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1 STATUTUL COMUNEI CĂRBUNEŞTI, JUDEŢUL PRAHOVA 

 

Aprobat prin HCL nr. …../2021 

Conform cu Ordinul nr. 25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ  

al statutului unității administrativ-teritoriale, precum și a modelului orientativ  

al regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local 

 

 

STATUTUL  

Unității Administrativ-Teritoriale 

Comuna Cărbuneşti, Judeţul Prahova 
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Capitolul I. Prezentarea generală a unității 

administrativ-teritoriale 

Articolul 1 

(1) Comuna Cărbuneşti, judeţul Prahova: 

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 Cărbuneşti, judeţul Prahova are sediul social în 

Comuna Cărbuneşti, la adresa: Sat Cărbuneşti, Principală, nr. 170, 

judeţul Prahova, precum și codul de înregistrare fiscală 2845176.  

(3) Însemnele specifice ale Comunei Cărbuneşti sunt: 

a) stema, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. -, al cărei 

model este prevăzut în anexa nr. 1a la prezentul statut – Nu este 

cazul; 

b) steagul, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. – Nu este 

cazul; 

c) imnul, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei 

Cărbuneşti - Nu este cazul; 

Articolul 2 

(1) Comuna Cărbuneşti, judeţul Prahova are reședința în satul 

Cărbuneşti, judeţul Prahova. 

(2) Comuna Cărbuneşti, judeţul Prahova se delimitează din 

punct de vedere teritorial cu: 
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 la Nord cu comuna Poseşti; 

 la Est cu judeţul Buzǎu; 

 la Sud cu comuna Surani; 

 la Vest cu comunele Ariceştii Zeletin şi Surani. 

(3) Comuna Cărbuneşti, judeţul Prahova are în componență 

un număr de două localități: Cărbuneşti (reşedinţa de comună) şi 

Gogeasca toate fiind amplasate din punct de vedere geomorfologic 

în Subcarpaţii Buzǎului la o altitudine de 299 m. Formele de relief 

întâlnite în comuna Cǎrbuneşti sunt cele de deal, localitatea fiind 

situatǎ într-o depresiune înconjuratǎ de dealuri. 

(4) Comuna Cărbuneşti, judeţul Prahova, potrivit legislației 

privind amenajarea teritoriului național, are rangul IV . 

(5) Prezentarea grafică și descriptivă, respectiv suprafețele 

intravilanului și extravilanului pe fiecare dintre localitățile menționate 

la alin. (3) sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul statut. 

Articolul 3 

(1) Comuna Cărbuneşti, judeţul Prahova dispune de o rețea 

hidrografică formată din: râuri şi ape subterane. 

(2) Pe teritoriul Comunei Cărbuneşti, judeţul Prahova, după 

caz, se regăsesc o floră și faună diversă. 

(3) Comuna Cărbuneşti, judeţul Prahova dispune de o mare 

diversitate de soluri. 

(4) Resursele de subsol ale Comunei Cărbuneşti, judeţul 

Prahova sunt formate din: 

a) resurse de apă termominerală, după cum urmează - Nu 

este cazul; 

b) resurse de hidrocarburi, petrol și gaze asociate - Nu este 

cazul; 
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c) alte resurse - Nu este cazul. 

(5) Denumirea și lungimea râurilor, lacurilor, mlaștinilor sau 

apelor subterane, denumirea faunei și florei de pe raza teritorială a 

Comunei Cărbuneşti, judeţul Prahova se regăsesc în anexa nr. 3 la 

prezentul statut. 

Articolul 4 

(1) Comuna Cărbuneşti, judeţul Prahova s-a înființat undeva 

pe la 1.725-1.755 (Sursa: https://primaria-carbunesti.ro/istorie/). 

(2) Prima atestare documentară a Comunei Cărbuneşti, 

judeţul Prahova: Nu se ştie când a luat fiinţă aşezarea, dar se pare 

că este destul de veche. Documentele Ţării Româneşti atestă o 

aşezare „Cărbuneşti" încă de la 3 iunie 1429, apoi la 4 ianuarie 

1546 şi 18 noiembrie 1587 (DERS, p. 36).  

(3) Evoluția istorică a Comunei Cărbuneşti, judeţul Prahova se 

regăsește în anexa nr. 4 la prezentul statut. 

Articolul 5 

(1) Populația Comunei Cărbuneşti, judeţul Prahova, numără 

1.642 locuitori. (numărul populației totale potrivit datelor Institutului 

Național de Statistică cu privire la ultimul recensământ al populației 

și locuințelor); 

(2) Componența și structura populației Comunei Cărbuneşti, 

judeţul Prahova, defalcate inclusiv pe localități componente, se 

regăsește în anexa nr. 5 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. 

https://primaria-carbunesti.ro/istorie/
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Capitolul II. Autoritățile administrației publice locale 

Articolul 6 

(1) Autoritățile administrației publice locale sunt: 

a) Consiliul Local al Comunei Cărbuneşti, judeţul Prahova, 

reprezintă autoritate deliberativă de la nivelul Comunei Cărbuneşti, 

judeţul Prahova. Consiliul Local al Comunei Cărbuneşti, judeţul 

Prahova este format din 11 membri; 

b) primarul Comunei Cărbuneşti, judeţul Prahova, ca 

autoritate executivă; 

c) La nivelul Comunei Cărbuneşti, judeţul Prahova, consiliul 

local a ales un viceprimar, numele acestuia fiind Drugaci Florian. 

(2) Apartenența politică a consilierilor locali este următoarea: 

9 consilieri PNL şi 2 consilieri PSD. 

(3) Constituirea Consiliului Local al Comunei Cărbuneşti, 

judeţul Prahova s-a constatat prin Ordinul prefectului județului 

Prahova nr. 496/02.11.2020. 

(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, după 

caz. 

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 Cărbuneşti, judeţul Prahova. 

(2) Autoritățile administrației publice locale au dreptul de a 

conferi certificatul de fiu/fiică al/a Comunei persoanelor fizice 

române sau străine pentru Comuna Cărbuneşti, judeţul Prahova. 
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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 Comuna Cărbuneşti, judeţul Prahova se regăsesc în 

anexa nr. 7 la prezentul statut. 
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Capitolul III. Căi de comunicații 

Articolul 8 

(1) Raza teritorială a Comunei Cărbuneşti, judeţul Prahova, 

este tranzitată 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 Guvernului 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. 8.a 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 convenționale, linii de cale ferată de interes local, 

pe trasee noi sau poduri noi, după caz, astfel cum sunt prezentate 

în anexa nr. 8.b la prezentul statut. 
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Capitolul IV. Principalele instituții care își desfășoară 

activitatea pe raza teritorială a unității administrativ-

teritoriale 

Articolul 9 

(1) Rețeaua școlară de la nivelul Comunei Cărbuneşti, judeţul 

Prahova, 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 Cărbuneşti, judeţul Prahova, 

își desfășoară activitatea 2 instituţii de învăţământ: o grădiniţă şi o 

şcoală generală cu clasele I – VIII în satul Cărbuneşti. În aceste 

instituţii îşi desfăşoară activitatea un număr de 18 cadre didactice 

(la nivelul anului 2020 conform INSSE). 

(3) Pe raza teritorială a Comunei Cărbuneşti, judeţul Prahova, 

nu își desfășoară activitatea universități, academii de studii, 

institute, școli de studii superioare de stat private sau confesionale. 

