
  

 

JUDETUL ARGES 

PRIMARUL COMUNEI BUGHEA DE SUS 

                                                                                                                 Anexa la HCL nr.57/2021 

Statutul comunei Bughea de Sus, judeţul Argeş 

     CAP. I 

    Prezentarea generală a unităţii administrativ-teritoriale 

     ART. 1 

    (1) Comuna Bughea de Sus judetul Arges este: 

    a) persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină şi patrimoniu propriu; 

    b) subiect juridic de drept fiscal;  

    c) titulară a drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care aparţin 

domeniului public şi privat al acesteia, precum şi din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, în condiţiile 

legii. 

 

    (2) Comuna Bughea de Sus judetul Arges are sediul social în comuna Bughea de Sus judetul Arges, la adresa: 

strada Valea Silistii nr.229, precum şi codul de înregistrare fiscală 16414572. 

 

     ART. 2 

    (1) Comuna Bughea de Sus judetul Arges are reşedinţa în  comuna Bughea de Sus sat Bughea de Sus judetul 

Arges.  

    (2) Comuna Bughea de Sus  se delimitează din punct de vedere teritorial astfel: la nord- est comuna Albestii de 

Muscel si Leresti, la est orasul Campulung, la vest comuna Albestii de Muscel , la sud comuna Bughea de Jos. 

    (3) Comuna Bughea de Sus are în componenţă un singur  sat, satul Bughea de Sus     

    (4) Comuna Bughea de Sus, are rangul IV stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 351 / 2001, privind  aprobarea 

planului de amenajare a teritoriului naţional, anexa   IV “ Localitati rurale “ 

    (5) Prezentarea grafică şi descriptivă, respectiv suprafeţele intravilanului şi extravilanului comunei Bughea de 

Sus sunt: total suprafata comuna Bughea de Sus 3290 ha din care 491 ha teren intravilan si 2799 ha teren 

extravilan. Comuna Bughea de Sus  este traversata de drumul judetean DJ 735 pe o lungime de 4 km iar 

drumurile comunale insumate au o lungime de 19 km din care 8 km drumuri comunale asfaltate si 11 km drumuri 

comunale neasfaltate. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Imagine:Stema_romaniei_3.svg


     ART. 3 

    (1) Comuna Bughea de Sus dispune de o reţea hidrografică formată din  paraul Bughea cu o serie de afluenti 

mai mici   si traverseaza comuna pe o lungime de aproximativ 4 km. 

    (2) Pe teritoriul comunei Bughea de Sus  se regăsesc o floră şi faună specifica climatului subalpin, comuna 

situandu-se la o altitudine de 600 m. Vegetatia comunei  se incadreaza in mare  parte in dealuri acoperite cu 

paduri de foioase si rasinoase. Flora este reprezentata in principal de flora ierboasa corespunzatoare, fanete si 

livezi iar fauna este reprezentata de specii de urs brun, lup, mistret, vulpe, caprioare, iepure salbatic, bursuc 

    (3) Comuna Bughea de Sus dispune de soluri preponderant  argiloase si acide. 

    (4) Resursele de subsol ale comunei Bughea de Sus sunt formate din: resurse de apă  minerale 

cloroiodosulfuroase si piatra de granit;    

     ART. 4 

    (1) Comuna Bughea de Sus  s-a înfiinţat în anul 2004 prin efectul Legii nr.84/2004 privind infiintarea unor 

comune. 

    (2) Prima atestare documentară a comunei Bughea de Sus  a fost la 5 Martie 1549, printr-un act dat de Mircea 

Ciobanul, prin care intareste lui Badea Comis si fratelui sau Vlaicu paharnic o proprietate in satul Bughea de 

Sus. Până în anul 1926, localitatea Bughea de Sus a fost  Mahalaua Campulungului, an in care Bughea a devenit 

comună. În anul 1928, comuna Bughea s-a divizat in cele doua comune : Bughea de  Sus si Bughea de Jos. În 

anul 1968, prin noua organizare administrativ teritoriala, comunele Bughea de  Sus si Albestii de Muscel au fost 

unite avand ca sediu de resedinta satul Bughea de Sus si denumirea de comuna Albestii de Muscel.  In anul 2004 

are loc separarea celor 2 comune prin Legea 84/2004 si apare comuna Bughea de Sus care era alcatuita din  

unicul sat Bughea de Sus. 

