
 
 

 
 

                                          
 

                                                                                                          Anexa nr.1 
 
 

STATUTUL 

UNITATII ADMINISTRATIV TERITORIALE 

OARTA DE JOS 
 

 

Capitolul 1 

Prezentarea generală a unității administrativ-teritoriale 

 

Art. 1. – (1) Comuna  OARTA DE JOS  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  OARTA DE JOS  are sediul social la adresa Comuna Oarta de Jos sat 

Oarta de Jos nr.216 , Jud. Maramures,  codul de înregistrare fiscală 3694756 

 (3) Însemnele specifice ale comunei OARTA DE JOS    sunt: 

a) stema, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.195/2016, al cărui model este prevăzut 

în Anexa nr. 1.1  

Art. 2. – (1) Comuna Oarta de Jos  are reședința în localitatea Oarta de Jos  

(2) Comuna Oarţa de Jos este situată în partea de sud-vest a judeţului Maramureş, pe Valea 

Oarţei, în partea de sud-est a Munţilor Făget sau Codru, la o distanţă de 54 km de Municipiul 

Baia Mare şi 20 km de oraşul Cehu Silvaniei. Este mărginită de comuna Băseşti la nord, 

comuna Bicaz la vest, comuna Hodod la nord-vest iar la est şi sud de oraşul Cehu Silvaniei. 

(3) Comuna Oarta de Jos  are în componență un număr de 3 localități : Oarta de Jos , Oarta 

de Sus si  Ortita. 

(4) Comuna Oarta de Jos , potrivit legislației privind amenajarea teritoriului național are 

rangul IV .  

(5) Comuna Oarta de Jos are o suprafață de 3228 ha , din care: 

a) 2561 ha teren agricol și 

b)  667 ha teren neagricol. 

        (6) Suprafața de teren agricol, prevăzută la alin. (5), lit. a), dacă este cazul, cuprinde : 
 

ROMANIA 
JUDETUL MARAMURES 

COMUNA OARTA DE JOS 
PRIMARIA 

Str. PRINCIPALA nr.216 COD 437200 
e-mail :primariaoarta@yahoo.com 

telefon/fax:0262.269001,0262.269199 



 
 

 

a) 1500 ha teren arabil; 

b) 598 ha pășuni; 

c) 16 ha vii; 

d) 97 ha livezi; 

e) 350 ha fanete. 

(7) Suprafața de teren neagricol, prevăzută la alin. (5), lit. b), dacă este cazul, cuprinde: 

a)  481 ha păduri; 

b)  17 ha ape, bălți; 

c)   98 ha construcții; 

d)  58 ha drumuri; 

e)  13 ha teren neproductiv. 
 

Art. 3. – (1) Comuna Oarta de Jos dispune de o rețea hidrografică saraca. Cel mai 

important curs de apa este Valea Magurii 

(2) Pe teritoriul Comunei Oarta de Jos, se regăsește o floră și faună diversă. 

(3) Comuna Oarta de Jos dispune de o mare diversitate de soluri.   

(4) Comuna Oarta de Jos nu dispune de resurse  de subsol  

(5) Comuna Oarta de Jos este strabatuta de un singur rau, Valea Oartei care are o lungime 

de 12Km 

Art. 4. – (1) Comuna Oarta de Jos s-a înființat în anul 1968 

(2) Prima atestare documentară a Comunei Oarta de Jos este din anul 1391. 

(3) Evoluția istorică a comunei Oarta de Jos se regăsește în Anexa nr. 1.2; 
 

Art. 5. – (1) Populația comunei  Oarta de Jos numără  1237 locuitori. 

(2) Distribuția populației1 pe sexe la nivelul comunei Oarta de Jos cuprinde: 

a) 630  locuitori de sex feminin; 

b)  607  locuitori de sex masculin: 

(3) Distribuția populației după apartenența religioasă cuprinde, după caz: 

a)  1097  locuitori de religie ortodoxă. 

b)         9 locuitori de religie romano-catolică; 

c)         3 locuitori de religie reformată; 

d)      30 locuitori de religie penticostală; 

e)       21 locuitori de religie greco-catolică; 

f)       77 locuitori de religie baptistă; 

 (4) Populația comunei Oarta de Jos, după etnie cuprinde, după caz: 

a)  1228  locuitori români; 

b)        9  locuitori de etnie maghiară; 

 (5) Populația activă a comunei Oarta de Jos numără 91 locuitori dintre care: 

a)  63 locuitori reprezintă populația activă ocupată; 

b)   28 locuitori reprezintă șomeri. 

(6) Populația inactivă a Comunei Oarta de Jos numara 1146 locuitori dintre care: 

a)  105 locuitori reprezintă elevi-studenți, după caz; 

b)  726 locuitori reprezintă pensionari; 

c)   316 locuitori se află în alte situații. 

(7)  Distribuția populației prevăzută la alin. (2) – (7) pe localități componente se regăsește 

în Anexa nr. 1.3. 
                                                             
 



 
 

 

 

 

Capitolul 2 

Autoritățile administrației publice locale 

 

Art. 6. – (1) Autoritățile administrației publice locale sunt: 

a) Consiliul Local al comunei Oarta de Jos reprezintă autoritatea deliberativă de la nivelul 

comunei Oarta de Jos. Consiliul local al comunei Oarta de Jos este format din  9 membri . 

b) Primarul comunei Oarta de Jos este dl. BOGDAN POP, ca autoritate executivă. 

c) La nivelul comunei Oarta de Jos, consiliul local a ales un viceprimar , numele acestuia  

fiind  MIHAI IOAN HORINCAR. 

(2) Apartenența politică a consilierilor locali este următoarea: 

PSD – 3 

UNPR - 2 ;   

PNL - 1; PRM - 1 ;  

ALDE - 1 ;  

PER - 1. 

(3) Constituirea Consiliului local al Comunei Oarta de Jos  s-a constatat  prin Încheierea  

civila nr.7911 din 14.10.2020 si Încheierea civilă nr. 8449 din 02.11.2020 a Tribunalului 

Maramures   

 
  

Art. 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 Oarta de Jos.  

(2) Autoritățile administrației publice locale au dreptul de a conferi certificatul de fiu/fiică 

al/a Comunei, persoanelor fizice române sau străine pentru Comuna Oarta de Jos . 

(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 Oarta de Jos se 

regăsesc în Anexa nr. 1.4. 

 

Capitolul 3.  

