
(2) Lista cu denumirile lăcașelor aparținând cultelor religioase prevăzute la alin. (1) se 
regăsește în anexa nr. 12 la prezentul statut. 
 
 
Capitolul X Participare publică 
 
Articolul 26 
Populația din Comuna Maieru este consultată și participă la dezbaterea problemelor de 
interes local, astfel: 
a) prin intermediul referendumului local, organizat în condițiile legii; 
b) prin intermediul adunărilor cetățenești organizate pe sate; 
c) prin dezbaterile publice asupra proiectelor de acte administrative; 
d) prin participarea la ședințele consiliului local; 
e) prin alte forme de consultare directă a cetățenilor, stabilite prin regulamentul de 
organizare și funcționare al consiliului. 
 
Articolul 27 
(1) În funcție de obiectul referendumului local, modalitatea de organizare și validare a 
acestuia se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 3/2000 privind organizarea 
și desfășurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare sau ale 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările 
ulterioare, după caz. 
(2) Referendumul local se poate organiza în toate satele și localitățile componente ale 
comunei, ori numai în unele dintre acestea. 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/168687
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/213161
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/234870
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Capitolul XI Cooperare sau asociere 
 
Articolul 28 
Comuna Maieru se asociază cu persoane juridice de drept public sau de drept privat 
române sau străine, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, 
servicii sau proiecte de interes public local cu respectarea prevederilor art. 89 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările 
ulterioare. 
 
Articolul 29 
(1) Comuna Maieru aderă la asociații naționale și internaționale ale autorităților 
administrației publice locale, în vederea promovării unor interese comune. 
(2) Comuna Maieru este membră a Asociaţiei Comunelor din România. 
 
 
Capitolul XII Dispoziții tranzitorii și finale 
 
Articolul 30 
Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezentul statut, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local nr. 12 din 09.02.2022 
 
Articolul 31 
Orice modificare care are ca obiect modificarea Statutului Comunei Maieru sau a 
anexelor acestuia se realizează numai prin hotărâre a autorității deliberative. 
 
Articolul 32 
Anexa nr. 11 la prezentul statut se actualizează ori de câte ori intervin evenimente de 
natură juridică. 
 
Articolul 33 
Prezentul statut și anexele acestuia, cu excepția celei prevăzute la art. 32 se 
actualizează, în funcție de modificările și completările apărute la nivelul elementelor 
specifice ale acestora, cel puțin o dată pe an. 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/234870
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/234870


Anexa nr. 1 

la statut 

 

Modelul stemei Comunei Maieru 

 

 

 

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE 

 

Descrierea stemei 

Stema Comunei Maieru se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, 
împărţit în 3 cartiere dispuse în formă de furcă. 
În partea superioară, pe fond roşu, se află o cunună din spice de grâu de aur. 
În dreapta, pe fond de azur, se află un brad dezrădăcinat de argint. 
În stânga, pe fond de argint, se află o daltă şi un ciocan de culoare neagră. 
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat. 
 

Semnificaţiile elementelor însumate 

Forma de furcă reprezintă cele 3 măguri care înconjoară localitatea. 
Cununa din spice de grâu reprezintă bogăţia comunei. 
Bradul dezrădăcinat simbolizează zona de munte în care este situată Comuna Maieru. 
Dalta şi ciocanul simbolizează ocupaţia ancestrală a locuitorilor comunei, cioplitul în 
piatră. 
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de 
comună. 



Anexa nr. 2 

la statut 

 

 

Prezentarea descriptivă a Comunei Maieru 

 

 

 
Comuna Maieru este situată într-o depresiune aflată la contactul dintre 

cristalinul Munţilor Rodnei şi rocile vulcanice ale Munţilor Bârgăului. Este mărginită 
de 3 măguri cu înălţimea în jur de 1000 m: Măgura Caselor (la est), Măgura Porcului 
(la nord), Măgura de Jos (la sud). 

Comuna Maieru este situată în partea de nord a judeţului Bistriţa-Năsăud, la o 
distanţă de 58 de km de Municipiul Bistriţa şi la 7 km de Orașul Sângeorz-Băi.  

Localităţile componente sunt Maieru şi Anieş. Amândouă se află la poalele 
Munţilor Rodnei, traversate de râul Someşul Mare şi de drumul naţional DN 17 D.  

Comuna Maieru este situată la altitudinea de 456 m. Suprafaţa totală este de 
13.914 ha din care 427 ha intravilan şi 13.482 ha extravilan. 

Valea Anieşului se remarcă printr-o sălbăticie a reliefului, râul curgând printr-o 
vale adâncă, cu pereți abrupţi, până în zona în care, la 3 - 4 km de satul Anieş, în 
îngustele areale de luncă sau chiar pe versanţii mai domoli, apar casele locuite în 
permanență.  

Zona montană a Munților Rodnei, cu altitudini între 800-2300 m, ocupă 70% 
din teritoriu. Teritoriul montan este foarte bine împădurit, iar de la altitudinea de 1700 
m încep păşunile alpine. 