     ART. 5 

    (1) Populaţia comunei Bughea de Sus  numără 3062  locuitori.  Comuna Bughea de Sus are o populaţie 

formată din români preponderent, dar şi familii de romi  astfel:  români (66,36%),  romi (30,13%), necunoscut 

(3,43%) altă etnie (0,06%). Potrivit datelor Institutului  National de Statistica de la recensamantul  populatiei si al 

locuintelor din anul 2011, populatia comunei Bughea de Sus era de 2997 locuitori din care 1478 de sex masculin 

si 1519 de sex feminin iar la data de 01.01.2021 populatia comunei Bughea de Sus era de 3062 locuitori     

    (2) Aspectele privind numărul populaţiei se actualizează în urma recensământului în vederea respectării 

dreptului cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale de a folosi limba lor maternă în relaţia cu administraţia 

publică locală şi cu serviciile deconcentrate. 

 

     CAP. II 

    Autorităţile administraţiei publice locale 

     ART. 6 

    (1) Autorităţile administraţiei publice locale sunt: 



    a) Consiliul Local Bughea de Sus, reprezintă autoritatea deliberativă de la nivelul comunei Bughea de Sus. 

Consiliul Local Bughea de Sus  este format din 13 membri; 

    b) primarul comunei Bughea de Sus se numeste Tarba Nicolae, ca autoritate executivă; 

    c) La nivelul comunei Bughea de Sus, consiliul local  a ales un viceprimar , numele acestuia fiind Cojocaru 

Ion. 

    (2) Apartenenţa politică a consilierilor locali este următoarea: 8 consilieri locali apartinand Partidului National 

Liberal, 4 consilieri locali apartinand Partidului Social Democrat si 1 consilier local apartinand  Asociatiei 

Partidei Romilor Pro Europa. 

    (3) Constituirea Consiliului Local al Comunei Bughea de Sus s-a constatat prin Ordinul prefectului judeţului 

Arges nr. 451 din data de 26.10.2020. 

    (4) Componenţa nominală, perioada/perioadele de exercitare a mandatelor aleşilor locali, precum şi 

apartenenţa politică a acestora, începând cu anul 2004, sunt urmatoarele: 