Căi de comunicații 
 

Art. 8. – (1)  Raza teritorială a Comunei  Oarta de Jos este tranzitată, după caz, de una sau 

mai multe dintre 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; 

 (2) Rețeaua de transport prevăzută la alin. (1) lit. a) este formată, potrivit  Ordonanței de 

Guvern nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, din: drumuri de interes național, drumuri de interes județean și drumuri de interes 

comunal și poduri, după caz, astfel cum sunt prezentate în Anexa nr. 1.5 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Capitolul 4. 

 Principalele instituții care își desfășoară activitatea pe raza teritorială a unității 

administrativ-teritoriale 

 

Art. 9. – (1)  Rețeaua școlară de la nivelul Comunei Oarta de Jos , potrivit Legii educației 

naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, cuprinde numărul total de unități 

de învățământ de stat și particular preuniversitar, acreditate, respectiv autorizate să funcționeze 

provizoriu, numărul total al unităților de învățământ preuniversitar, înființate în structura 

universităților de stat și numărul total al furnizorilor de educație autorizați să funcționeze 

provizoriu. 

(2) Pe raza teritorială a Comunei Oarta de Jos  își desfășoară activitatea Scoala Gimnaziala 

Oarta de Sus . 

(3) Comuna Oarta de Jos susține unitățile de învățământ și furnizorii de educație prevăzuți 

la alin. (1) potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011. 

Art. 10. – (1) Pe raza teritorială a Comunei Oarta de Jos  nu sunt instituții de cultură care   

sa își desfășoară activitatea . 

Art. 11. – (1) Pe raza teritorială a Comunei Oarta de Jos se asigură   asistență medicală 

profilactică și curativă; 

 (2) Comuna Oarta de Jos participă la finanțarea activităților de asistență de sănătate 

publică de la bugetele locale, din venituri proprii, fonduri externe rambursabile şi 

nerambursabile, contracte cu terții, după caz, potrivit legii. 

(3) Asistența medicală prevăzută la alin. (1) lit. a) se realizează, prin cabinetul medical 

ambulator a medicului  de familie  

Art. 12. -  (1) Pe raza teritorială a Comunei Oarta de Jos se asigură servicii sociale definite 

potrivit art. 30 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările 

ulterioare. 

(2) Comuna Oarta de Jos asigură cadrul pentru furnizarea serviciilor sociale prevăzute la 

alin. (1). 

Art. 13. – (1) Pe raza teritorială a Comunei Oarta de Jos   nu sunt instituții de presă care sa  

își desfășoară activitatea . 

Art. 14. – (1) Pe raza teritorială a Comunei Oarta de Jos   nu sunt cluburi ale copiilor, 

cluburi sportiv- școlare ori cluburi studențești, cluburi /asociații sportive care sa își desfășoară 

activitatea 

 

 

Capitolul 5 

Funcțiuni economice ale unității administrativ-teritoriale 

 

Art. 15. – (1) La nivelul Comunei Oarta de Jos   își desfășoară activitatea   12 agenți 

economici, care sunt grupați, dacă este cazul, după cum urmează: 

a) 12 societăți comerciale; 

b) 40 persoane fizice autorizate; 

(2) Profilul economic al Comunei Oarta de Jos este predominant  agricol  



 
 

 

 

Capitolul 6. 

 Bunurile din patrimoniul unității administrativ-teritoriale 

 

Art. 16. – (1) Patrimoniul Comunei Oarta de Jos este compus din bunurile mobile și 

imobile care aparțin domeniului public și domeniului privat al Comunei Oarta de Jos, precum și 

din totalitatea drepturilor și obligațiilor cu caracter patrimonial. 

(2) Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul Comunei Oarta de Jos, întocmit și atestat prin 

Hotărârea Consiliului  Local nr. 9 din 23.09.1999, în conformitate cu prevederile art. 289 din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, se găsește în 

Anexa nr. 1.6. 

(3) Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul Comunei Oarta de Jos se actualizează ori de 

câte ori intervin evenimente de natură juridică și se publică pe pagina de internet a Comunei 

Oarta de Jos, în secțiunea dedicată acestui statut. 

 

Capitolul 7 

 Serviciile publice existente 

 

Art. 17.- (1) Serviciul comunitar de utilități publice furnizat la nivelul Comunei Oarta de 

Jos  este serviciul public de salubrizare, furnizat de S.C. DRUSAL S.A. 

Art. 18. – Transportul și distribuția energiei electrice de pe raza teritorială Comunei Oarta 

de Jos sunt  furnizate de Sc Electrica Transilvania Nord;  

Art. 19. – Comuna Oarta de Jos nu are infiintat serviciul de Alimentare cu gaze naturale  

Art.20 - Serviciul public de administrare a domeniului public al Comunei Oarta de Jos este 

furnizat de Comuna Oarta de Jos . 

 

Capitolul 8. 

Atribuirea și schimbarea denumirilor de străzi, piețe și de obiective de interes public 

local 

 

Art. 21. – (1) Comuna  Oarta de Jos, 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 lor, cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului privind atribuirea sau 

schimbarea de denumiri nr. 63/2002, 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 județeana, respectiv a 

municipiului București, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului privind atribuirea 

sau schimbarea de denumiri nr. 63/2002, 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 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri nr. 63/2002, cu 

modificările și completările ulterioare. 



 
 

 

Capitolul 9 

Societatea civilă, respectiv partidele politice, sindicatele, cultele și 

organizațiile nonguvernamentale care își desfășoară activitatea în unitatea 

administrativ-teritorială 

 
Art. 22. – (1) Comuna Oarta de Jos realizează 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 Oarta de Jos 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 Oarta de Jos 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. 

 (5) Lista proiectelor realizate de către Comuna Oarta de Jos în parteneriat, respectiv a 

proiectelor finanțate de către Comuna Oarta de Jos, în ultimii 4 ani, se regăsește în Anexa nr. 

1.7. 

Art. 23. - (1) Pe teritoriul Comuna Oarta de Jos își desfășoară activitatea  6 partide politice 

sau organizații aparținând minorităților naționale, 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 Oarta de Jos se 

găsește în Anexa nr. 1.8. 

Art. 24. – (1) Pe teritoriul Comuna Oarta de Jos își desfășoară activitatea Sindicatul din 

administratia Publica Maramures 

Art. 25. – (1) În Comuna Oarta de Jos își desfășoară activitatea următoarele culte 

religioase: Ortodox, Greco Catolic , Baptist ,Penticostal 

(2) Lista cu denumirea lăcașelor aparținând cultelor religioase prevăzute la alin. (1) se 

regăsește în Anexa nr. 1.9. 