 
 

Suprafață teren extravilan Suprafață teren intravilan Suprafața totală 

13.487 ha 427 ha 13.914 ha 

 



Anexa nr. 3 

la statut 

 

 

Hidrografia, flora, fauna și tipul solurilor de la 
nivelul unității administrativ-teritoriale 

 

 

 

I. Hidrografia Comunei Maieru este reprezentată în principal de râul Someșul 
Mare. Densitatea afluenților Someșului Mare este mică, dar ținând cont de 
faptul că izvorul lor este în apropierea comunei, au un debit destul de mare. Cel 
mai mare debit al apelor se înregistrează primăvara și toamna datorită topirii 
zăpezilor și ploilor abundente din amonte. Atât Someșul cât și Anieșul, au 
reușit să străbată zona montană și să creeze văi prielnice pentru locuire. Același 
lucru s-a întâmplat și în cazul unui alt afluent al Someșului, cu lungime și debit 
mult mai mic, dar care a reprezentat un pol de atracție pentru așezări, Valea 
Caselor.  
Apele subterane au o mare răspândire în tot arealul Munţilor Rodnei. Rezerve 
de ape minerale s-au descoperit la Anieş, dar sunt folosite doar pentru 
consumul locuitorilor. 
 

II. Flora Comunei Maieru este reprezentată în principal de pădurile care acoperă 
majoritatea teritoriului și sunt formate din foioase la primul etaj de altitudine şi 
conifere începând cu aproximativ 1200 m altitudine. Dintre foioase, fagul are 
cea mai mare acoperire, urmate de carpen, tei, alun. În etajul superior 
predomină molidul, însoţit de brad. Pădurile şi păşunile din zona înaltă 
adăpostesc micromicete, cormofite, licheni. Dintre speciile din flora spontană, 
ies în evidenţă: smârdarul, zâmbru, opaiţul Munţilor Rodnei, floarea de colţ şi 
bulbucii de munte. 
Conform site-ului oficial al Parcului Munţilor Rodnei, mai există specii rare 
după cum urmează: Salix alpina, Salix bicolor, Astragalus penduliflorus, 
Androsace obtusifolia, Laserpitium archangelica, Conioselinum tataricum, 
Carex bicolor, Carex lachenalii, Carex pediformis ssp. rhizodes, Kobresia 
simpliciuscula, Juncus castaneus, Draba fladnitzensis. Conform aceleiaşi surse, 
se găsesc şi specii relicte glaciare: Scheuchzeria palustris, Carex limosa, Carex 
magellanica ssp. irrigua, Carex pauciflora, Carex chordorrhiza, Empetrum 
nigrum, Salix bicolor. De asemenea, în perimetrul parcului se întâlnesc şi specii 
ocrotite prin lege: floarea de colţ (Leontopodium alpinum), ghințura galbenă 
(Gentiana lutea), Genţiana punctată, angelica (Angelica archangelica), sângele-



voinicului (Nigritella rubra), tisa (Taxus baccata) etc. Tot în flora spontană 
cresc unele plante medicinale. 
 

III. Fauna Comunei Maieru este reprezentată prin câteva specii ocrotite, în munți: 
ursul carpatin, cerbul carpatin, cocoşul de mesteacăn, ierunca, vulturul pleşuv, 
cocostârcul alb, cocostârcul negru. De asemenea, mai întâlnim: mistrețul, pisica 
sălbatică, căpriorul, râsul, jderul, vulpea, lupul, iepurele, veveriţa, viezurele, 
vidra, dihorul, nevăstuica, ariciul, potârnichea, porumbelul gulerat, turturica, 
coţofana, mierlele, cucul, păstrăvul, boişteanul, lipanul, mreana și cleanul. 

 
IV. Învelișul de sol al Comunei Maieru este alcătuit din sedimente argiloase la 

suprafaţă, amestecate cu resturi de roci eruptive provenite din degradarea 
rocilor primare. Sub straturile argilo-nisipoase urmează, în zona de terasă, 
straturi de pietriş şi nisip cu liant, iar în zona de deal apar depozite de gresii 
masive de culoare galbenă cenuşie. Munţii Rodnei sunt constituiţi din roci 
dacite şi andezite, gresii, calcare, şisturi cristaline, şisturi argiloase şi marmot-
calcaroase. Pe teritoriul celor două sate se întâlnesc terenuri alunecoase. În 
masivul Rodnei se mai păstrează formaţiuni glaciare. 

 
V. Resursele de subsol ale Comunei Maieru se regăsesc în depozitul de pirită care 

a dat naștere minei din Valea Anieșului. De asemenea, pe lângă andezit, se 
regăsește și marmură. 



Anexa nr. 4 

la statut 

 

 

Datele privind înființarea Comunei Maieru, prima 
atestare documentară, precum și evoluția istorică 

 

 

 

Atestată documentar din anul 1440 (o copie a documentului se află în muzeul 

local "Cuibul visurilor") Comuna Maieru este locul unde a copilărit marele romancier 

Liviu Rebreanu, care mărturisea: “În Maieru am trăit cele mai frumoase și mai fericite 

zile ale vieții mele”.  

Anieş, situat în apropierea confluenţei Anieşului cu Someşul Mare, atestat 

documentar la 1450, a jucat un rol important în apărarea Rodnei. Aici există un 

monument istoric - Fortificaţie cu zid de incintă din piatră, din secolul XIV-lea.  

După închegarea definitivă, Maieru a jucat un rol însemnat în istoria ţinutului. 

Prin secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea era printre comunele care avea hotarele cele 

mai întinse şi numărul cel mai mare de locuitori. Statistica din 1760 ne-o arată ca cea 

mai mare comună de pe Valea Rodnei, după Rodna, apoi Sângeorzul şi Năsăudul. De 

aceea, cu drept cuvânt spune Pavel Gălan în „Istoria parohiei Ilva Mare” şi Ştefan 

Buzilă în monografia comunei Sâniosif, că mama comunelor Ilva Mare, Măgura Ilvei 

şi Poiana Ilvei este Comuna Maieru. 