(4) Unitățile de învățământ și furnizorii de educație prevăzuți 

la alin. (1), precum și universitățile, academiile de studii, institutele, 

școlile de studii superioare de stat private sau confesionale, după 

caz, sunt prezentate în anexa nr. 9 la prezentul statut. 

(5) Comuna Cărbuneşti, judeţul Prahova susține unitățile de 

învățământ și furnizorii de educație prevăzuți la alin. (1) potrivit 

prevederilor Legii nr. 1/2011. 
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Articolul 10 

(1) Pe raza teritorială a Comunei Cărbuneşti, judeţul Prahova, 

își desfășoară activitatea două instituții de cultură: un Cămin 

Cultural şi o Biblioteca comunală. 

(2) Pe raza teritorială a Comunei Cărbuneşti, judeţul Prahova, 

nu se organizează manifestari culturale. 

(3) Tipul și denumirea instituțiilor de cultură ori tipul și 

denumirea manifestărilor culturale se regăsesc în anexa nr. 9 la 

prezentul statut. 

(4) Comuna Cărbuneşti, judeţul Prahova, participă la 

finanțarea manifestărilor culturale de la bugetele locale, din venituri 

proprii, fonduri externe rambursabile și nerambursabile, contracte 

cu terții, după caz, potrivit legii. 

Articolul 11 

(1) Pe raza teritorială a Comunei Cărbuneşti, judeţul Prahova, 

se asigură una sau mai multe dintre următoarele forme de asistență 

medicală, după caz: 

a) asistență medicală profilactică și curativă; 

(2) Comuna Cărbuneşti, judeţul Prahova, participă la 

finanțarea activităților de asistență de sănătate publică de la 

bugetele locale, din venituri proprii, fonduri externe rambursabile și 

nerambursabile, contracte cu terții, după caz, 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, centre medicale precum și prin alte unități sanitare 

publice și private; 
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(4) Asistența medicală prevăzută la alin. (1) lit. b) se asigură, 

dacă este cazul, prin unități specializate de urgență și transport 

sanitar publice sau private, precum și prin structuri de primire a 

urgențelor, organizate în acest scop. 

(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 Cărbuneşti, judeţul Prahova 

se asigură servicii sociale definite potrivit art. 30 din Legea 

asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările 

ulterioare. Ultima acreditare a Compartimentului Asistenţă Socială 

din cadrul Primăriei Cărbuneşti-prin certificatul de acreditare eliberat 

de către MMJS din anul 2019. 

(2) Comuna Cărbuneşti, judeţul Prahova asigură cadrul pentru 

furnizarea serviciilor sociale prevăzute la alin. (1). 

(3) Lista cu tipul serviciilor sociale asigurate de Comuna 

Cărbuneşti, judeţul Prahova se regăsește în anexa nr. 9 la prezentul 

statut. 

Articolul 13 

(1) Pe raza teritorială a Comunei Cărbuneşti, judeţul Prahova 

nu își desfășoară activitatea instituții de presă în domeniul presei 

scrise, media on-line și/sau, după caz, media audiovizual. 

(2) Lista cu denumirea instituțiilor de presă prevăzute la alin. 

(1) se regăsește în anexa nr. 9 la prezentul statut. 

Articolul 14 



11 STATUTUL COMUNEI CĂRBUNEŞTI, JUDEŢUL PRAHOVA 

 

(1) Pe raza teritorială a Comunei Cărbuneşti, judeţul Prahova 

nu își desfășoară activitatea cluburi ale copiilor, cluburi sportiv-

scolare ori cluburi studentesti, cluburi/asociatii sportive. 

(2) Lista cu denumirea cluburilor prevăzute la alin. (1) se 

regăsește în anexa nr. 9 la prezentul statut. 
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Capitolul V. Funcțiuni economice ale unității 

administrativ-teritoriale 

Articolul 15 

Principalele funcțiuni economice, capacități de producție 

diversificate din sectorul secundar și terțiar, precum și din 

agricultură sunt prevăzute în anexa nr. 10 la prezentul statut. 

Capitolul VI. Bunurile din patrimoniul unității 

administrativ-teritoriale 

Articolul 16 

(1) Patrimoniul Comunei Cărbuneşti, judeţul Prahova este 

compus din bunurile mobile și imobile care aparțin domeniului public 

și domeniului privat al Comunei Cărbuneşti, judeţul Prahova, 

precum și din totalitatea drepturilor și obligațiilor cu caracter 

patrimonial. 

(2) Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul Comunei 

Cărbuneşti, judeţul Prahova, întocmit și atestat prin Hotărârea 

Consiliului Local nr. 14/21.04.2021, în conformitate cu prevederile 

art. 289 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se 

găsește în anexa nr. 11 la prezentul statut. 

(3) Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul Comunei 

Cărbuneşti, judeţul Prahova, se actualizează ori de câte ori intervin 

evenimente de natură juridică și se publică pe pagina de internet a 

Comunei Cărbuneşti, judeţul Prahova, în secțiunea dedicată acestui 

statut. 



13 STATUTUL COMUNEI CĂRBUNEŞTI, JUDEŢUL PRAHOVA 

 

Capitolul VII. Serviciile publice existente 

Articolul 17 

Serviciile comunitare de utilități publice furnizate la nivelul 

Comunei Cărbuneşti, judeţul Prahova sunt, după caz: 

a) serviciul public de alimentare apă și canalizare, furnizat de 

SC HIDRO PRAHOVA SA; 

b) serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem 

centralizat, după caz, furnizat de – nu este cazul; 

c) serviciul public de transport, după caz, furnizat de: – nu 

este cazul; 

d) serviciul public de salubrizare, furnizat de: SC ROSAL SA; 

e) serviciul public de iluminat – SC ELECTRICA SA; 

f) alte servicii publice – nu este cazul. 

Articolul 18 

Transportul și distribuția energiei electrice de pe raza 

teritorială a Comunei Cărbuneşti, judeţul Prahova, sunt furnizate de 

SC ELECTRICA SUD RETELE SA. 

Articolul 19 

Alimentarea cu gaze naturale pe raza teritorială a Comunei 

Cărbuneşti, judeţul Prahova, este asigurată de: – nu este cazul. 

Articolul 20 

Serviciul public de administrare a domeniului public al 

Comunei Cărbuneşti, judeţul Prahova, este furnizat de: nu este 

cazul. 
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Capitolul VIII. Atribuirea și schimbarea denumirilor de 

străzi, piețe și de obiective de interes public local 

Articolul 21 

(1) Comuna Cărbuneşti, judeţul Prahova, 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. 

La nivelul comunei există o hotărâre a Consiliului Local, HCL 

nr. 24/25.05.2020, de aprobare a nomenclatorului stradal ce a fost 

comunicată către toate instituţiile şi care a fost implementată. 

(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, respectiv a municipiului 

București, 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 
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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. 
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Capitolul IX. Societatea civilă, respectiv partidele 

politice, sindicatele, cultele și organizațiile 

nonguvernamentale care își desfășoară activitatea în 

unitatea administrativ-teritorială 

Articolul 22 

(1) Comuna Cărbuneşti, judeţul Prahova, 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 Cărbuneşti, judeţul Prahova 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 Cărbuneşti, judeţul Prahova 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. 

(4) Lista cu denumirea principalelor organizații 

neguvernamentale care își desfășoară activitatea pe raza teritorială 

a Comunei Cărbuneşti, judeţul Prahova se regăsește în anexa nr. 

12 la prezentul statut. 