 

Capitolul 10 

Participare publică 

 

Art. 26. – Populația din Comuna Oarta de Jos este consultată și participă la dezbaterea 

problemelor de interes local sau județean, după caz, astfel: 

a) prin intermediul referendumului local, organizat în condițiile legii;  

b) prin intermediul adunărilor cetățenești organizate pe sate, în mediul rural, și pe cartiere 

sau străzi, în mediul urban, după caz; 

c) prin dezbaterile publice asupra proiectelor de acte administrative;  

d) prin participarea la ședințele consiliului local sau județean, după caz; 

d) prin alte forme de consultare directă a cetățenilor, stabilite  prin regulamentul de 

organizare și funcționare al consiliului. 

Art. 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 privind Codul administrativ, după caz.  

(2) Referendumul local se poate organiza în toate satele și localitățile componente ale 

comunei sau orașului ori numai în unele dintre acestea. 

 

Capitolul 11 

 Cooperare sau asociere 

 

Art. 28. – Comuna Oarta de Jos se asociază sau cooperează, după caz, 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. 

Art. 29. – (1) Comuna Oarta de Jos aderă la asociații naționale și internaționale ale 

autorităților administrației publice locale, în vederea promovării unor interese comune. 

Art. 30. - Programele, proiectele sau activităţile, după caz, a căror finanţare se asigură din 

bugetul local, prin care se promovează/consolidează elemente de identitate locală de natură 

culturală, istorică, obiceiuri şi/sau tradiţii, se regăsesc în anexa nr. 1.10 la prezentul statut. 

 

Capitolul 12 

Dispoziţii tranzitorii şi finale 

Art. 31. - Anexele nr. 1 - 10 fac parte integrantă din prezentul statut, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Local  nr. 10 din 25.02.2021 

Art. 32. - Orice modificare care are ca obiect modificarea Statutului Unitati 

Administrativ Teritoriale Oarta de Jos sau a anexelor acestuia se realizează numai prin hotărâre 

a autorităţii deliberative. 

Art. 33. - Anexa nr. 1.6. la prezentul statut se actualizează ori de câte ori intervin 

evenimente de natură juridică. 

Art. 34. - Prezentul statut şi anexele acestuia, cu excepţia celei prevăzute la art. 33 se 

actualizează, în funcţie de modificările şi completările apărute la nivelul elementelor specifice 

ale acestora, cel puţin o dată pe an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexa nr. 1.1. 

STEMA  COMUNEI OARTA DE JOS  
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         Anexa nr. 1.2. 

EVOLUTIA  ISTORICA 

 

Localitatea Oarța de Jos este atestată documentar abia în anul 1391, cu toate că activitățile 

umane în zonă s-au realizat din cele mai vechi timpuri, dovadă stând descoperirile arheologice 

care au dezvăluit obiecte aparținând perioadei neoliticului, cu o vechime de peste 6 milenii.  

Comuna găzduiește un sit arheologic de cult care se află între localitatea Oarța de Sus și 

Stremț, în locul denumit „Ghiile Botii”, datat din epoca bronzului. În cadrul acestui sanctuar, au 

fost descoperite monezi antice, dinari imperiali din anii 68-161, constituind un tezaur important. 

 

Gospodăria ţărănească 

Conform monografiilor care fac referire la localitățile Oarța de Jos (Arc peste Timp. Oarța 

de Jos 1392-2002, pr. IoanNechita) și Oarța de Sus (O Vatră Românească de Istorie la Poalele 

Codrului-Oarța de Sus, prof. Traian Rus, pr. BatinȘtefan), casa de locuit constituie elementul 

principal al unei gospodării țărănești. Pe lângă aceasta, mai puteau fi întâlnite diverse anexe, în 

funcție de puterea economică a locuitorilor săi, astfel, trebuie amintite șura, cotețele, cohea (care 

reprezenta bucătăria de vară), fântâna, coșurile pentru mălai, vrajnița (poarta) și gardurile. 

În privința locuinței tradiționale, în secolele trecute aceasta era compusă din camera de 

locuit și tinda, care era utilizată pe post de bucătărie, tot acolo fiind amplasat și cuptorul, în timp 

ce în partea ce ducea spre curte se regăsea prispa (târnațul), folosită atât pentru uscarea cerealelor, 

cât și pentru păstrarea anumitor lucruri din gospodărie (funii de car, lanțuri) sau ca loc de odihnă și 

relaxare. Materialele folosite în trecut, la construcția caselor de către meșterii locali, erau piatra, 

pentru fundație, și lemnul, urmând ca mai târziu să apară chirpicii (voioajele) și apoi, în ultimele 

decenii, cărămida. La început acoperișurile se făceau din paie de secară și erau confecționate în 

urma folosirii unei tehnici speciale prin care boturi de paie eraulegate și puse în straturi ce se 

suprapuneau pe bile de lemn (mole). 

Șura era împărțită în două compartimente, pe de-o parte găsindu-se grajdul pentru vite, 

numit și poiată, celălalt compartiment fiind spațiu de depozitare pentru fân sau pentru alte obiecte 

din gospodărie și unelte agricole, această compartimentare fiind regăsită în cazul șurilor de mari 

dimensiuni. În cazul șurilor mai mici era construit separat sau ca anexă la șură depozitul de furaje, 

cunoscut sub denumirea de sinălău, construit dintr-un schelet de lemn, acoperit cu paie. Însă, în 

ultimul timp se obișnuiește ca la șură să fie atașată și câte o cameră, aceasta fiind folos ită ca 

bucătărie de vară, ceea ce arată că în perioada comunistă au avut loc anumite mutații de ordin 

social în cadrul societății, țăranii crescând un anumit număr de animale în funcție de strictul 

necesar. 

Stâlpii de la case erau ornamentați, în vreme ce, în cazul șurilor, se realizau ornamentele pe 

porți, prin aplicarea de lețuri, motivele fiind, de obicei, geometrice. În plus, marea majoritate a 
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obiectelor casnice (durgalău, brâgla, socala,furca), dar și mobilierul, printre care lada de zestre, 

lădoiul, credențul, erau ornamentate cu incizii (tărcături). Din interiorul caselor nu lipseau de pe 

pereți blidele și icoanele împodobite cu șterguri, iar la grindă se atârnau lampași ulcelele, piesele 

de mobilier fiind reprezentate de masă, scaune, lădoi, lada de zestre, paturi și credenț, aflat 

încontinuarea patului și în care se păstrau vasele, iar pe pereți se punea lingurarul, astfel că 

așezarea obiectelor îninteriorul caselor era făcută după anumite reguli stricte, în acest sens fiind 

respectate cu sfințenie obiceiurile vechi și ținându-se cont, totodată, și de funcționalitate. 