Granițele comunei au fost stabilite în secolul al XVIII-lea. Regimentul de 

graniţă, după o îndelungată perioadă de tatonare (1787–1796), dă comunei Maieru 

următorii munţi: Ineul, Gagii, Prelucii, Rabla, Saca, Diecii şi Muncelul. După 

desfiinţarea graniţei, Maieru, ca şi celelalte comune grănicereşti, n-a pierdut 

proprietatea asupra munţilor, datorită luptei marilor bărbaţi ai ţinutului. Resursele 

naturale abundă, începând cu relieful foarte spectaculos, cu contraste morfologice 

rezultate din fragmentarea ridicată, culmi şi piscuri cu rol de puncte de belvedere. 



Anexa nr. 5 

la statut 

 

Componența și structura populației  
Comunei Maieru 

 

 

 
Conform recensământului efectuat în anul 2011, populația Comunei Maieru se 

ridică la 7.089 de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se 

înregistraseră 7.382 de locuitori.  

Majoritatea locuitorilor sunt români (97,66%). Pentru 2,19% din populație, 

apartenența etnică nu este declarată.  

Religia ortodoxă este majoritară (76,65%), urmată de cea pentricostală (13,8%) 

și cea greco-catolică (5,21%). Pentru 2,33% din populație, nu este cunoscută 

apartenența confesională. 

Din analiza datelor statistice reiese că, populația comunei este una destul de 

tânără, 72% fiind populație activă, aptă de muncă. Aproape 28% din populația 

comunei este foarte tânără, persoanele având între 0 și 19 ani. 
 

 

Sat Populație 

Maieru 5326 locuitori 

Anieș 1763 locuitori 

Total 7089 locuitori 

 



Anexa nr. 6.a 

la statut 

 

 

Componența nominală, perioadele de exercitare a mandatelor aleșilor 
locali 

de la nivelul Comunei Maieru, 

precum și apartenența politică a acestora, începând cu anul 1992 

 

 

PRIMAR 

 
a) mandatul 1992-1996 

Nr. crt. Nume și prenume Apartenența politică Perioadă 

0 1 2 3 

1. CROITOR IOAN CD 1992-1996 

 

b) mandatul 1996-2000 

Nr. crt. Nume și prenume Apartenența politică Perioadă 

0 1 2 3 

1. CĂRBUNE IOAN USD 1996-2000 

 

c) mandatul 2000-2004 

Nr. crt. Nume și prenume Apartenența politică Perioadă 

0 1 2 3 
1. CĂRBUNE IOAN PD 2000-2004 

 

d) mandatul 2004-2008 

Nr. crt. Nume și prenume Apartenența politică Perioadă 

0 1 2 3 

1. BORŞ VASILE PD 2004-2008 

 

e) mandatul 2008-2012 

Nr. crt. Nume și prenume Apartenența politică Perioadă 

0 1 2 3 
1. BORŞ VASILE PDL 2008-2012 

 

f) mandatul 2012-2016 

Nr. crt. Nume și prenume Apartenența politică Perioadă 

0 1 2 3 



1. 
DUMITRU 

VASILE 
PDL 2012-2016 

 

g) mandatul 2016-2020 

Nr. crt. Nume și prenume Apartenența politică Perioadă 

0 1 2 3 

1. BORŞ VASILE PSD 2016-2020 

 

h) mandatul 2020-2024 

Nr. crt. Nume și prenume Apartenența politică Perioadă 

0 1 2 3 

1. BORŞ VASILE 
PSD-Alianța pentru 

Maieru 
2020-în curs 

 
 

 



Anexa nr. 6.b 

la statut 

 

Componența nominală, perioadele de exercitare a mandatelor aleșilor 
locali 

de la nivelul Comunei Maieru, 

precum și apartenența politică a acestora, începând cu anul 1992 

 

 

I. CONSILIERI LOCALI 

 

a) mandatul 1992-1996 

Nr. crt. Nume și prenume Apartenența politică Perioadă 

0 1 2 3 

1. CĂRBUNE IOAN FSN 1992-1996 
2. BONTAŞ VALER CD 1992-1996 

3. 
CANDALE 

ALEXANDRU 
CD 1992-1996 

4. 
CĂRBUNE 

ALEXANDRU 
INDEPENDENT 1992-1996 

5. CRĂCIUN VASILE CD 1992-1996 

6. FLOŞUI GAVRILĂ CD 1992-1996 

7. 
HANGEA 

ANTONIU DAN 
FSN 1992-1996 

8. 
HĂDĂRĂU 
AUGUSTIN 

FSN 1992-1996 

9. HOZA ILIE PUNR 1992-1996 

10. 
LĂZĂROAIE 
ALEXANDRU 

CD 1992-1996 

11. NAROŞ IACOB INDEPENDENT 1992-1996 

12. 
NEGRUŞER 

IONEL 
INDEPENDENT 1992-1996 

13. PUI ALEXANDRU FSN 1992-1996 

14. 
POP BUIA 
GAVRILĂ 

INDEPENDENT 1992-1996 

15. RAŢIU IOAN CD 1992-1996 
16. RAŢIU VASILE FSN 1992-1996 

17. ROMAN MIHAI INDEPENDENT 1992-1996 
18. TRIPA IOAN CD 1992-1996 

 

 

 

 

 

 