PRIMAR mandat 2004-2008 

Nr.crt Numele si prenumele Data nasterii Apartenenta politica Perioada 

1 Pepenel Nicolae 08.01.1944 Partidul Social Democrat 2004-2008 

PRIMAR mandat 2008-2012 

Nr.crt Numele si prenumele Data nasterii Apartenenta politica Perioada 

1 Pepenel Nicolae 08.01.1944 Partidul Social Democrat 2008-2012 

PRIMAR mandat 2012-2016 

Nr.crt Numele si prenumele Data nasterii Apartenenta politica Perioada 

1 Tarba Nicolae 17.10.1958 Partidul National Liberal 2012-2016 

PRIMAR mandat 2016-2020 

Nr.crt Numele si prenumele Data nasterii Apartenenta politica Perioada 

1 Tarba Nicolae 17.10.1958 Partidul National Liberal 2016-2020 

PRIMAR mandat 2020-2024 

Nr.crt Numele si prenumele Data nasterii Apartenenta politica Perioada 

1 Tarba Nicolae 17.10.1958 Partidul National Liberal 2020-2024 



CONSILIERI LOCALI 

Mandate 2004-2008 

Nr.crt Numele si prenumele Data nasterii Apartenenta politica Perioada 

1 Bedugan Gheorghe 05.10.1946 Partidul Social Democrat 2004-2008 

2 Bugheanu Dorel 27.09.1962 Partidul Social Democrat 2004-2008 

3 Cojocaru Ion 18.10.1958 Partidul Democrat 2004-2008 

4 Cretu Lucian 02.03.1955 Partidul Social Democrat 2004-2008 

5 Eşanu Cristinel                                  23.01.1962 Partidul National Liberal 2004-2008 

6 Miriuta Iulian 17.02.1964 Partida Romilor 2004-2008 

7 Rusenescu Petrea 21.06.1944 Partidul Social Democrat 2004-2008 

8 Sain Mihai 12.12.1945 Partidul Romania Mare 2004-2008 

9 Samoiloiu Vasile 05.01.1945 Partidul Social Democrat 2004-2008 

10 Stavaru Stelian 15.01.1944 Partidul Social Democrat 2004-2008 

11 Tarba Nicolae 17.10.1958 Partidul National Liberal 2004-2008 

Mandate 2008-2012 

Nr.crt Nimele si prenumele Data nasterii Apartenenta politica Perioada 

1 Beldugan Dragos Florin 24.04.1978 Partidul Social Democrat 2008-2012 

2 Bortoi Dorinel 13.09.1972 Partidul Social Democrat 2008-2012 

3 Boteanu Remus Beniamin                21.10.1970 Partidul Social Democrat 2008-2012 

4 Boteanu Viorel                                   19.02.1966 Partidul Democrat 2008-2012 

5 Eşanu Cristinel                                  23.01.1962 Partidul National Liberal 2008-2012 

6 Fantaneru Grigore 15.03.1940 Partidul National Liberal 2008-2012 

7 Lita Marius Ion 17.07.1975 Partida Romilor 2008-2012 

8 Rusenescu Petrea 21.06.1944 Partidul Social Democrat 2008-2012 

9 Stavaru Stelian 15.01.1944 Partidul Social Democrat 2008-2012 

10 Stefan Aurel 11.02.1956 Partidul Democrat 2008-2012 

11 Tarba Nicolae 17.10.1958 Partidul National Liberal 2008-2012 

12 Vladuta Florian 25.03.1970 Partidul Social Democrat 2008-2012 



13 Cojocaru Ion                                      18.10.1958 Partidul Democrat 2008-2012 

Mandate 2012-2016 

Nr.crt Nimele si prenumele Data nasterii Apartenenta politica Perioada 

1 Bortoi Dorinel 13.09.1972 Partidul Social Democrat 2012-2016 

2 Boteanu Remus Beniamin                21.10.1970 Partidul Social Democrat 2012-2016 

3 Boteanu Viorel                                   19.02.1966 Partidul Democrat Liberal 

Partidul National Liberal 

2012-2014 

2014-2016 

4 Bugheanu Irinel 04.01.1971 Partidul National Liberal 2012-2016 

5 Cojocaru Ion                                      18.10.1958 Partidul Democrat Liberal 

Partidul National Liberal 

2012-2014 

2014-2016 

6 Enache Viorel                                    21.07.1961 Partidul Democrat Liberal 

Partidul National Liberal 

2012-2014 

2014-2016 

7 Eşanu Cristinel                                  23.01.1962 Partidul National Liberal 2012-2016 

8 Liţa Maria                                     16.03.1954 Partida Romilor  2012-2016 

9 Lupu Stirbu Constantin Viorel 02.10.1953 Partidul Social Democrat 2012-2016 

10 Măţăoanu Ion                                    23.05.1955 Partidul National Liberal 2012-2016 

11 Mocanu Valentin                              14.09.1980 Partidul National Liberal 2012-2016 

12 Sain Lenuta 23.10.1970 Partidul Democrat Liberal 

Partidul National Liberal 

2012-2014 

2014-2016 

13 Pepenel Nicolae 08.01.1944 Partidul Social Democrat 2012-2016 

Mandate 2016-2020 

Nr.crt Nimele si prenumele Data nasterii Apartenenta politica Perioada 

1 Bortoi Dorinel 13.09.1972 Partidul Social Democrat 2016 - 2020 

2 Boteanu Remus Beniamin                21.10.1970 Partidul Social Democrat 2016 - 2020 

3 Boteanu Viorel                                   19.02.1966 Partidul National Liberal 2016 - 2020 

4 Bugheanu Irinel 04.01.1971 Partidul National Liberal 2017-2020 

5 Cojocaru Ion                                      18.10.1958 Partidul National Liberal 2016 - 2020 



6 Enache Viorel                                    21.07.1961 Partidul National Liberal 2016 - 2020 

7 Eşanu Cristinel                                  23.01.1962 Partidul National Liberal 2016 - 2020 

8 Iarca Oana 19.08.1974 Partidul Social Democrat 2017-2020 

9 Liţa Maria                                     16.03.1954 Partida Romilor  2016 - 2020 

10 Măţăoanu Ion                                    23.05.1955 Partidul National Liberal 2016 - 2020 

11 Mocanu Valentin                              14.09.1980 Partidul National Liberal 2016 - 2020 

12 Pepenel Valeriu  27.01.1968 Partidul Social Democrat 2016 - 2020 

13 Şain Lenuţa                                     23.10.1970 Partidul National Liberal 2016 - 2020 