Un alt aspect mai puțin obișnuit este și faptul că paturile nu erau folosite doar pentru dormit, 

ele fiind și loc de expunere pentru obiectele confecționate de femei, cum sunt țolurile și pernele, 

alături de care se mai găseau și alte obiectede podoabă pentru interior: fețele de pernă, cele de 

masă, ștergurile și chiar și cearșafurile, cu scopul de a arăta hărnicia acestora, acestă dublă 

întrebuințare a patului fiind și cea care a dus la apariția patului cu herneu, adică supraetajat. Sobele 

din interiorul caselor erau construite din pământ, care la mijloc avea un blouder, iar spre perete 

exista un spațiu lăsat special pentru amenajarea unui loc de dormit pentru copii, iar partea de jos a 

camerelor era lipită cu lut. 

Obiectele de podoabă pentru interior, precum fețele de masă, ștergurile, fețele de pernă, 

perdelele, țolurile sau chiar cearșafurile, erau confecționate, în principal, din lână, bumbac, cânepă 

și in. Toate obiectele confecționate erau frumos ornamentate, spre exemplu, ștergurile aveau 

ornamente la ambele capete, cu motive din cele mai diverse, de la vergi, frize zoomorfe și 

antropomorfe, reprezentând șiruri de animale și de oameni, la motive vegetale, adică flori și 

frunze, sau geometrice, cromatica fiind dominată de roșu și negru, uneori cenușiu, în alternanță. 

De asemenea, fețele de masă aveau uneori acealeași motive ornamentale ca și ștergurile, dar 

alteori erau ornamentate cu motive florale ca la fețele de pernă, și cu culori mai vii, specifice 

acestora, în timp ce țolurile confecționate în trecut aveau o cromatică simplă, în care predominau 

dungile cafenii, în alternanță cu negru, roșu sau alb. 

Conform istoricilor și dovezilor arheologice, cele mai vechi îndeletniciri ale oamenilor au 

fost agircultura și creșterea animalelor. În ceea ce privește situația comunei Oarața de Jos, 

săpăturile arheologice, efectuate în zona comunei, au scos la iveală resturi ceramice, a căror 

vechime se estimează a fi de câteva mii de ani, care atestă că printre îndeletnicirile tradiționale ale 

locuitorilor Oarței de Jos se numără olăritul, vânătoarea și alte mici meșteșuguri. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                          
 

 

Anexa nr. 1.3. 

 

Structura şi evoluţia populaţiei 

 

La data de 1 ianuarie 2014, în comuna Oarţa de Jos se înregistra un număr de 1.237 de 

locuitori, potrivit datelor furnizate de Institulul Naţional de Statistică, număr ce reprezenta un 

procent de 0,6% din populaţia rurală a judeţului Maramureş şi un procent de 0,2% din populaţia 

totală a judeţului. Astfel, comuna Oarţa de Jos este plasată pe locul 72 între unităţile administrativ 

- teritoriale ale judeţului, fiind în acelaşi timp, a cincizeci şi noua comună a judeţului, după 

numărul de locuitori. În plus, rezultatele definitive ale Recensământului Populaţiei şi al 

Locuinţelor din anul 2011 indicau un număr total de 1.243 locuitori pe teritoriul comunei, în timp 

ce rezultatele preliminare înaintau un număr total de 1.217 locuitori. În acest sens, diferenţele 

înregistrate între cele trei valori se datorează, pe de-o parte, de diversității metodologiei de 

culegere şi de procesare statistică a datelor, şi, pe de altă parte, de momentul diferit în care a avut 

loc culegerea datelor. Aşadar, motivele de relevanţă şi consistenţă a datelor utilizate, în scopul 

analizării evoluţiei indicatorilor socio – demografici, au făcut necesară folosirea informaţiilor din 

baza de date a Institutului Naţional de Statistică la 1 ianuarie sau 1 iunie, după caz, în timp ce 

pentru analiza statică a indicatorilor s-au folosit rezultatele de la RPL 2011, datele necesare pentru 

calcularea indicatorilor de calitate a locuirii fiind disponibile la nivel de comună doar în rezultatele 

provizorii ale RPL 2011, fără ca acestea să fi fost făcute publice şi în cadrul rezultatelor finale. 

 

Populaţia stabilă  din comuna Oarţa de Jos la 1 ianuarie 2014 

Comuna Oarţa de Jos 1.237 locuitoriaramş Rural 208,928 locuitori Urban: 296.860 locuitori 

Evoluţia din ultimii ani a numărului de locuitori ai comunei a fost una descendentă, astfel că 

de la o populaţie de 1.606 de locuitori, la data de 1 ianuarie 1992, comuna Oarţa de Jos a ajuns la o 

populaţie de 1.403 locuitori, întrun timp de zece ani, ceea ce însemnă o scădere de aproximativ 

13% (-203 persoane în 2002), în următorii şase ani urmând o scădere de aproximativ 3% (-46 

persoane în anul 2008), pentru ca 3 ani mai târziu populaţia să scadă cu încă 3% (-40 de persoane 

în perioada 2008 - 2011). Astfel, la 1 ianuarie 2014, în comuna Oarţa de Jos se înregistra un număr 

total de 1.237 de locuitori, adică o populaţie cu 12% mai mică faţă de anul 2005 şi cu 6% faţă de 

anul 2011. 
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   Populaţia stabilă a comunei Oarţa de Jos la 1 ianuarie, 1992 – 2014 

             Structura pe vârste şi sexe 

              La data de 1 ianuarie 2014 populaţia comunei Oarţa de Jos era echilibrată, iar cea mai 

bine reprezentată categorie de vârstă era cea a persoanelor cu vârsta cuprinsă între 60 - 64 de ani, 

care totaliza un procent de aproximativ 9% din numărul total al populaţiei (105 persoane), urmată, 

îndeaproape, de grupa 25 - 29 de ani, care reprezenta un procent de 8% din întreaga populaţie a 

comunei (98 de persoane). În acest sens, cea mai mare proporţie din populaţie este ocupată de 

categoria persoanelor adulte, un procent de aproximativ 48% din populaţie având vârsta cuprinsă 

între 20 - 59 de ani, urmată, apoi, de categoria persoanelor cu vârsta de peste 60 de ani (34% din 

întreaga populaţie) şi de grupa copiilor şi adolescenţilor ce deţinea o pondere de 18% din numărul 

total al populaţiei comunei Oarţa de Jos. 