 



b) mandatul 1996-2000 

Nr. crt. Nume și prenume Apartenența politică Perioadă 

0 1 2 3 

1. 
ANDRONESI 

IOAN 
MER 1996-2000 

2. VARVARI  IACOB MER 1996-2000 
3. CANDALE IOAN CDR 1996-2000 

4. 
MANU 

FLORENTIN 
PUNR 1996-2000 

5. BUMBU VASILE USD 1996-2000 

6. 
HĂDĂRĂU 
AUGUSTIN 

USD 1996-2000 

7. BOTIŞ VASILE USD 1996-2000 

8. 
VOICU 

GHEORGHE 
USD 1996-2000 

9. 
CĂRBUNE 

ALEXANDRU 
USD 1996-2000 

10. 
FLĂMÂND 

LAZĂR 
PDSR 1996-2000 

11. ROMAN MIHAI PDSR 1996-2000 

12. 
BERENDE V. 

LOGIN 
PDSR 1996-2000 

13. 
BERENDE A. 

LOGIN 
PDSR 1996-2000 

14. URECHE IOAN PSM 1996-2000 

15. HANGEA PETRU CDR 1996-2000 

16. 
HĂDĂRĂU 

DORUŢ 
INDEPENDENT 1996-2000 

17. RAŢIU VASILE USD 1996-2000 

 

 

c) mandatul 2000-2004 

Nr. crt. Nume și prenume Apartenența politică Perioadă 

0 1 2 3 

1. 
ANDRONESI 

IOAN 
MER 2000-2004 

2. TRIPA IOAN MER 2000-2004 

3. NEGRUŞIER IOAN MER 2000-2004 

4. 
HĂDĂRĂU 
AUGUSTIN 

PD 2000-2004 

5. 
BERENDE 
TOADER 

PD 2000-2004 

6. 
BOŞCA 

CONSTANTIN 
PD 2000-2004 

7. RAŢIU VASILE PD 2000-2004 

8. 
REBRIŞOREAN 

DUMITRU 
PSDR 2000-2004 



9. 
NEGRUŞER 

VIRGIL 
PSDR 2000-2004 

10. BÎRTA VIOREL PSDR 2000-2004 

11. 
HANGEA 

ANTONIU DAN 
PNL 2000-2004 

12. CANDALE IOAN PNL 2000-2004 

13. 
URECHE 

AUGUSTIN 
PNL 2000-2004 

14. ROMAN MIHAI PDSR 2000-2004 
15. RAŢIU IOAN jr. PDSR 2000-2004 

16. DUMITRU VALER CDR 2000-2004 

17. BONTAŞ VALER CDR 2000-2004 

 

d) mandatul 2004-2008 

Nr. crt. Nume și prenume Apartenența politică Perioadă 

0 1 2 3 

1. 
DUMITRU 

VASILE 
PD 2004-2008 

2. CROITOR IOAN PD 2004-2008 

3. BOLFĂ IOAN PD 2004-2008 

4. 
ŢOLAN 

OCTAVIAN 
PD 2004-2008 

5. DEAC VASILE PD 2004-2008 

6. CĂRBUNE IOAN PSD 2004-2008 

7. 
REBRIŞOREAN 

DUMITRU 
PSD 2004-2008 

8. 
NEGRUŞER 

VILUŢ 
PSD 2004-2008 

9. 
HANGEA 

ANTONIU DAN 
PNL 2004-2008 

10. CANDALE IOAN PNL 2004-2008 

11. 
NEGRUŞER 

VIRGIL 
PRM 2004-2008 

12. SIDOR DOREL PRM 2004-2008 

13. 
ANDRONESI 

IOAN 
PER 2004-2008 

14. TRIPA IOAN PER 2004-2008 

15. 
HĂDĂRĂU 

DORUŢ 
PUR 2004-2008 

16. BÎRTA VIOREL PER 2004-2008 

 

 

 

 

 

 

 



e) mandatul 2008-2012 

Nr. crt. Nume și prenume Apartenența politică Perioadă 

0 1 2 3 

1. 
DUMITRU 

VASILE 
PD-L 2008-2012 

2. BOLFĂ IOAN PD-L 2008-2012 
3. CANDALE IOAN PNL 2008-2012 

4. CHISĂLIŢĂ IOAN PD-L 2008-2012 

5. 
CROITORU 
LUCREŢIA 

PD-L 2008-2012 

6. DEAC VASILE PD-L 2008-2012 

7. 
FLĂMÂND RADU 

IULIAN 
PD-L 2008-2012 

8. 
HĂDĂRĂU 

CRISTINA ELENA 
PD-L 2008-2012 

9. 
HĂDĂRĂU 

DORUŢ 
PC 2008-2012 

10. 
MOGIN VASILE-

SIMION 
PD-L 2008-2012 

11. 
NEGRUŞER 

VILUŢ 
INDEPENDENT 2008-2012 

12. 
NEGRUŞIER 

ALEXANDRU 
PSD 2008-2012 

13. TRIPA IOAN PER 2008-2012 

14. URECHE MIHAI PD-L 2008-2012 

 