14 Beldugan Dragos Florin 24.04.1978 Partidul Social Democrat 2016-2017 

15 Bortoi Danut  20.04.1966 Partidul National Liberal 2016-2017 

Mandate 2020-2024 

Nr.crt Nimele si prenumele Data nasterii Apartenenta politica Perioada 

1 Bortoi Dorinel 13.09.1972 Partidul Social Democrat  2021-prezent 

2 Boteanu Remus 

Beniamin                
21.10.1970 Partidul Social Democrat  2021-prezent 

3 Boteanu Viorel                                   19.02.1966 Partidul National Liberal  2021-prezent 

4 Bugheanu Irinel 04.01.1971 Partidul National Liberal  2021-prezent 

5 Cojocaru Ion                                      18.10.1958 Partidul National Liberal  2021-prezent 

6 Enache Viorel                                    21.07.1961 Partidul National Liberal  2021-prezent 

7 Eşanu Cristinel                                  23.01.1962 Partidul National Liberal  2021-prezent 

8 Iarca Oana 19.08.1974 Partidul Social Democrat  2021-prezent 

9 Liţa Maria                                     16.03.1954 Partida Romilor Proeuropa  2021-prezent 

10 Măţăoanu Ion                                    23.05.1955 Partidul National Liberal  2021-prezent 

11 Mocanu Valentin                              14.09.1980 Partidul National Liberal  2021-prezent 

12 Pepenel Valeriu  27.01.1968 Partidul Social Democrat  2021-prezent 

13 Nistor Robert Marius 09.12.1976 Partidul National Liberal 2021-prezent 

 

     ART. 7. Titlul de „Cetățean de onoare al comunei Bughea de Sus denumit în continuare Titlu reprezintă cea 

mai înaltă distincție acordată de către Consiliul Local al comunei Bughea de Sus 

 



 

 ART.8. Certificatul de „Fiu/fiică al/a comunei Bughea de Sus denumit în continuare Certificat reprezintă 

distincția acordată de către Consiliul Local al comunei Bughea de Sus, la împlinirea vârstei de 18 ani. 

 

ART.9. 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. 10. Acordarea Titlului și a Certificatului nu este condiționată de cetățenie, naționalitate, vârstă, domiciliu, 

sex, religie, apartenență politică. 

 

ART.11. Titlul și Certificatul au următoarele caracteristici: 

a) sunt personale; 

b) sunt netransmisibile; 

c) reprezintă un drept al titularului; 

d) au valabilitate nedeterminată. 

 

ART.12. 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 Bughea de Sus și a imaginii acestuia; 

b) personalități care, prin realizările lor deosebite, au făcut cunoscut numele comunei Bughea de Sus 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, comuna Bughea de Sus 

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

îmbunătățire simțitoare a condițiilor de viață a locuitorilor comunei Bughea de Sus; 

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

unei imagini pozitive a comunei Bughea de Sus în lume; 

f) sportivi din comunei Bughea de Sus care au obținut rezultate deosebite în competiții sportive 

internaționale; 

g) alte situații stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al consiliului local, după caz. 



 

ART.13.  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.14. (1) Persoanele prevăzute la art. 9 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. 9, 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, 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 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 Bughea de Sus, în cadrul ședințelor ordinare 

sau extraordinare ale Consiliului Local al comunei Bughea de Sus 

(10) Acordarea Certificatului se face de către primarul comunei Bughea de Sus sau de către primarul 

comunei Bughea de Sus, după caz, în cadrul unei festivități care se organizează de către primar sau președintele 

consiliului județean, după caz. 

 

ART.15. Înmânarea Titlului se realizează după cum urmează: 

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


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

b) Primarul comunei Bughea de Sus prezintă referatul de aprobare care a stat la baza propunerii Hotărârii 

Hotărârii Consiliului Local nr. _______^1; 

^1 Se va completa cu numărul hotărârii consiliului județean sau al hotărârii consiliului local prin care s-

a adoptat acordarea Titlului. 

c) Primarul comunei Bughea de Sus înmânează diploma de „Cetățean de onoare al comunei Bughea de 

Sus “ 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 Bughea de Sus 

 

ART.16. Deținătorii în viață ai Titlului dobândesc următoarele drepturi specifice: 

a) dreptul de a lua cuvântul în ședințele Consiliului Local al comunei Bughea de Sus la dezbaterea 

materialelor care privesc întreaga comunitate; 

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

Bughea de Sus sau în care acesta este coorganizator; 

c) dreptul de a călători gratuit pe toate mijloacele de transport în comun din comuna Bughea de Sus; 

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 Consiliului Local al 

comunei Bughea de Sus 

 

ART.17 Drepturile prevăzute la art. 16 încetează în următoarele situații: 

a) decesul titularului; 

b) retragerea Titlului. 