Articolul 23 

(1) Pe teritoriul Comunei Cărbuneşti, judeţul Prahova își 

desfășoară activitatea două partide politice sau organizații 

aparținând minorităților naționale, înființate în condițiile Legii 
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partidelor politice nr. 14/2003, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. 

(2) Lista partidelor politice care își desfășoară activitatea în 

Comuna Cărbuneşti, judeţul Prahova se găsește în anexa nr. 12 la 

prezentul statut. 

Articolul 24 

(1) Pe teritoriul Comunei Cărbuneşti, judeţul Prahova nu își 

desfășoară activitatea nicio organizație sindicală sau asociație 

profesională. 

(2) Lista organizațiilor sindicale sau asociațiilor profesionale, 

după caz, care își desfășoară activitatea în Comuna Cărbuneşti, 

judeţul Prahova se găsește în anexa nr. 12 la prezentul statut. 

Articolul 25 

(1) În Comuna Cărbuneşti, judeţul Prahova își desfășoară 

activitatea următoarele culte religioase: crestin ortodox, cultul 

adventist şi cultul penticostal. 

(2) Lista cu denumirile lăcașelor aparținând cultelor religioase 

prevăzute la alin. (1) se regăsește în anexa nr. 12 la prezentul 

statut. 
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Capitolul X. Participare publică 

Articolul 26 

Populația din Comuna Cărbuneşti, judeţul Prahova, 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, 

în mediul rural, și pe cartiere și/sau zone ori 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; 

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 sau orașului ori numai în unele 

dintre acestea. 
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Capitolul XI. Cooperare sau asociere 

Articolul 28 

Comuna Cărbuneşti, judeţul Prahova, 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, cu modificările și completările ulterioare. 

Articolul 29 

Comunei Cărbuneşti, judeţul Prahova, aderă la asociații 

naționale și internaționale ale autorităților administrației publice 

locale, în vederea promovării unor interese comune. 

(2) Lista cu denumirea înfrățirilor, cooperărilor sau asocierilor 

încheiate de Comunei Cărbuneşti, judeţul Prahova se regăsește în 

anexa nr. 13 la prezentul statut. 

Articolul 30 

Programele, proiectele sau activitățile, după caz, a căror 

finanțare se asigură din bugetul local, prin care se 

promovează/consolidează elemente de identitate locală de natură 

culturală, istorică, obiceiuri și/sau tradiții, se regăsesc în anexa nr. 

14 la prezentul statut. 
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Capitolul XII. Dispoziții tranzitorii și finale 

Articolul 31 

Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezentul statut, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. ... . 

Articolul 32 

Orice modificare care are ca obiect modificarea Statutului 

Comunei Cărbuneşti, judeţul Prahova, sau a anexelor acestuia se 

realizează numai prin hotărâre a autorității deliberative. 

Articolul 33 

Anexa nr. 11 la prezentul statut se actualizează ori de câte ori 

intervin evenimente de natură juridică. 

Articolul 34 

Prezentul statut și anexele acestuia, cu excepția celei 

prevăzute la art. 33 se actualizează, în funcție de modificările și 

completările apărute la nivelul elementelor specifice ale acestora, 

cel puțin o dată pe an. 
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Anexa nr. 1.a la statut. Modelul stemei Comunei Cărbuneşti, judeţul 

Prahova 

 

Stema comunei Cărbuneşti – Nu este cazul. 
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Anexa nr. 2 la statut. Prezentarea grafică și descriptivă, respectiv 

suprafețele intravilanului și a extravilanului pe fiecare dintre localități 

 

Prezentarea grafică și descriptivă, respectiv suprafețele 

intravilanului și ale extravilanului pe fiecare dintre localități. 

 

Fondul funciar agricol constituie principala sursă naturală a 

teritoriului comunei, funcţia dominantă în profilul economico – 

social, fiind dezvoltarea agriculturii cu cele două ramuri principale: 

creşterea animalelor şi cultura vegetală. 

Resursele care se regăsesc în solul şi subsolul comunei sunt 

resurse proprii (terenuri arabile, păşuni, fâneţe, păduri, produse 

animaliere şi vegetale). 

Tabelul 2: Structura fondului funciar în comuna Cărbunești 

Structura fondului funciar Hectare % 

Intravilan  293 13,86 

Extravilan 1.821 86,14 

Suprafaţă totală 2.114 100 

Teren arabil 130 11,68 

Păşuni  278 24,98 

Fâneţe 490 44,03 

Livezi şi pepiniere pomicole 215 19.32 

Suprafaţă agricolă totală 1.113 100 

Păduri  892 89,11 

Curţi, construcţii 54 5,39 

Drumuri  44 4,40 

Neproductivee 11 1,10 

Suprafaţă neagricolă 1.001 100 

Sursa: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 

După cum se poate vedea în tabelul de mai sus şi figura de 

mai jos, suprafața agricolă ocupă 1.113 ha, reprezentând un 

procent de 52,55% din suprafaţa totală administrativă. 

 

 

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
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Graficul 1: Structura fondului funciar şi schema suprafeţei totale 

Sursa: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 

Tabelul 3: Componentele suprafeţei agricole în comuna Cărbunești 

Suprafaţa agricolă 2018 

Suprafaţa arabilă (ha) 130 

Păşuni (ha) 278 

Fâneţe (ha) 490 

Liovezi 215 

TOTAL 1.113 ha 

Sursa: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 

Graficul 2. Componentele suprafeţei agricole în comuna Cărbunești 

 

Sursa: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
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Prezentarea grafică a satelor aparţinătoare comunei:  

 Satul CĂRBUNEŞTI– reşedinţǎ de comunǎ; 

 
 

 Satul Gogeasca; 

 

 



25 STATUTUL COMUNEI CĂRBUNEŞTI, JUDEŢUL PRAHOVA 

 

 

Anexa nr. 3 la statut. Hidrografia, flora, fauna și tipul solurilor de la nivelul 

unității administrativ-teritorialeI. 

I. Hidrografia Comunei Cărbuneşti, judeţul Prahova, este 

reprezentată de: 

a. Râuri: 

Nu este cazul. 

b. Pârâuri: 

„Lopatna” – 7km 

c. Lacuri: 

Nu este cazul. 

 

II. Flora si fauna Comunei Cărbuneşti, judeţul Prahova este 

reprezentată, în principal, de următoarele specii de plante: 

În zona mai înaltǎ predominǎ pǎdurile cu cele douǎ etaje 

superioare: al fagului şi stejarului pe de o parte şi al rǎşinoaselor pe 

de altǎ parte. În aceste zone sunt prezente mamifere ca: ursul brun, 

cerbul, lupul, mistreţul, cǎpriorul. Lumea pǎşunilor este reprezentatǎ 

de: gǎinuşa de alun, cocoşul sǎlbatic, mierla şi ciocǎnitoarea. 

În zona mai joasǎ vegetaţia este diversificatǎ, locul pǎdurilor 

fiind luat de fâneţe cu pâlcuri de arbori ca: frasin, tei, anin, ulm. Pe 

terasele şi luncile pârâului vegetaţia naturalǎ a fost în cea mai mare 

parte îndepǎrtatǎ de plantele de culturǎ, livezi de pruni, şi mici 

ogoare pe care se cultivǎ porumbul şi cartoful. Ca animale întâlnim 

iepurele, bursucul, vulpea, dar uneori mai coboarǎ şi cerbi sau 

mistreţi. 
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Anexa nr. 4 la statut. Datele privind înființarea Comunei Cărbuneşti, 

judeţul Prahova, prima atestare documentară, precum și evoluția istorică 

 

Numele comunei provine de la satul principal, ai cărui 

locuitori se îndeletniceau în trecut cu producerea de cărbune. La 

sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna era formată doar din satul 

Cărbunești (satul Gogeasca făcând parte din comuna Târlești).  