f) mandatul 2012-2016 

Nr. crt. Nume și prenume Apartenența politică Perioadă 

0 1 2 3 

1. BORŞ VASILE  PDL 2012-2014 

2. DEAC VASILE PDL 2014-2016 

3. BONTAŞ VIRGIL PDL 2012-2016 

4. CANDALE IOAN PP-AD 2012-2016 
5. CÎRDAN NICU  USL 2012-2016 

6. CHISĂLIŢĂ IOAN PDL 2012-2016 

7. COMAN VIOREL PRM 2012-2016 

8. 
CROITOR FILON-

FLORIN 
USL 2012-2016 

9. DOMIDE TEODOR PRM 2012-2016 

10. 
FLĂMÂND RADU 

IULIAN 
PDL 2012-2016 

11. 
MOGIN VASILE 

SIMION 
PDL 2012-2016 

12. 
NEGRUŞER 

VILUŢ 
INDEPENDENT 2012-2016 

13. 
REBRIŞOREAN 

DUMITRU 
USL 2012-2016 



14. URECHE MIHAI PDL 2012-2016 
15. URECHE VASILE USL 2012-2016 

 

g) mandatul 2016-2020 

Nr. crt. Nume și prenume Apartenența politică Perioadă 

0 1 2 3 

1. 
BOCA SILVIA-

ANUȚA 
PSD 2016-2020 

2. BORŞ AUGUSTIN A.L.D.E. 2016-2020 

3. CANDALE AUREL PSD 2016-2020 
4. CANDALE IOAN PSD 2016-2020 

5. CĂRBUNE IOAN PSD 2016-2020 

6. 
CĂRBUNE 

VASILE 
PNL 2016-2020 

7. CHISĂLIŢĂ IOAN PSD 2016-2020 

8. 
CRĂCIUN 

ANCUŢA- MARIA 
PSD 2016-2020 

9. DEAC VASILE PSD 2016-2020 

10. DUMITRU VALER PNL 2016-2020 

11. 
FLĂMÂND 

LAZĂR 
PNL 2016-2020 

12. LEONTE LAZĂR PNL 2016-2020 

13. 
MOGIN VASILE 

SIMION 
PNL 2016-2020 

14. 
NEGRUŞER 

VILUŢ 
INDEPENDENT 2016-2020 

15. VÂRTIC IOAN PSD 2016-2020 

16. 
NEGRUŞER  

VIRGIL 
PNL 2016-2020 

17. 
TERŞANSCHI 

FELICIA 
PNL 2016-2020 

18. 
SCRIDONESI 

MIHAI GABRIEL 
PNL 2016-2020 

 

h) mandatul 2020-2024 

Nr. crt. Nume și prenume Apartenența politică Perioadă 

0 1 2 3 
1. BORŞ AUGUSTIN  A.L.D.E. 2020-în curs 

2. 
BURNAR PETRU- 

OLIMPIU   
P.N.L. 2020-în curs 

3. CANDALE AUREL 
PSD -Alianţa pentru 

Maieru 
2020-în curs 

4. CANDALE IOAN 
PSD -Alianţa pentru 

Maieru 
2020-2021 

5. CĂRBUNE IOAN 
PSD -Alianţa pentru 

Maieru 
2020-în curs 

6. CÎRDAN NICU P.N.L.    2020-în curs 



7. 
CRĂCIUN 

ANCUŢA- MARIA 
PSD -Alianţa pentru 

Maieru 
2020-în curs 

8. DEAC VASILE 
PSD -Alianţa pentru 

Maieru 
2020-în curs 

9. DUMITRU IOAN A.L.D.E. 2020-în curs 

10. DUMITRU VALER 
U.S.R- Alianţa U.S.R. 

Plus                 
2020-în curs 

11. PUI SILVESTRU P.N.L. 2020-în curs 

12. 
SCRIDONESI 

MIHAI- GABRIEL        
P.N.L. 2020-în curs 

13. 
TERSANSZKI 

FELICIA       
PMP 2020-în curs 

14. URECHE VIOREL PMP 2020-în curs 

15. VÂRTIC IOAN 
PSD -Alianţa pentru 

Maieru 
2020-2021 

16. 
BOCA SILVIA-

ANUŢA        
PSD -Alianţa pentru 

Maieru 
2020-în curs 

17. CHISĂLIŢĂ IOAN 
PSD -Alianţa pentru 

Maieru 
2020-în curs 

 

 

II. VICEPRIMARI 

 

a) mandatul 1992-1996 

Nr. crt. Nume și prenume Apartenența politică Perioadă 

0 1 2 3 

1. CĂRBUNE IOAN FSN 1992-1996 

 

b) mandatul 1996-2000 

Nr. crt. Nume și prenume Apartenența politică Perioadă 

0 1 2 3 

1. 
ANDRONESI 

IOAN 
MER 1996-2000 

 

c) mandatul 2000-2004 

Nr. crt. Nume și prenume Apartenența politică Perioadă 

0 1 2 3 

1. 
ANDRONESI 

IOAN 
MER 2000-2004 

 

d) mandatul 2004-2008 

Nr. crt. Nume și prenume Apartenența politică Perioadă 

0 1 2 3 

1. 
DUMITRU 

VASILE 
PD 2004-2008 

 

 



e) mandatul 2008-2012 

Nr. crt. Nume și prenume Apartenența politică Perioadă 

0 1 2 3 

1. 
DUMITRU 

VASILE 
PD-L 2008-2012 

 

f) mandatul 2012-2016 

Nr. crt. Nume și prenume Apartenența politică Perioadă 

0 1 2 3 
1. BORŞ VASILE PDL 2012-2014 

2. DEAC VASILE PDL 2014-2016 

 

g) mandatul 2016-2020 

Nr. crt. Nume și prenume Apartenența politică Perioadă 

0 1 2 3 

1. DEAC VASILE PSD 2016-2020 

 

h) mandatul 2020-2024 

Nr. crt. Nume și prenume Apartenența politică Perioadă 

0 1 2 3 

1. DEAC VASILE 
PSD- Alianţa pentru 

Maieru 
2020-în curs 

 



Anexa nr. 7 

la statut 

 

Procedura privind acordarea titlului de  

„Cetățean de onoare al Comunei Maieru“, 

respectiv a  

„Certificatului de Fiu/Fiică al/a Comunei Maieru“ 
 
 

Articolul 1 

Titlul de „Cetățean de onoare al Comunei Maieru“, denumit în continuare Titlu, 
reprezintă cea mai înaltă distincție acordată de către Consiliul Local al Comunei 
Maieru. 
 