 

 

ART.18. Titlul se retrage în următoarele situații: 

a) atunci când ulterior decernării apar incompatibilitățile prevăzute la art. 13 lit. a); 

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

Sus, locuitorilor săi sau țării. 

 

ART.19. Retragerea Titlului se face de către Consiliul Local al comunei Bughea de Sus, după următoarea 

metodologie: 



a) este sesizat Consiliul Local al comunei Bughea de Sus de către persoanele menționate la art. 9; 

b) dezbaterea cazului se va face în cadrul comisiilor consiliului județean/local; 

c) retragerea Titlului se va face prin hotărâre a consiliului județean/consiliului local, adoptată cu 

majoritate absolută, cu aplicarea prevederilor art. 14 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.20. Cetățenii de onoare au datoria de a promova imaginea comunei Bughea de Sus 

 

ART.21. Fiecare Cetățean de onoare va planta un copac pe care va fi aplicată o plăcuță cu numele acestuia. 

 

ART.22. Informațiile publice referitoare la „cetățenii de onoare“ vor fi publicate și în format electronic pe pagina 

de internet a unității administrativ-teritoriale respective. 

 

ART.23 Legitimarea cetățenilor de onoare sa va face în baza unui înscris denumit brevet, semnat de către 

Primarul comunei Bughea de Sus. 

 

 

     CAP. III 

    Căi de comunicaţii 

     ART. 24 

    (1) Raza teritorială a comunei Bughea de Sus este tranzitată, de următoarele reţele de transport, potrivit 

prevederilor Legii nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea I - 

Reţele de transport, cu modificările şi completările ulterioare si anume  reţeaua rutieră Drum Judetean 735 si 

drumuri comunale astfel: 

- Drumul  judetean  735 cu o lungine de aproximativ 4 km pe teritoriul  UAT Bughea de Sus  

- Drum comunal  DC 15   avand o lungime de 1,400 km 

- Drum comunal  DC 15A   avand o lungime de 2,5 km 

- Drum comunal  DC 16   avand o lungime de 1,8 km 

- Drum comunal  DC 16A   avand o lungime de 1,5 km 

         CAP. IV 

    Principalele instituţii care îşi desfăşoară activitatea pe raza teritorială a unităţii administrativ-teritoriale 

     ART.25 

    (1) Reţeaua şcolară de la nivelul comunei Bughea de Sus, potrivit Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 



modificările şi completările ulterioare, cuprinde  Scoala Gimnaziala nr.1 Bughea de Sus, Scoala Bughita si 

Gradinita cu program normal Bughea de Sus.      

    (2) Comuna Bughea de Sus susţine unităţile de învăţământ  prevăzuţe la alin. (1) potrivit prevederilor Legii nr. 

1/2011. 

     ART. 26 

    (1) Pe raza teritorială a comunei Bughea de Sus  exista ca si  instituţie de cultură Caminul Cultural Bughea de 

Sus si Biblioteca comunala. In cele doua institutii de cultura au loc diverse activitati culturale. Ziua comunei 

Bughea de Sus este stabilita in prima duminica de dupa sarbatoarea religioasa “Constantin si  Elena” .In  comuna 

Bughea de Sus isi desfasoara activitatea si ansamblul de dansuri populare ,,Magura,, 

     ART. 27 

    (1) Pe raza teritorială a comunei Bughea de Sus se asigură    asistenţă medicală profilactică şi curativa prin 

cele doua cabinet de medicina de familie CMI Esanu Cristinel si CMI Staicu Cristina;. 

 

     ART. 28 

    (1) Pe raza teritorială a comunei Bughea de Sus,  serviciile sociale sunt oferite prin compartimentul de 

asistenta sociala din cadrul Primariei comunei Bughea de Sus.Acest compartiment este acreditat ca si serviciul 

social conform Certificatului de acreditare  seria AF nr.006883 din data de 23.03.2020 emis de Ministerul muncii 

si justitiei socoiale. In baza certificatului de acreditare, furnizorul este autorizat sa acorde servicii sociale pe 

perioada nedeterminata 

    (2) Comuna Bughea de Sus asigură cadrul pentru furnizarea serviciilor sociale prevăzute la alin. (1). 