Comparând datele din prezent cu cele de la nivelul anului 2002, reiese faptul că, în acest 

interval, per total, s-a înregistrat o scădere a numărului de persoane tinere, de aproximativ 30% din 

populaţie, acest fenomen având loc în același timp cu o scădere mai uşoară a numărului de 

persoane cu vârsta de peste 60 de ani, de aproximativ 2% (-13% pentru grupa 60 - 79 de ani, în 

timp ce, pentru grupa de peste 80 de ani numărul persoanelor a crescut cu 130%), faţă de anul 

2002. Aşadar, la nivelul populaţiei din Oarţa de Jos, în ultimul timp, fenomenul de îmbătrânire a 

populaţiei s-a accentuat, fiind explicat și de scăderea populaţiei tinere, ceea ce pe viitor poate duce 

la un dezechilibru al populaţiei şi la o evoluţie negativă a acesteia. 

În ceea ce privește structura populaţiei pe sexe din Oarţa de Jos, aceasta este caracterizată 

prin echilibru, astfel că, în prezent, se remarcă existenţa unei proporții juste între cele două 

categorii ale populaţiei, balanţa înclinându-se uşor în favoarea sexului feminin, care reprezintă un 

procent de 50,9% din numărul întreg al populaţiei, diferenţa înregistrată fiind una de doar 23 de 

persoane. De asemenea, din evoluţia în timp, reiese faptul că populaţia masculină a scăzut cu 22% 

faţă de anul 1992, în timp ce populaţia feminină, a înregistrat o scădere mai mare, de aproximativ 

24%, faţă de 1992, de atunci şi până în acest moment înregistrându-se o scădere constantă în 

rândul celor două sexe. 

Totodată, în studiile demografice este des folosit un indicator important, raportul de 

masculinitate, cu scopul realizării unei analize comparative a raportului dintre populaţia masculină 

şi cea feminină (nr. bărbaţi/nr. femei *100). Din acest punct de vedere, la nivelul comunei Oarţa 

de Jos se înregistrează o valoare medie a raportului de masculinitate de 96, ceea ce înseamnă că 

unui număr de 100 de femei îi corespunde un număr de 96 de bărbaţi, valoare egală mediei 

judeţene şi superioară celei naţionale, la nivel judeţean acest raport fiind de 96 de bărbaţi la 100 de 

femei, iar la nivel naţional fiind de 95 de bărbaţi la 100 de femei. Însă, în urma analizării 

raportului de masculinitate din prisma grupelor de vârstă reiese faptul că acest raport variază, 

pentru grupa de vârstă 0 - 4 ani acesta înregistrând valoarea 153, ceea ce înseamnă că unui număr 

de 100 de fete îi corespunde un număr de 153 de băieţi şi scăzând apoi pentru grupa de vârstă 5 - 9 

ani la 93. Urmând tendinţele naţionale, acest indice creşte pentru intervalul de vârstă 10 - 54 de 

ani, luând valori ce pornesc de la 79 şi ajung până la 156, înregistrată la categoria de vârsta 30 - 34 

ani. După această creştere, raportul de masculinitate manifestă o tendinţă accentuată de scădere, de 

la un indice de 77, pentru vârstele 50 şi 59 de ani, până la 60, în rândul populaţiei din grupa 75 - 

79 de ani. O creştere a raportului de masculinitate are loc pentru grupa de peste 85 ani, indicele de 

masculinitate atingând chiar valoarea de 125. Aşadar, se poate afirma că aceste diferenţieri tot mai 

mari care apar în rândul populaţiei de peste 60 de ani, sunt cauzate de modelele de mortalitate diferite şi a 

speranţei de viaţă mai scăzute înregistrată în rândul bărbaţilor, după vârsta de 60 de ani populaţia 

masculină începând să scadă simţitor. 



 
 

 

 

 

 

 

Raportul de masculinitate pe grupe de vârstă, comuna Oarţa de Jos, 1 ianuarie 2014 

Pe de altă parte, în urma analizei piramidei demografice a comunei Oarţa de Jos, reiese 

faptul că cele mai bine reprezentate grupe de vârstă sunt cele cuprinse între 60 - 64 ani şi 25 - 29 

de ani, care reprezintă un procent de aproximativ 7 - 8% din totalul populaţiei comunei Oarţa de 

Jos. În acest sens, se constată că spre vârf, în dreptul categoriei persoanelor vârstnice, piramida se 

subţiază într-o mare măsură, la fel ca şi la baza piramidei, reprezentată de generaţia 

tânără, acolo unde se înregistrează o tendinţă de subţiere, care este însă, mai puţin accentuată, din 

toate acestea conturându-se exact tendinţa de scădere a evoluţiei demografice, cu care se confruntă 

deja regiunea. 

   

Structura pe sexe şi vârste a populaţiei comunei Oarţa de Jos 

În privinţa raportului de dependenţă demografică, adică a coeficientului rezultat prin 

raportarea numărului de persoane „dependente” (copii sub 15 ani şi persoane cu o vârstă mai mare 

de 65 de ani) la numărul de persoane cu vârsta legală de muncă (15 - 65 ani), în Oarţa de Jos se 

înregistra, la data de 1 ianuarie 2014, o valoare de 61, adică unui număr de 100 de persoane cu 

vârstă legală de muncă (indiferent dacă au sau nu un loc de muncă), îi revine un 

număr de 61 de persoane dependente, respectiv care nu au vârsta legală de muncă (chiar dacă 

unele din acestea sunt încadrate în muncă), fapt ce reflectă povară economică potenţială pe care o 

poartă populaţia productivă. Din acest punct de vedere, reiese faptul că situaţia este una mai puţin 

bună decât cea înregistrată atât la nivel naţional, cât şi la nivel judeţean, la nivel naţional 

înregistrându-se 52 de persoane dependente la 100 de persoane în vârstă de muncă, în timp ce la 

nivelul judeţului raportul este de 50. 

În plus, referitor la evoluţia în timp a raportului de dependenţă demografică, se constată că 

valoarea raportului de dependenţă demografică fluctuează în intervalul anilor 2002 - 2014.                                               

  În anul 2014 valoarea raportului a fost aceeaşi ca şi în anii 2002 şi 2011, aceste valori 

înregistrate reprezentând, totodată, minimul înregistrat după anul 2000. În anii 2005 şi 2008 

raportul de dependenţă demografică a înregistrat o valoare de 63, de atunci şi până în prezent 

valoarea acestuia reprezentând maximul atins. 