Articolul 2 

Certificatul de „Fiu/fiică al/a Comunei Maieru“, denumit în continuare Certificat, 
reprezintă distincția acordată de către Consiliul Local al Comunei Maieru, persoanelor 
născute în Comuna Maieru, la împlinirea vârstei de 18 ani. 
 
Articolul 3 

Titlul și Certificatul se pot acorda la inițiativa: 
a) primarului; 
b) consilierilor locali; 
c) unui număr de cel puțin 5% din numărul total al locuitorilor cu drept de vot înscriși 
în Registrul electoral cu domiciliul sau reședința în Comuna Maieru. 
 
Articolul 4 

Acordarea Titlului și a Certificatului nu este condiționată de cetățenie, naționalitate, 
vârstă, domiciliu, sex, religie, apartenență politică. 
 
Articolul 5 
Titlul și Certificatul au următoarele caracteristici: 
a) sunt personale; 
b) sunt netransmisibile; 
c) reprezintă un drept al titularului; 
d) au valabilitate nedeterminată. 
 
 

 



Articolul 6 

Sunt îndreptățite să fie propuse pentru acordarea Titlului, categoriile de persoane sau 
personalități care se găsesc în una din următoarele situații: 
a) personalități cu recunoaștere locală, națională sau internațională care și-au pus 
amprenta asupra dezvoltării Comunei Maieru și a imaginii acestuia; 
b) personalități care, prin realizările lor deosebite, au făcut cunoscut numele Comunei 
Maieru, în țară și străinătate; 
c) persoane care, prin acțiunile lor, au preîntâmpinat producerea de evenimente 
deosebit de grave sau prin sacrificiul suprem au salvat viețile concetățenilor lor, în 
Comuna Maieru; 
d) persoane care, prin acțiunile lor dezinteresate (donații, acțiuni umanitare etc.), au 
produs o îmbunătățire simțitoare a condițiilor de viață a locuitorilor Comunei Maieru; 
e) foști deținuți politici sau veterani de război care prin activitatea lor ulterioară au un 
aport la realizarea unei imagini pozitive a Comunei Maieru în lume; 
f) sportivi din Comuna Maieru care au obținut rezultate deosebite în competiții 
sportive internaționale; 
g) alte situații stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al consiliului 
local. 
 
Articolul 7 

Nu pot deține Titlul persoanele care se găsesc în una din următoarele situații: 
a) condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă pentru infracțiuni contra 
statului, crime împotriva umanității, fapte penale; 
b) care au dosare pe rol, în cauze care ar leza imaginea Titlului; propunerea se va face 
după clarificarea situației juridice. 
 
Articolul 8 

(1) Persoanele prevăzute la art. 3 solicită acordarea Titlului sau a Certificatului prin 
depunerea unui dosar la Comuna Maieru. 
(2) Dosarul prevăzut la alin. (1) cu privire la acordarea Titlului cuprinde cel puțin 
următoarele înscrisuri: 
a) actul de identitate (copie vizată în conformitate cu originalul); 
b) curriculum vitae (în original); 
c) certificat de cazier judiciar (în original); 
d) actul de deces al celui propus, după caz (copie vizată în conformitate cu originalul). 
(3) Dosarul prevăzut la alin. (1) cu privire la acordarea Certificatului cuprinde cel 
puțin următoarele înscrisuri: 
a) actul de identitate (copie vizată în conformitate cu originalul); 
b) curriculum vitae (în original). 
(4) Persoanele prevăzute la art. 3, după înregistrarea dosarului, depun la secretarul 
general al Comunei Maieru, proiectul de hotărâre de consiliu însoțit de referatul de 
aprobare și dosarul prevăzut la alin. (2) sau (3). 



(5) Proiectul de hotărâre prevăzut la alin. (4) este înscris pe ordinea de zi a ședințelor 
consiliului dacă sunt îndeplinite prevederile art. 136 alin. (8) din Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare. 
(6) Proiectul de hotărâre prevăzut la alin. (4) este dezbătut în ședință ordinară sau 
extraordinară. 
(7) Hotărârea privind acordarea Titlului sau a Certificatului, după caz, se adoptă cu 
majoritatea absolută a consilierilor consiliului local. 
(8) Propunerile respinse nu pot fi reintroduse în dezbatere pe perioada mandatului în 
curs. 
(9) Decernarea Titlului se face de către primarul Comunei Maieru, în cadrul ședințelor 
ordinare sau extraordinare ale Consiliului Local al Comunei Maieru. 
(10) Acordarea Certificatului se face de către primarul Comunei Maieru, în cadrul 
unei festivități care se organizează de către primar. 
 