 

     CAP. V 

    Funcţiuni economice ale unităţii administrativ-teritoriale 

     ART. 29 

   In prezent functiunea economica a comunei este preponderant agricola. Ponderea mare din terenul agricol o 

detine suprafetele de pasuni si faneata Pe raza comunei Bughea de Sus isi desfasoara activitatea un numar de 

circa 25 de agenti economici care desfasoara activitati de comert - 10 societati, turism - 2 pensiuni,  transport – 2 

societati  si alte societati care au ca obiect de activitate frizerie, coafura si altele.In comuna Bughea de Sus, 

turismul  ca si activitate organizata, se afla in plina dezvoltare. In acest sens, in present, cazarea poate fi asigurata 

de urmatoarele pensiuni: Casa Bella si Rebeca     

CAP. VI 

    Bunurile din patrimoniul unităţii administrativ-teritoriale 

     ART. 30 



    (1) Patrimoniul comunei Bughea de Sus este compus din bunurile mobile şi imobile care aparţin domeniului 

public şi domeniului privat al comunei Bughea de Sus, precum şi din totalitatea drepturilor şi obligaţiilor cu 

caracter patrimonial. 

    (2) Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul comunei Bughea de Sus, întocmit şi atestat prin Hotărârea 

Hotărârea Consiliului Local nr. 23/2004 si publicat in Monitorul oficial nr.47 bis/2007, în conformitate cu 

prevederile art. 289 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, se găseşte în anexa nr. 1 la prezentul statut. 

    (3) Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul comunei Bughea de Sus se actualizează ori de câte ori intervin 

evenimente de natură juridică     

 

     CAP. VII 

    Serviciile publice existente 

     ART. 31 

    Serviciile comunitare de utilităţi publice furnizate la nivelul comunei Bughea de Sus  sunt, după caz: 

    a) serviciul public de alimentare apă furnizat de SC Edilul CGA Campulung; 

    b) serviciul public de salubrizare, furnizat de: SC Financiar Urban SRL; 

    c) serviciul public de iluminat furnizat de CEZ DISTRIBUTIE SA; 

     ART. 32 

    Transportul şi distribuţia energiei electrice de pe raza teritorială a comunei Bughea de Sus  sunt furnizate de 

SC CEZ Distributie Oltenia SA 

     ART. 33 

    Serviciul public de administrare a domeniului public al comunei Bughea de Sus este furnizat de 

compartimentul Edilitar Gospodaresc din cadrul Primarie comunei Bughea de Sus. 

     

     CAP. VIII 

    Atribuirea şi schimbarea denumirilor de străzi şi de obiective de interes public local 

     ART. 34 

    (1) Comuna Bughea de Sus, atribuie sau schimbă denumirile de străzi  şi de obiective de interes public local, 

precum şi pentru obiective şi instituţii de interes local aflate în subordinea sa, cu respectarea prevederilor 

Ordonanţei Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin 

Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare. 

    (2) În situaţia în care, prin proiectele de hotărâri ale consiliilor locale, se propune atribuirea ca denumire a unor 

nume de personalităţi 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 şi avizate de comisia de 

atribuire de denumiri judeţeană,  în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 63/2002 privind 



atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

    (3) Schimbarea denumirilor instituţiilor publice şi a obiectivelor de interes judeţean, se face prin hotărâre a 

consiliului judeţean, cu avizul consiliului local pe al cărui teritoriu administrativ sunt amplasate instituţiile şi 

obiectivele în cauză, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau 

schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

     CAP. IX 

    Societatea civilă, respectiv partidele politice, cultele şi organizaţiile nonguvernamentale care îşi 

desfăşoară activitatea în unitatea administrativ-teritorială 

     ART. 35 

    (1) Comuna Bughea de Sus realizează un cadru de cooperare sau asociere cu organizaţii neguvernamentale, 

asociaţii şi cluburi sportive, instituţii culturale şi artistice, organizaţii de tineret, în vederea realizării unor acţiuni 

sau proiecte care vizează dezvoltarea comunităţii. 