Nu se ştie când a luat fiinţă aşezarea, dar se pare că este 

destul de veche. Documentele Ţării Româneşti atestă o aşezare 

„Cărbuneşti" încă de la 3 iunie 1429, apoi la 4 ianuarie 1546 şi 18 

noiembrie 1587 (DERS, p. 36). 

Un prim document cunoscut de noi datează din 13 iulie 1601 

şi priveşte vânzarea efectuată de Badul Chiendea din Nucet (sat al 

comunei Chiojdeanca, ori Gornet, sau Urlaţi), cu sora lui Tudora 

către „Neicul ş-a fămii (soţiei - n.n.) lui Stancăi din Ghirghiţa" a unui 

pogon de vie, unul de pădure şi doi stânjeni de ocină în Vârful Şarul 

(deal în Urlaţi - n.n.) pentru 10 ughi (galbeni ungureşti în valoare de 

2000 bani vechi - n.n.). Printre martorii semnatari ai actului se 

găsea şi popa Tudor din Cărbuneşti (DIR, XVII, voi. 1, p. 19-20). 

Un document din 15 februarie 1752 ne pune în faţa unui caz 

interesant privind pe „Măria, fata lui uncheaş Cioban ot sud Saac 

din satul Cărbuneştilor" (George Potra - N.I. Simache, Contribuţii la 

istoricul oraşelor Ploieşti şi Târgşor (1632-1857), Com. de Cult. şi 

Artă al jud. Ph., PI., f.a., p. 431-432). 

De prin 1819 se păstrează „diata" (testamentul) pitarului 

Ştefan Macovei din Starchiojd, prin care, printre altele, pomeneşte 

că a făcut danie mănăstirii Căldăruşani „una sută stă(n)j(eni) din 

moşia Cărbuneşti, ce sunt asupra mea, după cum mai sus arată 
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clironomia (moştenirea - n.n.) de la soru-mea Măria" (CM. Râpeanu 

- N.I. Simache, Documente privitoare la istoria comunei Starchiojd, 

Muzeul de Istorie al Jud. Ph., PI., f.a., p. 141). 

Tot pe la 1819, mănăstirea Căldăruşani obţine privilegiul de 

a deschide un puţ de petrol pe moşia sa din Cărbuneşti (Constantin 

M. Boncu, Contribuţii la istoria petrolului românesc, Ed. Acad. Rom., 

Buc, 1971, p. 26), iar câţiva ani mai târziu, la 15 decembrie 1822, 

deschiderea altor trei puţuri, „acordându-i-se venitul ce va rezulta 

din ţiţeiul extras" (Ibidem, p. 40). 

În anii 1600-1620 a fost construită biserica din lemn care 

astăzi se află în ruină iar în anul 1811 se înalţă o nouă biserică din 

piatră în Cărbuneşti, Sfântul Dumitru, care astăzi poartă numele de 

Sfântul Nicolae.  

Spre sfârşitul anului 1861 (decembrie 22), inginerul hotarnic 

Scarlat Stravolca al II-lea, întocmeşte hotărnicia moşiilor Ariceşti 

(Păcureţi), Atârnaţi, Cărbuneşti şi Surani, proprietatea mănăstirii 

Căldăruşani, pe care mai târziu le înscrie la tribunal (Arh. Naţ. Dir. 

Jud. Ph., Trib. Jud. Ph., S. II, inv. 23/1909). 

DTSR (1872) înregistrează comuna ca făcând parte din 

plaiul Teleajen, judeţul Prahova, după ce până în 1845 făcuse parte 

din judeţul Saac. DGJPh (1897) menţionează că localitatea 

Cărbuneşti face parte din plasa Podgoria. 

În perioada interbelică, Cărbuneşti era comunǎ de sine 

stǎtǎtoare. Abia dupǎ rǎzboi primeşte în subordine satul Gogeasca. 

În secolul al XX - lea comuna Cǎrbuneşti a cunoscut cel mai mare 

progres. În primul rând la începutul anilor 1900 când s-au fǎcut 

primele progrese în ceea ce Cǎrbuneşti şi Ploieşti. 
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Într-o şedinţǎ de Consiliu Local din data de 6 Mai 1906 din 

ordinul Prefectului Primarul comunei supune la vot înfiinţarea unei 

linii ferate între Apostolache – Podenii Noi – Şoimari – Cǎrbuneşti, 

cheltuielile urmând sǎ fie suportate de stat. Consiliul este de acord, 

dar din motive necunoscute proiectul a fost abandonat. 

Locuitorii participau intens la înfrumuseţarea comunei prin 

efectuarea zilelor de prestaţii pentru aranjarea drumurilor, şanţurilor 

şi podeţelor. Odatǎ cu venirea regimului comunist la putere toate 

pǎmânturile ţǎranilor au fost luate şi încorporate în C.A.P. În 

comunǎ funcţiona o secţie de creştere a animalelor cu douǎ saivane 

aparţinând C.A.P. „Drum Nou Surani”. 

Dupǎ revoluţia de la 1989 oamenii şi-au primit terenurile 

înapoi cu mici excepţii, cea mai mare problemǎ constituind-o 

retrocedarea pǎdurii din zona Ocolului Silvic Cislǎu. 
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Anexa nr. 5 la statut. Componența și structura populației Comunei 

Cărbuneşti, judeţul Prahova, defalcate pe localități componente 

 

COMUNA CĂRBUNEŞTI 1.642 

SAT CĂRBUNEŞTI 1.375 

SAT GOGEASCA 267 

Sursa: https://prahova.insse.ro/wp-content/uploads/2018/05/Populatia-rezidenta-pe-

sate-RPL-2011.pdf 

https://prahova.insse.ro/wp-content/uploads/2018/05/Populatia-rezidenta-pe-sate-RPL-2011.pdf
https://prahova.insse.ro/wp-content/uploads/2018/05/Populatia-rezidenta-pe-sate-RPL-2011.pdf
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Anexa nr. 6.a la statut. Componența nominală, perioada/perioadele de 

exercitare a mandatelor aleșilor locali de la nivelul Comunei Cărbuneşti, 

judeţul Prahova, precum și apartenența politică a acestora, începând cu 

anul 1992 

 

PRIMAR 

a) mandatul 1992-1996 

Nr. 

crt. 
Nume și prenume 

Data 

nașterii 

Apartenența 

politică 
Perioadă 

1. AVRAM DEDU 2.11.1943 FSN 1992-1996 

b) mandatul 1996-2000 

Nr. 

crt. 
Nume și prenume 

Data 

nașterii 

Apartenența 

politică 
Perioadă 

1. STAN PETRE 1.07.1961 PD 1996-2000 

c) mandatul 2000-2004 

Nr. 

crt. 
Nume și prenume 

Data 

nașterii 

Apartenența 

politică 
Perioadă 

1. STAN PETRE 1.07.1961 PSD 2000-2004 

d) mandatul 2004-2008 

Nr. 

crt. 
Nume și prenume 

Data 

nașterii 

Apartenența 

politică 
Perioadă 

1. STAN PETRE 1.07.1961 PDL 2004-2008 

e) mandatul 2008-2012 

Nr. 

crt. 
Nume și prenume 

Data 

nașterii 

Apartenența 

politică 
Perioadă 

1. STAN PETRE 1.07.1961 PDL 2008-2012 

f) mandatul 2012-2016 

Nr. 

crt. 
Nume și prenume 

Data 

nașterii 

Apartenența 

politică 
Perioadă 

1. STAN PETRE 1.07.1961 PDL 2012-2016 

g) mandatul 2016-2020 
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Nr. 

crt. 
Nume și prenume 

Data 

nașterii 

Apartenența 

politică 
Perioadă 

1. STAN PETRE 1.07.1961 PNL 2016-2020 

h) mandatul 2020-2024 

Nr. 

crt. 
Nume și prenume 

Data 

nașterii 

Apartenența 

politică 
Perioadă 

1. STAN PETRE 1.07.1961 PNL 2020-2024 
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Anexa nr. 6.b la statut. Componența nominală, perioada/perioadele de 

exercitare ale mandatelor aleșilor locali de la nivelul Comunei 

Cărbuneşti, judeţul Prahova, precum și apartenența politică a acestora, 

începând cu anul 1992. 