Mişcarea naturală a populaţiei 

Mişcarea naturală a populaţiei este principalul mecanism al creşterii demografice, aceasta 

fiind alcătuită din rata natalităţii şi din cea a mortalităţii care, împreună, compun rata sporului 

natural. Rata de natalitate este reprezentată de numărul născuţilor - vii la 1.000 de locuitori, într-un 

an de referinţă, astfel că, în comuna Oarţa de Jos acest indicator a avut o evoluţie fluctuantă, luând 

valori cuprinse între 5% şi 12%, în perioada anilor 1990 - 2012, cazurile excepţionale, în care rata 

de natalitate a depăşit aceste valori, fiind puţine. Astfel, se 

observă că cea mai mare rată a natalităţii, de 12,7%, s-a înregistrat în anul 1990, în timp ce 

minimul acestei rate, de 3,9%, a fost atins în anul 2012. Mai mult, în urma comparării ratei 

natalităţii din anii ’90, de la nivelul comunei Oarţa de Jos, cu cea la nivel naţional sau judeţean, 

reiese că aceasta a fost, în cele mai multe cazuri, inferioară atât ratei de natalitate înregistrată la 

nivel naţional, cât şi celei înregistrate la nivel judeţean. În acest sens, la nivelul anului 2012, 

ultimul an pentru care există date disponibile privitoare la mişcarea naturală, natalitatea 

înregistrată în comuna Oarţa de Jos era de 3,9‰, mult inferioară celei de la nivelul judeţului  



 
 

 

 

 Maramureş, care era de 9,5‰, dar şi celei de la nivel naţional, de 9,4‰. În privinţa ratei de 

mortalitate trebuie spus că aceasta reprezintă numărul de decedaţi ce corespunde unui număr 

de 1.000 de locuitori, într-un an de referinţă. În privinţa comunei Oarţa de Jos se observă că 

valorile ratei de mortalitate nregistrate în ultimii 20 de ani, au fluctuat în intervalul 16 - 29‰, 

puţine fiind  

 

cazurile în care s-a depăşit acest interval. Aşadar, în anul 2002 s-a înregistrat cea mai mare valoare 

a ratei de mortalitate, de 29,3‰, în timp ce la nivelul anului 1990 a fost înregistrată cea mai 

scăzută, de 15,2‰. Comparativ cu valorile ratelor de mortalitate înregistrate la nivel judeţean şi 

naţional, în perioada 1990 - 2012, se observă că valorile înregistrate în Oarţa de Jos au fost 

întotdeauna superioare valorilor ratelor mortalităţii înregistrate la nivel judeţean sau naţional, fără 

excepţie. 

În urma comparării ratei de natalitate cu cea de mortalitate de la nivelul comunei Oarţa de 

Jos, se constată că, pe toată perioada anilor 1990 - 2012, rata de natalitate a fost inferioară celei de 

mortalitate, ceea ce înseamnă că sporul natural din toţi aceşti ani a fost unul negativ. În acest fel, 

în anul 2012, sporul natural înregistrat a continuat să fie unul negativ, acesta ajungând la valoarea 

de -17,2‰. 

Rata de natalitate şi rata de mortalitate în comuna Oarţa de Jos, 1990 – 2012 

În plus, rata de spor natural este ilustrată, sintetic, de relaţia dintre natalitate şi mortalitate, 

care măsoară intensitatea creşterii/descreşterii unei populaţii din cauza unui excedent/deficit de 

naşteri, comparativ cu decesele, dintr-un 

an de referinţă. Sub acest aspect, se observă că în Oarţa de Jos, în toţi anii, s-au înregistrat valori 

negative (între -2,5‰ şi -17,8‰), acestea generând astfel un dezechilibru, în tot acest interval de 

timp, natalitatea fiind inferioară mortalităţii. Comparativ cu situaţia de la nivel judeţean şi 

naţional, rata sporului natural din comuna Oarţa de Jos a cunoscut o evoluţie mult mai fluctuantă 

în ultimii 20 de ani, luând valori între -2,5‰ şi -17,9‰ (aproximativ 20 puncte).  

             În privinţa intervalului de variaţie de la nivel naţional trebuie spus că acesta a fost de 

aproximativ 6 puncte (de la -3‰ până la 3‰), iar cel de la nivel judeţean a fost de 7 puncte (de la 

-1‰ la 6‰). Aşadar, chiar şi în prezent, rata sporului natural de la nivelul comunei, se află în zona 

negativă, la fel ca şi cea de la nivel judeţean şi naţional, la nivelul anului 2012 rata sporului natural 

din comuna Oarţa de Jos luând valoarea -17,2‰, în timp ce în Maramureş aceasta era de -1,2‰ iar 

în ţară de -2,5‰.  

Mişcarea migratorie a populaţiei 

În urma analizării elementelor care alcătuiesc mişcarea migratorie a populaţiei (stabilirea 

sau schimbarea reşedinţei sau a domiciliului în/din localităţile aparţinătoare, atât prin migraţie 

internă cât şi prin migraţie externă), se observă că Oarţa de Jos este o comună sursă şi nu una de 

destinaţie, din cauza oportunităţilor economice limitate de aici, care fac ca populaţia să fie nevoită 

să plece din comună atât temporar (cu reşedinţa), cât şi permanent (cu domiciliul). Se remarcă, 

astfel, că în anii 1992 şi 2002 s-a înregistrat o diferenţă negativă dintre stabiliri de reşedinţă şi 

plecări cu reşedinţă de 15, respectiv 4 oameni, în timp ce din anul 2005 diferenţa a devenit una 

pozitivă, de 13 oameni, în favoarea stabilirilor de reşedinţă, în anul 2008 şi anul 2011 - câte 1, 

respectiv 6 de oameni, pentru ca în anul 2013 să se ajungă, din nou, la o diferenţă negativă de 4 

oameni, în detrimentul stabilirilor de reşedinţă. 

De asemenea, situaţia din Oarţa de Jos este una bună, în ceea ce priveşte plecările 

permanente, o diferenţă negativă dintre stabiliri şi plecări cu domiciliul (inclusiv migraţia internă)  



 
 

 

fiind înregistrată doar în anul 1992, diferenţa fiind de 36 de oameni, din anul 2002 şi până în 

2008 înregistrându-se un raport de paritate între numărul celor stabiliţi şi plecaţi cu domiciliul. 