Articolul 9 
Înmânarea Titlului se realizează după cum urmează: 
a) președintele de ședință anunță festivitatea ce urmează să se desfășoare; 
b) primarul Comunei Maieru prezintă referatul de aprobare care a stat la baza 
propunerii Hotărârii Consiliului Local; 
c) primarul Comunei Maieru înmânează diploma de „Cetățean de onoare al Comunei 
Maieru“ persoanei laureate sau persoanei care o reprezintă; 
d) ia cuvântul persoana laureată sau reprezentantul acesteia; 
e) pot să ia cuvântul și alte persoane prezente care doresc să sublinieze pe scurt 
meritele laureatului; 
f) laureatul sau, după caz, persoana care îl reprezintă este invitat/ă să scrie câteva 
rânduri în Cartea de onoare a Comunei Maieru. 
 
Articolul 10 

Deținătorii în viață ai Titlului dobândesc următoarele drepturi specifice: 
a) dreptul de a lua cuvântul în ședințele Consiliului Local al Comunei Maieru la 
dezbaterea materialelor care privesc întreaga comunitate; 
b) dreptul de a participa la toate manifestările desfășurate sub patronajul Consiliului 
Local al Comunei Maieru sau în care acesta este coorganizator; 
c) dreptul de a călători gratuit pe toate mijloacele de transport în comun din Comuna 
Maieru; 
d) dreptul de a participa gratuit la toate manifestările cultural-sportive organizate de 
instituțiile aflate în subordinea consiliului local; 
e) alte drepturi stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului 
Local al Comunei Maieru. 
 
 



Articolul 11 

Drepturile prevăzute la art. 6 încetează în următoarele situații: 
a) decesul titularului; 
b) retragerea Titlului. 
 
Articolul 12 
Titlul se retrage în următoarele situații: 
a) atunci când ulterior decernării apar incompatibilitățile prevăzute la art. 7 lit. a); 
b) atunci când persoana laureată produce prejudicii de imagine sau de altă natură 
Comunei Maieru, locuitorilor săi sau țării. 
 
Articolul 13 

Retragerea Titlului se face de către Consiliul Local al Comunei Maieru, după 
următoarea metodologie: 
a) este sesizat Consiliul Local al Comunei Maieru de către persoanele menționate la 
art. 3; 
b) dezbaterea cazului se va face în cadrul comisiilor consiliului local; 
c) retragerea Titlului se va face prin hotărâre a consiliului local, adoptată cu majoritate 
absolută, cu aplicarea prevederilor art. 8 pentru dezbaterea candidaturii; 
d) la ședința consiliului va fi invitat deținătorul Titlului, iar dacă va fi prezent i se va 
acorda cuvântul, la solicitarea sa. 
 
Articolul 14 

Cetățenii de onoare au datoria de a promova imaginea Comunei Maieru. 
 
Articolul 15 

Fiecare Cetățean de onoare va planta un copac pe care va fi aplicată o plăcuță cu 
numele acestuia. 
 
Articolul 16 

Informațiile publice referitoare la „cetățenii de onoare“ vor fi publicate și în format 
electronic pe pagina de internet a Comunei Maieru. 
 

Articolul 17 

Legitimarea cetățenilor de onoare sa va face în baza unui înscris denumit brevet, 
semnat de către primarul Comunei Maieru. 
 

 
 

 



Anexa nr. 8 

la statut 

 

Rețeaua rutieră și rețeaua de căi ferate 

 

 

I. Rețeaua rutieră este reprezentată de: 

 

● DN 17 D care traversează Comuna Maieru pe direcția SV - SE. Parcurge 

traseul Beclean – Chiuza – Salva – Năsăud – Rebrişoara – Feldru – Ilva Mică – 

Sângeorz-Băi – Maieru – Rodna – Şanţ-Cârlibaba (SV); 

● Drumul comunal 2H Anieş; 

● Drumul comunal Maieru - Poiana Ilvei care leagă DN 17D cu DJ 172D. 

 

II. Rețeaua de căi ferate 

 

Teritoriul Comunei Maieru este traversat de calea ferată secundară Ilva Mică - Rodna 

Veche, cu o lungime, pe teritoriul comunei, de 6 km.  

Linia de cale ferată se termină în Comuna Rodna, o comună aflată la 7 km de Comuna 

Maieru. 



Anexa nr. 9 

la statut 

 

 

Principalele instituții din domeniul educației, 
culturii și sănătății 

 

 

 

I. Instituții din domeniul educației și cercetării 
 

● LICEUL TEHNOLOGIC "LIVIU REBREANU" MAIERU 

Adresa: Str. Principală nr. 201 
Telefon: 0263372185 
E-mail: scoala_maieru@yahoo.com 
 

● ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IUSTIN ILIEȘIU" ANIEȘ 

Adresa: Str. Principală nr. 60 
Telefon: 0263377737 
E-mail: scgenanies@yahoo.com 
 

● GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ANIEȘ 

Adresa: Str. Principală nr. 60 
Telefon: 0263377737 
E-mail: scgenanies@yahoo.com 
 

● GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 MAIERU 

Adresa: Str. Principală nr. 201 
Telefon: 0263372185 
E-mail: scoala_maieru@yahoo.com  
 

● GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 MAIERU 

Adresa: Str. Principală nr. 606 
Telefon: 0263372185 
E-mail: scoala_maieru@yahoo.com  
 

● GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 3 MAIERU 

Adresa: Str. Principală nr. 831 
Telefon: 0263372185 
E-mail: scoala_maieru@yahoo.com 

 