 

CONSILIERI LOCALI  

a) mandatul 1992-1996 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume 
Data 

nașterii 
Apartenența 

politică 
Perioadă 

1. STAN AUREL 22.10.1933  1992-1996 

2. DOICIN ION 26.02.1917  1992-1996 

3. OPRIS TRAIAN 23.03.1930  1992-1996 

4. CĂLINA GHEORGHE 27.06.1943  1992-1996 

5. BURLACU CONSTANTIN 10.11.1928  1992-1996 

6. GOGEAN IOAN 06.05.1928  1992-1996 

7. DUMITRESCU NICOLAE 18.03.1911  1992-1996 

8. DINIŢĂ GHEORGHE 15.07.1955  1992-1996 

9. DIŢU STELIAN 08.09.1927  1992-1996 

10. BĂDESCU ION 12.04.1949  1992-1996 

11. BĂRBULESCU GHEORGHE 12.02.1913  1992-1996 

b) mandatul 1996-2000 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume 
Data 

nașterii 
Apartenența 

politică 
Perioadă 

1. ALEXE CONSTANTIN 02.08.1960  1996-2000 

2. ANTON LUCIA 29.07.1955  1996-2000 

3. DINIŢĂ GHEORGHE 15.07.1955  1996-2000 

4. GHEORGHE NICOLAE 07.07.1945  1996-2000 

5. ISPAS NICOLAE 23.05.1946  1996-2000 

6. ISPAS CONSTANTIN 17.09.1967  1996-2000 

7. FURTUNA GABRIEL 31.10.1968  1996-2000 

8. STAN AUREL 22.10.1933  1996-2000 
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9. SBURLEA MARIA 27.09.1949  1996-2000 

10. SERBAN NICOLAE 14.04.1936  1996-2000 

11. GOGEAN IOAN 06.05.1928  1996-2000 

c) mandatul 2000-2004 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume Data nașterii 
Apartenența 

politică 
Perioadă 

1. ALEXE CONSTANTIN 02.08.1960  2000-2004 

2. AVRAM EUGENIA 05.10.1955  2000-2004 

3. BURLACU CONSTANTIN 10.11.1928  2000-2004 

4. BUFLEIU EMANUEL 30.06.1969  2000-2004 

5. CALINA NICU 09.08.1948  2000-2004 

6. FURTUNA GABRIEL 31.10.1968  2000-2004 

7. GHEORGHE NICOLAE 07.07.1945  2000-2004 

8. ISPAS CONSTANTIN 17.09.1967  2000-2004 

9. STAN NICOLETA 12.08.1954  2000-2004 

10. STAN AUREL 22.10.1933  2000-2004 

11. ISPAS NICOLAE 23.05.1946  2000-2004 

d) mandatul 2004-2008 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume Data nașterii 
Apartenența 

politică 
Perioadă 

1. ANTON ALINA-LILIANA 07.10.1979  2004-2008 

2. ALEXE CONSTANTIN 02.08.1960  2004-2008 

3. GHEORGHE NICOLAE 07.07.1945  2004-2008 

4. GUSTEA VASILIVA 07.04.1968  2004-2008 

5. 
TUDORACHE GHEORGHE 

VALENTIN 
04.01.1965  2004-2008 

6. ISPAS CONSTANTIN 17.09.1967  2004-2008 

7. PĂTRAŞCU ION 15.01.1951  2004-2008 

8. RADU ION 22.04.1943  2004-2008 

9. NIŢĂ CONSTANTIN 09.10.1942  2004-2008 

10. STAN NICOLETA 12.08.1954  2004-2008 

11. SORICĂ ION-VALENTIN 01.06.1979  2004-2008 
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e) mandatul 2008-2012 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume Data nașterii 
Apartenența 

politică 
Perioadă 

1. BUDULACU ALINA-LILIANA 07.10.1979  2008-2012 

2. BURGHEL ANDREEA 18.08.1973  2008-2012 

3. GHEORGHE NICOLAE 07.07.1945  2008-2012 

4. SAVA ANGELA 15.09.1955  2008-2012 

5. 
TUDORACHE GHEORGHE 

VALENTIN 
04.01.1965  2008-2012 

6. ISPAS CONSTANTIN 17.09.1967  2008-2012 

7. PĂTRAŞCU ION 15.01.1951  2008-2012 

8. RADU ION 22.04.1943  2008-2012 

9. NIŢĂ CONSTANTIN 09.10.1942  2008-2012 

10. STAN NICOLETA 12.08.1954  2008-2012 

11. DINIŢĂ CRISTIAN EDUARD 01.01.1981  2008-2012 

f) mandatul 2012-2016 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume Data nașterii 
Apartenența 

politică 
Perioadă 

1. AVRAM NICOLAE 05.10.1962  2012-2016 

2. BRATU ION 01.01.1969  2012-2016 

3. DOBRESCU VASILE 01.01.1946  2012-2016 

4. DRUGACI FLORIAN 15.08.1977  2012-2016 

5. GOGEAN DUMITRU 25.07.1949  2012-2016 

6. ION CONSTANTIN 27.06.1937  2012-2016 

7. MARIN ION 16.07.1967  2012-2016 

8. MUSAT NICOLAE 13.08.1984  2012-2016 

9. STAN NICOLETA 12.08.1954  2012-2016 

10. SERBAN OCTAVIAN 19.04.1972  2012-2016 

11. SERCAIANU RODICA 02.03.1948  2012-2016 

g) mandatul 2016-2020 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume Data nașterii 
Apartenența 

politică 
Perioadă 

1. BRATU ION 01.01.1969  2016-2020 



35 STATUTUL COMUNEI CĂRBUNEŞTI, JUDEŢUL PRAHOVA 

 