Astfel, se observă că situaţia s-a îmbunătăţit, şi, chiar dacă balanţa nu se înclină în favoarea 

stabilirilor de domiciliu, nu se înregistrează o diferenţă negativă între stabilirile cu domiciliul şi 

plecările cu domiciliul, în anii 2002, 2005 şi 2008, numărul celor stabiliţi cu domiciliul fiind egal 

cu cel al celor plecaţi cu domiciliul. Totodată, trebuie luată în considerare şi migraţia externă, mai 

ales cea care este legată de căutarea unui loc de muncă în ţări care aparţin Uniunii Europene, 

având în vedere că aceasta reprezintă un element important al mişcării migratorii. Însă, având în 

vedere faptul că statisticile relevante la nivel naţional şi local sunt limitate şi luând în considerare 

principiul liberei circulaţii a persoanelor în UE, dar şi faptul că o parte dintre emigranţii din 

România nu lucrează cu forme legale în ţara de destinaţie, ei lucrând doar pe o anumită perioadă şi 

neschimbându-şi reşedinţa, aceştia figurează, de cele mai multe ori, în cadrul populaţiei stabile a 

localităţilor de origine. Aşadar, în urma Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor din 2011 s-a 

dorit clarificarea situaţiei persoanelor plecate temporar sau permanent, dar nedeclarat, din ţară, 

persoanele temporar absente sau plecate pe o perioadă îndelungată din ţară şi din localitate 

constituind un indiciu pentru migraţia externă. 

Din rezultatele preliminare ale Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor din anul 2011, 

reiese că în acel an, din întregul număr al populaţiei stabile, de 1.217 persoane, 123 de persoane 

erau declarate temporar absente, adică un procent de 10% din întreaga populaţie. În plus, din 

numărul persoanelor temporar absente, de 105 persoane, respectiv 8,6% din totalul populaţiei, au 

fost declarate ca fiind plecate în străinătate, ceea ce înseamnă că aceştia sunt plecaţi temporar în 

căutarea unui loc de muncă. În acelaşi timp, în privinţa migraţiei permanente nu se înregistrează 

plecări masive, din datele înregistrate reieşind faptul că mai puţin de 3 oameni erau plecaţi 

permanent din Oarţa de Jos. 

Structura pe etnii 

Conform rezultatelor finale ale Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor din anul 2011, 

Oarţa de Jos este alcătuită majoritar din români, numărul acestora fiind de 1.185 de locuitori şi 

reprezentând un procent de 95% din populaţia totală a comunei. De asemenea, în Oarţa de Jos a 

fost înregistrat şi un număr de 9 persoane de etnie maghiară (0,72% din numărul total al 

locuitorilor), în timp ce, despre un număr de 49 de persoane din comună nu existau informaţii 

disponibile privitoare la etnie. 

 Apartenenţa religioasă 

În privinţa apartenenţei religioase, conform rezultatelor finale ale Recensământului 

Populaţiei şi al Locuinţelor, din anul 2011, reiese că populaţia comunei Oarţa de Jos este majoritar 

ortodoxă, în proporţie de 81,3%, restul populaţiei aparţinând cultelor baptist (6,2%), penticostal 

(2,4%), greco-catolic (1,7%), şi într-o proporţie mai mică cultelor romano- catolic (0,7%) şi 

reformat (0,2%), în plus, despre un număr de 93 de persoane nu existau informaţii disponibile cu 

privire la apartenenţa religioasă. 

 Structura pe nivel de educaţie a populaţiei 

Rezultatele finale ale RPL 2011 arată că, în Oarţa de Jos, ultima formă de învăţământ 

absolvită de majoritatea locuitorilor aparţine învăţământului secundar (80,5% din populaţia 

stabilă de peste 10 ani), urmată, apoi, de învăţământul primar (12%), învăţământul superior 

(4,3%) şi de învăţământul postliceal (1,4%). În acelaşi timp, un procent de 1,8% din numărul 

locuitorilor comunei nu au frecventat nici o formă de învăţământ, 0,3% dintre aceştia fiind 

analfabeţi (3 persoane). Aşadar, la nivelul comunei Oarţa de Jos erau înregistrate 48 de persoane 

care aveau studii superioare finalizate, dintre aceştia, un număr de 40 ajunseseră până la nivelul 



 
 

de licenţă, pe când, un număr de 16 persoane aveau încheiate studii postliceale sau de maiştri. 

Mai mult, din numărul celor 907 locuitori care au absolvit o formă de învăţământ secundar, 475 

dintre aceştia au absolvit doar gimnaziul, 240 de locuitori au absolvit o şcoală profesională sau o 

şcoală de arte şi meserii, iar 192 dintre aceştia au finalizat liceul. Totodată, pe lângă aceştia, 

trebuie amintit şi că un număr de 136 de persoane au finalizat doar 4 clase (aici intrând şi 

populaţia şcolară cu vârste sub 14 ani). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

                                          
 

                                                                                                                                                      

Anexa nr. 1.4. 

Procedura privind acordarea titlului  de cetățean de onoare al Comunei Oarta de Jos , 

respectiv a certificatului de fiu/fiică al a  

Comunei Oarta de Jos  

 

Art. 1. – Titlul de “Cetățean de onoare al Comunei Oarta de Jos ”, denumit în continuare 

Titlu reprezintă cea mai înaltă distincție acordată de către Consiliul Local al Comunei Oarta de Jos  

Art. 2. – Certificatul de “Fiu/fiică al/a Comunei Oarta de Jos ” denumit în continuare 

Certificat reprezintă distincția acordată de către Consiliul Local al ComuneiOarta de Jos  

persoanelor născute în Comuna Oarta de Jos  la împlinirea vârstei de 18 ani. 

Art. 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 unitatea administrativ-teritorială 

respectivă. 

Art. 4. – Acordarea Titlului și a Certificatului nu este condiționată de cetățenie, naționalitate, 

vârstă, domiciliu, sex, religie, apartenență politică.  

Art. 5. -  Titlul și Certificatul au următoarele caracteristici: 

a) este personal; 

b) este netransmisibil; 

c) este un drept al titularului; 

d) are valabilitate nedeterminată. 

Art. 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 națională sau universală care și-au pus amprenta asupra 

dezvoltării Județului/Municipiului/Orașului/Comunei Oarta de Jos și a imaginii acestuia; 

b) personalități care, prin realizările lor deosebite, au făcut cunoscut numele Comunei 

Comuna Oarta de Jos, 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 Oarta de Jos ; 

d) persoane care, prin acțiunile lor dezinteresate (donații, acțiuni umanitare, etc.), au produs 

o îmbunătățire simțitoare a condițiilor de viață a locuitorilor Comunei Oarta de Jos ; 

e) foști deținuți politici sau veterani de război care prin activitatea lor ulterioară au un aport 

la realizarea unei imagini pozitive a Comunei Oarta de Jos în lume; 

f) sportivi din Comuna Oarta de Jos  care au obținut rezultate deosebite în competiții 

sportive internaționale; 
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g) alte situații stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al consiliului 

județean/local, după caz. 