II. Instituții din domeniul culturii 
 

● CĂMINUL CULTURAL MAIERU 

● CĂMINUL CULTURAL ANIEȘ 

● BIBLIOTECA COMUNALĂ MAIERU 

● MUZEUL “CUIBUL VISURILOR” MAIERU 

 

 

III. Instituții din domeniul sănătății 
 
Comuna Maieru dispune de: 
 

● 2 CABINETE MEDICALE GENERALE ÎN MAIERU 

● CABINET MEDICAL GENERAL ÎN ANIEȘ 

● 4 FARMACII ÎN MAIERU 

● FARMACIE ÎN ANIEȘ 

● POLICLINICA MAIERU 

● CENTRU DE AMBULANȚĂ MAIERU 

 
 

IV. Instituții în domeniul tineretului și sportului 
 

● ASOCIAȚIA SPORTIVĂ MARIA CIONCAN - MAIERU 
 

 

V. Instituții în domeniul serviciilor sociale 

 

● Centrul Rezidențial pentru Vârstnici Sfinții Zaharia și Elisabeta 
 

 

VI. Instituții în domeniul presei 

 

● REVISTA CUIBUL VISURILOR 



Anexa nr. 10 

la statut 

 

 

Principalele funcțiuni economice 

 

 

 

Comuna Maieru are o funcţie economică mixtă. Ţinând cont de poziţionarea 

comunei, de condiţiile de relief și climatice, agricultura nu poate fi exploatată la cel 

mai înalt nivel, dar se pretează pentru activităţi precum: creşterea animalelor, cultura 

cartofului şi a porumbului. Marea majoritate a terenului agricol este proprietate privată 

de mărime mică şi mijlocie. În principal terenurile sunt folosite pentru obţinerea 

produselor pentru uzul familiei. Deși practicarea agriculturii este o ocupaţie 

tradiţională a sătenilor, aceasta nu se face cu scop comercial. Localnicii nu folosesc 

îngrăşăminte chimice, drept urmare recolta este ecologică şi de o calitate superioară. 

În structura culturilor de câmp, domină cartoful, urmat îndeaproape de porumb.  

Creşterea animalelor, la fel ca și cultura plantelor este o activitate de bază a 

populației locale, dar nu se face la scară mare. Un avantaj mare oferit creşterii 

animalelor este productivitatea solului pentru plante furajere. 

Pe raza Comunei Maieru există agenţi economici cu activităţi în industria 

lemnului şi în industria uşoară - confecţii textile, agenți economici. Prelucrarea pietrei 

prin cioplire este o ocupaţie tradiţională pe care o întâlnim şi în prezent. 

Alte sectoare de activitate sunt: comerțul, construcțiile și turismul. 

În comuna Maieru funcţionează peste 150 societăţi comerciale, printre cele mai 

importante fiind: SC Frasinul SRL, M.I.S-GRUP SRL, SC EAST COAST 

CONSTRUCTION AND REMODELING SRL, AUSTROFOREST 

INTERNATIONAL SRL, SC SILVANIA INTERNATIONAL PROD SRL, SC 

VALEA SECII SRL, SC DORIANDRI CONSTRUCT SRL, SC COMDORADA 

SRL, SC CRISAURA CENTER SRL, SC FOREST PRAGMATIC SRL, SC NIM 

FOREST SRL, SC TAVIMIRADI SRL, SC VALEA CASELOR MAERENE SRL, 

SC VASIFLORILIA SRL, SC RAULIN SRL, Banca Transilvania Agenţia Maieru, 

CEC BANK SA - Agenţia Maieru. 



Anexa nr. 11 
la statut 

 

 

Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul UAT Maieru  
 

 

 

 (1) Inventarul bunurilor care constituie domeniul public și, respectiv, domeniul 
privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor se realizează conform 
prevederilor art. 289 și 357 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.  

 (2) Inventarul bunurilor imobile din domeniul public și privat al UAT Maieru, 

județul Bistrița-Năsăud, este întocmit și atestat prin Hotărârea Guvernului, nr. 905 din 
22.08.2002, privind atestarea domeniului public al judeţului Bistriţa-Năsăud, precum 
şi al municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Bistriţa-Năsăud, Anexa 27. 



Anexa nr. 12 

la statut 

 

 

 

 

Principalele entități privind societatea civilă, 
respectiv partidele politice și cultele 

care au sediul sau punctul declarat că funcționează 
la nivelul Comunei Maieru 

 

 
I. Principalele partide politice 

 

Partidele politice care își desfășoară activitatea pe teritoriul Comunei Maieru, sunt: 
 

❏ Partidul Social Democrat 

❏ Partidul Național Liberal 

❏ Partidul Mișcarea Populară 

❏ Uniunea Salvați România 

 

 

II. Cultele religioase 

 

❏ Biserica Ortodoxă “Sfânta Cuvioasă Parascheva” Maieru  - monument istoric, 

construită la 1817 din piatră, mai cunoscută sub denumirea de Biserica din 

Deal 

❏ Biserica Ortodoxă “Sfântul Ștefan‟ Maieru 

❏ Biserica Ortodoxă “Adormirea Maicii Domnului” Anieș 

❏ Biserica Penticostală ”Harul” Maieru 

❏ Biserica Penticostală Anieș 

❏ Biserica Greco-Catolică Sfântul Anton de Padova, Maieru 


	HOTĂRÂRE
	Art.1. Se aprobă Statutul Unităţii Administrativ-Teritoriale Comuna Maieru, judeţul Bistriţa-Năsăud, prevăzut în  Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