2. COMANESCU CONSTANTIN 26.02.1951  2016-2020 

3. CATUNEANU ADRIAN 29.07.1965  2016-2020 

4. DRUGACI FLORIAN 15.08.1977  2016-2020 

5. MARIN GH. ION 05.11.1955  2016-2020 

6. MARIN I. ION 16.07.1967  2016-2020 

7. PĂTRAŞCU ION 15.01.1951  2016-2020 

8. STAN NICOLETA 12.08.1954  2016-2020 

9. STEFAN ADELINA 11.09.1972  2016-2020 

10. VASILE CRISTINA 040.05.1981  2016-2020 

11. DOBRESCU VASILE 01.01.1946  2016-2020 

h) mandatul 2020-2024 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume 
Data 

nașterii 
Apartenența 

politică 
Perioadă 

1. ALEXE ION 20.06.1959  2020-2024 

2. BURGHEL ANDREEA 18.08.1973  2020-2024 

3. CANAILA MARIAN GABRIEL 01.04.1991  2020-2024 

4. CONSTANTIN ADRIAN 24.05.1978  2020-2024 

5. CATUNEANU ADRIAN 29.07.1965  2020-2024 

6. DRUGACI FLORIAN 15.08.1977  2020-2024 

7. GUSTEA NICOLETA CLAUDIA 17.03.1982  2020-2024 

8. JUGANARU NICOLAE 02.09.1970  2020-2024 

9. STAN NICOLETA 12.08.1954  2020-2024 

10. STEFAN ADELINA 11.09.1972  2020-2024 

11. VASILE FLORIN 28.09.1975  2020-2024 

 
 
 

II. VICEPRIMARI  

a) mandatul 1992-1996 

Nr. 

crt. 
Nume și prenume 

Data 

nașterii 

Apartenența 

politică 
Perioadă 

1. -    
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b) mandatul 1996-2000 

Nr. 

crt. 
Nume și prenume 

Data 

nașterii 

Apartenența 

politică 
Perioadă 

1. SORICA DUMITRU 22.11.1939 
 

1996-2000 

c) mandatul 2000-2004 

Nr. 

crt. 
Nume și prenume 

Data 

nașterii 

Apartenența 

politică 
Perioadă 

1. ALEXE DUMITRU 28.06.1972  2000-2004 

d) mandatul 2004-2008 

Nr. 

crt. 
Nume și prenume 

Data 

nașterii 

Apartenența 

politică 
Perioadă 

1. GOGEAN DUMITRU 25.07.1949  2004-2008 

e) mandatul 2008-2012 

Nr. 

crt. 
Nume și prenume Data nașterii 

Apartenența 

politică 
Perioadă 

1. ISPAS CONSTANTIN 17.09.1967  2008-2012 

f) mandatul 2012-2016 

Nr. 

crt. 
Nume și prenume Data nașterii 

Apartenența 

politică 
Perioadă 

1. DRUGACI FLORIAN 15.08.1977 
 

2012-2016 

g) mandatul 2016-2020 

Nr. 

crt. 
Nume și prenume Data nașterii 

Apartenența 

politică 
Perioadă 

1. DRUGACI FLORIAN 15.08.1977 
 

2016-2020 

h) mandatul 2020-2024 

Nr. 

crt. 
Nume și prenume Data nașterii 

Apartenența 

politică 
Perioadă 

1. DRUGACI FLORIAN 15.08.1977 
 

2020-2024 
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Anexa nr. 7 la statut. Procedura privind acordarea titlului de „Cetățean de 
onoare al Comunei“, respectiv a „Certificatului de Fiu/Fiică al/a Comunei 

Cărbuneşti, judeţul Prahova “ 
 

Articolul 1. Titlul de „Cetățean de onoare al Comunei 

Cărbuneşti, judeţul Prahova”, denumit în continuare Titlu reprezintă 

cea mai înaltă distincție acordată de către Consiliul Local al 

Comunei Cărbuneşti, judeţul Prahova. 

Articolul 2. Certificatul de „Fiu/fiică al/a Comunei Cărbuneşti, 

judeţul Prahova”, denumit în continuare Certificat reprezintă 

distincția acordată de către Consiliul Local al Comunei Cărbuneşti, 

judeţul Prahova persoanelor născute în comuna Cărbuneşti, judeţul 

Prahova, 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 unitatea administrativ-teritorială respectivă. 

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: 
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a) personalități cu recunoaștere locală, națională sau 

internațională care și-au pus amprenta asupra dezvoltării comunei 

Cărbuneşti, judeţul Prahova și a imaginii acestuia; 

b) personalități care, prin realizările lor deosebite, au făcut 

cunoscut numele Comunei Cărbuneşti, judeţul Prahova, 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 Cărbuneşti, 

judeţul Prahova; 

d) persoane care, prin acțiunile lor dezinteresate (donații, 

acțiuni umanitare etc.), au produs o îmbunătățire simțitoare a 

condițiilor de viață a locuitorilor comunei Cărbuneşti, judeţul 

Prahova; 

e) foști deținuți politici sau veterani de război care prin 

activitatea lor ulterioară au un aport la realizarea unei imagini 

pozitive a comunei Cărbuneşti, judeţul Prahova în lume; 

f) sportivi din comuna Cărbuneşti, judeţul Prahova care au 

obținut rezultate deosebite în competiții sportive internaționale; 

g) alte situații stabilite prin regulamentul de organizare și 

funcționare al consiliului local, după caz. 

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.  
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(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, cu modificările și 

completările ulterioare. 

(6) Proiectul de hotărâre prevăzut la alin. (4) este dezbătut în 

ședință ordinară sau extraordinară. 
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(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 în 

cadrul ședințelor ordinare sau extraordinare ale Consiliului Local al 

Comunei Cărbuneşti, judeţul Prahova.  

(10) Acordarea Certificatului se face de către primarul 

comunei 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 Cărbuneşti, judeţul Prahova prezintă 

referatul de aprobare care a stat la baza propunerii 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 Cărbuneşti, judeţul Prahova înmânează 

diploma de „Cetățean de onoare al Comunei Cărbuneşti, judeţul 

Prahova” 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; 
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f) laureatul sau, după caz, persoana care îl reprezintă este 

invitat/ă să scrie câteva rânduri în Cartea de onoare a Comunei 

Cărbuneşti, judeţul Prahova. 

Articolul 10. Deținătorii în viață ai Titlului dobândesc 

următoarele drepturi specifice: 

a) dreptul de a lua cuvântul în ședințele Consiliului Local al 

Comunei Cărbuneşti, judeţul Prahova la dezbaterea materialelor 

care privesc întreaga comunitate; 

b) dreptul de a participa la toate manifestările desfășurate sub 

patronajul Consiliului Local al Comunei Cărbuneşti, judeţul Prahova 

sau în care acesta este coorganizator; 

c) dreptul de a călători gratuit pe toate mijloacele de transport 

în comun din comuna Cărbuneşti, judeţul Prahova; 

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 Cărbuneşti, judeţul 

Prahova . 

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); 
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b) atunci când persoana laureată produce prejudicii de 

imagine sau de altă natură comunei Cărbuneşti, judeţul Prahova, 

locuitorilor săi sau țării. 

Articolul 13. Retragerea Titlului se face de către Consiliul 

Local al Comunei Cărbuneşti, judeţul Prahova, după următoarea 

metodologie: 

a) este sesizat Consiliul Local al Comunei Cărbuneşti, judeţul 

Prahova de către persoanele menționate la art. 3; 

b) dezbaterea cazului se va face în cadrul comisiilor consiliului 

jlocal; 

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 Comunei Cărbuneşti, judeţul Prahova. 

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 unității administrativ-teritoriale respective. 