Art. 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.  

Art. 8.  – (1) Persoanele prevăzute la art. 3 solicită acordarea Titlului sau a Certificatului prin 

depunerea unui dosar la unitatea administrativ-teritorială respectivă. 

(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 

unității administrativ-teritoriale 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. 

(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 sau județean, după caz. 

(8) Propunerile respinse nu pot fi reintroduse în dezbatere pe perioada mandatului în curs. 

(9) Decernarea Titlului se face de către Primarul Comunei Oarta de Jos , în cadrul ședințelor 

ordinare sau extraordinare ale Consiliului Local Oarta de Jos. 

(10) Acordarea Certificatului se face de către Primarul comunei Oarta de Jos, în cadrul unei 

festivități care se organizează de către Primar sau  Consiliul local , după caz. 

Art. 9.  –  Înmânarea Titlului se realizează după cum urmează: 

a)   președintele de ședință anunță festivitatea ce urmează să se desfășoare; 

b) primarul comunei Oarta de Jos prezintă referatul de aprobare care a stat la baza    

propunerii de Hotărârii  Consiliului Local nr. ....; 

c) primarul comunei Oarta de Jos înmânează Diploma de „Cetățean de onoare al Comunei 

Oarta de Jos”, 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 Comunei Oarta de Jos. 

 



 
 

 

Art. 10. – Deținătorii, în viată, ai  Titlului dobândesc următoarele drepturi specifice: 

a) dreptul de a lua cuvântul în ședințele Consiliului Local al Comunei Oarta de Jos  la 

dezbaterea materialelor care privesc întreaga comunitate; 

b) dreptul de a participa la toate manifestările desfășurate sub patronajul Consiliului Local al 

Comunei Oarta de Jos  sau în care acesta este co-organizator; 

c) 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 Oarta de Jos  

Art. 11. – Drepturile prevăzute la art. 6 încetează în următoarele situații: 

a) decesul titularului; 

b) retragerea Titlului 

Art. 12. – Titlul se retrage în următoarele situați: 

a) atunci când ulterior decernării, apar incompatibilitățile prevăzute la art.7 a); 

b) atunci când persoana laureată produce prejudicii de imagine sau de altă natură Comunei 

Oarta de Jos, locuitorilor săi sau țării. 

Art. 13. – Retragerea Titlului se face de către Consiliul Local al Comunei Oarta de Jos , după 

următoarea metodologie: 

a)este sesizat Consiliul Local al Comunei Oarta de Jos 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. 

Art.14. - Cetățenii de Onoare au datoria de a promova imaginea Comunei Oarta de jos  

Art.15.  - Fiecare Cetățean de Onoare va planta un copac pe care va fi aplicată o plăcuță cu 

numele acestuia. 

Art. 16. – Informațiile publice referitoare la „Cetățenii de onoare” vor fi publicate și în format 

electronic pe pagina de internet a unității administrativ-teritoriale respective.  

Art. 17. – Legitimarea Cetățenilor de onoare sa va face în baza unui înscris denumit Brevet, 

semnat de către Primarul Comunei Oarta de Jos . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                             
 

                                    Anexa  nr.1.7. 

 

PROIECTE  FINANTATE  DE  CATRE  COMUNA  OARTA DE JOS 

 

 

 

1.Reabilitare si modernizare Camin Cultural Oarta de Jos  

2.Construire Centru de Informare Turistica Ortita 

3. Reabilitare si modernizare Drumuri in Comuna Oarta de Jos  

4. Extindere Scoala Gimaziala in Localitatea Oarta de Sus, Comuna Oarta de Jos, judetul 

Maramures; 

5. Amenajare Trotuare In Localitatea Oarta de Sus, Judetul Maramures 

6. Modernizare Retea Pentru Iluminat Public in Comuna Oarta de Jos, Satele Oarta de Sus si 

Ortita; 

7. Realizare rețea de alimentare cu apă in localitățile Oarța de Jos, Ortița si Oarța de Sus, 

comuna Oarța de Jos, Jud. Maramureș; 

8. Reabilitare si Modernizare Camin Cultural din Loc. Oarta de Sus, Com.Oarta de Jos; 

9. Infiintare distributie gaze naturale in Comuna Oarta de Jos 
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                                                     Anexa  nr.1.8. 

 

Evidenta Partidelor Politice 

care isi desfășoară activitatea în Comuna Oarta de Jos 

 

 

 1.P.S.D. 

 2.P.N.L. 

 3.U.N.P.R. 

 4.P.E.R. 

 5.P.R.M. 

 6.A.L.D.E. 

 7.P.M.P. 

 8.U.S.R. 
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                                            Anexa  nr.1.10. 

Programele, proiectele si activităţile a căror finanţare se asigură din bugetul local, prin care 

se promovează/consolidează elemente de identitate locală de natură culturală, istorică, 

obiceiuri şi/sau tradiţii 

 

             Programele, proiectele si activităţile a căror finanţare se asigură din bugetul local, prin 

care se promovează/consolidează elemente de identitate locală de natură culturală, istorică, 

obiceiuri şi/sau tradiţii: 

 Dezvoltarea unei strategii de punere in valoare a mesterilor populari locali (fierar, 

spatar, tesatorese, tamplari) si acordarea de sprijin in vederea integrarii acestora in circuitul 

economic si turistic al localitatii; 

 Dezvoltarea unui brand local - "Palinca de Oarta"; 

 Infiintarea unei asociatii a mestesugarilor si artizanilor locali; 

 Dezvoltarea unui program de punere in valoare a bisericii vechi de la Ortita, 

si introducerea acesteia in circuitul turistic; 

 Restaurarea si readucerea in actualitate a anumitor obiceiuri locale (cum ar fi 

Dantu' la sura), avand ca obiectiv prezervarea indentitatii locale si promovarea acesteia in 

scop turistic si cultural; 

 Derularea unui program de identificare si pastrare a arhitecturii locale 

traditionale; 

 Organizarea in cadrul Muzeului Satului a unor evenimente, printre care "Ultimul 

turnicar", claca , sezatoarea , etc. 
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