    (2) Comuna Bughea de Sus acordă o atenţie deosebită proiectelor culturale şi educative cu caracter local, 

regional, naţional, european şi internaţional, care se încadrează în strategia de dezvoltare a unităţii administrativ- 

teritoriale.  

     ART. 36 

    (1) Pe teritoriul comunei Bughea de Sus îşi desfăşoară activitatea  un numar de 7  partide politice sau 

organizaţii aparţinând minorităţilor naţionale, înfiinţate în condiţiile Legii partidelor politice nr. 14/2003, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, asa cum a rezultat in urma alegerilor care au avut loc in  

anul 2020. 

    (2) Partidele politice care îşi desfăşoară activitatea în comuna Bughea de Sus sunt: 

- Partidul National Liberal 

- Parttidul Social Democrat 

- Partida Romilor ProEuropa 

     ART. 37 

    (1) În comuna Bughea de Sus îşi desfăşoară activitatea următoarele culte religioase: ortodox, catolic, 

penticostali si crestini dupa Evanghelie. 

     (2) Denumirile lăcaşelor aparţinând cultelor religioase prevăzute la alin. (1) sunt:  

- Parohia Bughea de Sus 

- Biserica Evanghelica Romana 



- Asociatia Crestina  Penticostala Elim 

 

     CAP. X 

    Participare publică 

     ART. 38 

    Populaţia din comuna Bughea de Sus este consultată şi participă la dezbaterea problemelor de interes local sau 

judeţean, după caz, astfel: 

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

    b) prin intermediul adunărilor cetăţeneşti organizate pe sate, în mediul rural 

    c) prin dezbaterile publice asupra proiectelor de acte administrative;  

    d) prin participarea la şedinţele consiliului local sau judeţean, după caz; 

    e) prin alte forme de consultare directă a cetăţenilor, stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al 

consiliului. 

     ART. 39 

    (1) În funcţie de obiectul referendumului local, modalitatea de organizare şi validare a acestuia se realizează cu 

respectarea prevederilor Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi 

completările ulterioare sau ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările 

ulterioare, după caz.  

     (2) Referendumul local se poate organiza in toata comuna sau numai in anumite zone 

 

     CAP. XI 

    Cooperare sau asociere 

     ART. 40 

    Comuna Bughea de Sus doreste sa  se asocieze sau coopereze,  cu persoane juridice de drept public sau de 

drept privat române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau 

proiecte de interes public local cu respectarea prevederilor art. 89 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

57/2019, cu modificările şi completările ulterioare. Comuna Bughea de Sus, județul Argeș, aderă la asociaţii 

naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese 

comune. 

ART. 41 

 Unitatea administrativ teritoriala Bughea de Sus  este membra in:  

 



 

1.Asociația comunelor din România (ACoR) - Asociaţia Comunelor din România a fost creatã la data de 20 

septembrie 1997, cu ocazia adunãrii constitutive organizatã în comuna Rucãr, judeţul Argeş, ca  o asociație de 

autorități locale, având ca membri comunele din România;  Asociația comunelor din România este persoană 

juridică de drept privat, fără scop patrimonial, neguvernamentală și apolitică, create cu scopul de a reprezenta în 

mod unitar comunele membre, constituită în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi 

fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 264/2005.  

2. Asociația de Dezvoltare Intrecomunitară Servsal –Managementul Integrat al Deşeurilor Solide din judeţul 

Argeş. 

     ART. 42 

    Programele, proiectele sau 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, sunt 

realizate prin Ansamblul folcloric de dansuri populare ,,Magura,,, ziua comunei Bughea de Sus  unde au loc 

intalniri cu fii comunei, spectacole artistice si intreceri sportive, Ziua eroiloilor  unde are loc comemorarea 

ostașilor care și-au îndeplinit misiunea de sacrificiu suprem , jertfindu-se pentru cea mai nobilă cauză –apărarea 

țării. 

 

     CAP. XII 

    Dispoziţii tranzitorii şi finale 

    

     ART. 43 

    Orice modificare care are ca obiect modificarea Statutului Comunei Bughea de Sus sau a anexelor acestuia se 

realizează numai prin hotărâre a autorităţii deliberative. 

 

     ART. 44 

    Anexele la prezentul statut se actualizează ori de câte ori intervin modificari  si completari aparute sau  

evenimente de natură juridică. 

 

 

            PRIMAR 