Articolul 17. Legitimarea cetățenilor de onoare sa va face în 

baza unui înscris denumit brevet, semnat de către primarul comunei 

Cărbuneşti, judeţul Prahova . 
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Anexa nr. 8.a la statut. Rețeaua rutieră 

 

Lungimea în km a drumurilor de interes național, a drumurilor 

de interes județean și a drumurilor de interes comunal și a podurilor 

noi care tranzitează teritoriul Comunei Cărbuneşti, judeţul Prahova, 

definite potrivit Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul 

drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare: 

A. Drumuri de interes național 

1. Autostrăzi - Nu este cazul; 

2. Drumuri expres - Nu este cazul; 

3. Drumuri internaționale «E» - Nu este cazul; 

4. Drumuri naționale principale: - Nu este cazul; 

5. Drumuri naționale secundare - Nu este cazul; 

B. Drumuri de interes județean 

Comuna CĂRBUNEŞTI este deservită de o reţea de drumuri 

judeţene şi comunale a căror stare de funcţionare este considerată 

ca fiind bună: 

Comuna Cǎrbuneşti este strǎbǎtutǎ de DJ 100 M. 

Localitatea are acces la drumul naţional DN1A, acesta 

fǎcând legǎtura între Municipiul Ploieşti şi oraşul Vǎlenii de Munte. 

Comuna Cǎrbuneşti se aflǎ poziţionatǎ în apropiere de 

oraşe importante, ceea ce îi creşte potenţialul economic.  

 Ploieşti – 45 km, pe DJ 100 M, DN 1A, 

 Vǎlenii de Munte – 22km, pe DJ 100 M, DN 1A; 

Din centrul comunei se parcurg urmǎtoarele distanţe pânǎ la 

cele mai importante cǎi de acces sau servicii:  

 DN  – 25 km, 

 Gara – 25 km, 
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 Calea feratǎ industrialǎ – 25 km, 

 Benzinǎrie  – 15 km; 

C. Drumuri de interes local 

1. Drumuri comunale 

Lungimea totală a drumurilor comunale (km), din care:  22 

km 

- modernizate (asfaltate); - 12 km 

- nemodernizate (pietruite/de pământ) – 10 km 

2. Drumuri vicinale: 

Nu este cazul; 

3. Străzi: 

Din totalul străzilor și al ulițelor se remarcă o pondere foarte 

mică a celor ce sunt asfaltate. Cele mai utilizate mijloace de 

transport pentru sosirea în comuna Cǎrbuneşti sunt autoturismele 

proprii, mijloacele de transport în comun microbuze. 

Rețeaua stradală a comunei Cǎrbuneşti prezintă o serie de 

disfuncționalități. Dintre cele mai importante amintim: lipsa unor 

trasee amenajate pentru deplasarea utilajelor agricole, care să evite 

tranzitul localităților, precum și evitarea drumurilor județene; lipsa 

spațiilor amenajate pentru circulația pietonală; amenajarea 

necorespunzătoare și parțială a unor intersecții rutiere.  

Reabilitarea drumurilor comunale, extinderea şi modernizarea 

trotuarelor în comună, fac parte din proiectele prioritare ale comunei 

în următoarea perioadă și trebuie să se facă în concordanță cu 

extinderea rețelelor de utilități. 
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Anexa nr. 8.b la statut. Rețeaua de căi ferate 

 

Denumirea și lungimea liniilor de cale ferată convenționale, 

liniilor de cale ferată de interes local, care se regăsesc pe raza 

teritorială a comunei Cărbuneşti, judeţul Prahova: 

 

 Nu este cazul. 
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Anexa nr. 9 la statut. Principalele instituții din domeniul educației, 

cercetării, culturii, sănătății, asistenței sociale, presei, radioului, 

televiziunii și altele asemeneaI. Instituții din domeniul educației și 

cercetării 

I. Instituţii din domeniul educaţiei şi cercetării  

Prima şcoalǎ a luat fiinţǎ într-o camerǎ a vechii Primǎrii în 

anul 1884 funcţionând aici 22 ani ca urmare a Legii învǎţǎmântului 

promulgatǎ de Alexandru Ioan Cuza în 1864 în care se prevedea ca 

şcolile de la sate sǎ treacǎ în grija Primǎriilor.  

În 1905 Ministerul Domeniilor a decis sǎ ofere un teren pe 

care sǎ se construiascǎ o şcoalǎ dotatǎ corespunzǎtor, ce a fost 

terminatǎ un an mai târziu şi în prezenţa unui numeros auditoriu, 

preotul Mihai (1880 – 1943) a deschis-o oficial citind un discurs 

foarte impunǎtor despre rolul învǎţǎmântului pentru dezvoltarea 

societǎţii.  

Procesul de învăţământ în comuna Cǎrbuneşti se 

desfaşoară în cadrul a 2 instituţii de învăţământ, respectiv o 

grădiniţǎ şi o şcoalǎ cu clasele I – VIII. 

 

Foto: Instituţii de învăţământ din comuna Cărbunești 
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În aceste instituţii îşi desfăşoară activitatea un număr de 18 

cadre didactice (la nivelul anului 2019 conform INSSE). De 

asemenea comuna Cǎrbuneşti dispune de o bazǎ sportivǎ. 

 

Foto: Instituţii de învăţământ din comuna Cărbunești 

Situaţia învăţământului din comuna Cărbunești 

Învăţământ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Unităţi de învăţământ – total 1 1 1 1 1 1 
Primar si gimnazial (inclusiv invatamantul 
special 

1 1 1 1 1 1 

Primar si gimnazial 1 1 1 1 1 1 

Populația școlară 179 173 172 166 167 166 
Copii inscrisi in gradinite 30 31 30 30 29 35 
Elevi inscrisi in invatamantul preuniversitar 149 142 142 136 138 131 
Elevi inscrisi in invatamantul primar si 
gimnazial (inclusiv invatamantul special) 

149 142 142 136 138 131 

Elevi inscrisi in invatamantul primar (inclusiv 
invatamantul special) 

85 81 79 71 72 58 

Elevi inscrisi in invatamantul gimnazial 
(inclusiv invatamantul special) 

64 61 63 65 66 73 

Elevi inscrisi in invatamantul primar si 
gimnazial 

149 142 142 136 138 131 

Elevi inscrisi in invatamantul primar 85 81 79 71 72 58 
Elevi inscrisi in invatamantul gimnazial 64 61 63 65 66 73 
Personal didactic 11 11 11 19 18 18 
Invatamant prescolar 2 2 2 2 2 2 
Invatamant primar si gimnazial (inclusiv 
invatamantul special) 

9 9 9 17 16 16 

Invatamant primar (inclusiv invatamantul 
special) 

5 5 5 5 4 4 
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Invatamant gimnazial (inclusiv invatamantul 
special) 

4 4 4 12 12 12 

Invatamant primar si gimnazial 9 9 9 17 16 16 
Invatamant primar 5 5 5 5 4 4 
Invatamant gimnazial 4 4 4 12 12 12 

Săli de clasă şi cabinete şcolare 10 11 11 11 11 11 
Laboratoare şcolare 1 1 1 1 1 1 
Săli de gimnastică - total 1 - - - - - 
Terenuri de sport - 1 1 1 1 1 
PC-uri – total 21 22 22 22 23 23 

Sursa: statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 

Din păcate populaţia şcolară este în scădere la nivelul 

comunei, de la 183 elevi în anul 2013 la 166 elevi la nivelul anului 

2019. Cauzele reducerii populaţiei şcolare sunt multiple. Putem 

aminti scăderea natalităţii dar şi fenomenul de migraţie dinspre zona 

rurală spre cea urbană sau spre alte ţari ale Europei Occidentale. 

II. Instituţii din domeniul culturii 

În comuna Cărbunești îşi desfǎşoarǎ activitatea un cǎmin 

cultural. În comunǎ  se mai aflǎ şi o bibliotecǎ. Biblioteca comunală 

înzestreazǎ comuna Cărbunești cu 3000 de volume mândrindu-se 

cu 85 cititori activi la nivelul anului 2019. 

Cultura şi arta 2014 201
5 

2016 2017 2018 2019 

Biblioteci – total - număr 1 1 1 1 1 1 

Biblioteci publice - număr 1 1 1 1 1 1 

Volume existente în biblioteci - numǎr 1130 113
0 

1130 2000 3000 3000 

Cititori activi la biblioteci – numǎr  56 70 70 75 90 85 

Volume eliberate – numǎr  420 430 441 450 420 290 

Personal angajat în biblioteci 1 1 1 1 1 1 

Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=ART107A 

 
Astăzi, când facem parte din familia unită a ţărilor europene, 

când relaţiile dintre aceste state, bazate pe încredere şi 

întrajutorare, sunt mult mai prietenoase, când graniţele devin treptat 

doar imaginare, naţiunile pot dăinui în timp prin ce au mai trainic şi 

mai valoros. 

../../Downloads/SDL%20DRĂGĂNEȘTI_Varianta%20finala_CAP%201.doc
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=ART107A
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Pentru ca generaţiile care ne urmează să cunoască 

rădăcinile poporului şi evoluţia sa pe treptele istoriei, este de datoria 

noastră, a celor cu misiunea de educatori, să le lăsăm cât mai puţin 

alterată zestrea de care vorbeam, pentru a ne recunoaşte şi a nu 

uita că am fost şi că suntem români. Oriunde, în Europa şi în lume, 

oricâtă unitate în diversitate ar exista, ceea ce ne păstrează 

identitatea sunt graiul, portul şi obiceiurile.  

Viaţa culturalǎ a comunei începe în anul 1959 când a fost 

construit Cǎminul Cultural prin munca voluntarǎ a cetǎţenilor.  

În perioada 2016-2017, în comuna Cǎrbuneşti și-a 

desfășurat activitatea Ansamblul “Mugurașii de primăvară” profesor 

coordonator Nicoleta Duțescu, ce avea în componență copii din 

ciclul primar ai Școlii cu clasele I-VIII din comună.  

Activitatea Ansamblului “Mugurașii de primăvară” a fost una 

prolifică, aceștia remarcându-se la diversele concursuri la care au 

participat și la care au obținut numeroase premii și medalii. 

Totodata membrii Ansamblului “Mugurașii de primăvară” au 

participat la numeroase spectacole caritabile si la multe emisiuni 

televizate. Zestrea unei naţiuni o constituie valorile sale culturale şi 

tradiţionale: graiul, portul, obiceiurile şi religia. Când acestea sunt 

pe cale de dispariţie putem vorbi de un proces ireversibil de 

degradare a naţiunii şi chiar de dispariţie a acesteia. 

III. Instituţii din domeniul sănătăţii 

Reforma sistemului de sǎnǎtate are ca principale obiective 

îmbunǎtǎţirea stǎrii de sǎnǎtate a populaţiei, creşterea eficienţei 

utilizǎrii resurselor şi creşterea nivelului asistenţei medicale 

acordate populaţiei şi a calitǎţii serviciilor medicale. 
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Mǎsurile de reformǎ privesc, în principal restructurarea 

modului de organizare şi furnizare a serviciilor destinate îngrijirii 

sǎnǎtǎţii şi schimbarea modului de finanţare a activitǎţii şi sunt 

centrate pe introducerea asigurǎrilor sociale de sǎnǎtate. 

Asigurarea serviciilor medicale în comuna Cărbunești se face 

de cǎtre un cabinet medical individual.  

Situaţia sistemului de sănătate din comună 

Sănătate 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Medici de familie-proprietate publică-număr  1 - - - - - 

Medici de familie-proprietate privată -număr - 1 1 - - - 

Personal mediu sanitar-sector public-
persoane 

1 - - - - - 

Personal mediu sanitar-sector privat-
persoane 

1 2 1 - - 1 

Farmacisti - 1 - 1 1 1 

Cabinete medicale individuale (de familie) - 
sector public 

1 - - - - - 

Cabinete medicale individuale (de familie)-
sector privat 

- 1 1 - - - 

Farmacii - - - - - 1 

Puncte farmaceutice 1 1 1 1 1 - 

Sursa- http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=ART108B 

IV. Instituţii din domeniul asistenţei sociale 

Nu este cazul/Nu există  

V. Instituţii din domeniul presei, radioului, televiziunii şi altele 

asemenea 

Nu este cazul/Nu există  

VI. Instituţii în domeniul tineretului şi sportului 

Nu este cazul/Nu există  

http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=ART107A
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Anexa nr. 10 la statut. Principalele funcțiuni economice, capacități de 

producție diversificate din sectorul secundar și terțiar, precum și din 

agricultură 

 

Numărul operatorilor economici, profilul economic al unității 

administrativ-teritoriale, capacități de producție diversificate din 

sectorul secundar și terțiar, precum și din agricultură. 

O scurtă analiză a activității sectorului productiv în comuna 

Cărbunești se impune din două motive: 

• datorită contribuției semnificative pe care funcţionarea unor 

astfel de entități pe teritoriul unei localități îl are în general pentru 

dezvoltarea și autonomia respectivei comunități; 

• datorită faptului ca aderarea la Uniunea Europeană se 

materializează în fonduri nerambursabile, care pot fi accesate în 

cea mai mare parte de sectorul de producţie. 

În mediul rural, se desfăşoară o serie de activităţi neagricole 

( prelucrarea unor materii prime agricole, comerţ, transporturi etc.), 

care au un impact pozitiv asupra comunităţilor rurale, contribuind la 

asigurarea de venituri complementare si la creşterea gradului de 

utilizare a forţei de muncă. 

Activitatea industrială din cadrul comunei Cărbunești este 

reprezentată prin câteva unităţi economice, care prelucrează în 

general resursele existente în teritoriu şi angajează o mică parte din 

populaţia activă a comunei. Comerţul şi serviciile sunt prezente în 

comuna Cărbunești prin activităţi diversificate oferite populaţiei, 

astfel: fabricarea produselor de panificaţie şi patiserie, activităţi de 

construcţii, zidărie, etc. Mica industrie este reprezentată în comună 

de către societăţi comerciale care desfăşoară activităţi precum: 
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Nr. 
crt 

Numele firmei Profit (lei) 
Cifra de afaceri 

(lei) 

1.  ANTONIA BOGSERV 

INTERCONSTRUCT SRL 

313.797 991.919 

2.  AMIRADCONSULTANTA SRL 155.723 255.000 

3.  VELOCITY CONSULTING SRL 141 588 156 147 

4.  DAVID ALEX CONSTRUCT SRL 128 106 292 080 

5.  GONIM TOUR PREST SRL 51 852 344 179 

6.  G.I.R.D.E.R. SRL 28 995 52 735 

7.  FRUSINEL SI FRUSINICA SRL 11 576 75 155 

8.  SANCTUARUS SRL 5 482 46 437 

9.  COALIN ALEX INTERSERV SRL 2 715 186 147 

10.  STAFLOR CONSTRUCT SRL 597 17.750 

Sursa: https://www.listafirme.ro/prahova/CĂRBUNEŞTI/o1.htm 

 

Principalele obiective generale în dezvoltarea comunei 

Cărbunești, pe termen lung şi mediu sunt:  

- dezvoltarea infrastructurii de bazǎ; 

- relansarea turismului în general; 

- creşterea potenţialului economic 

- îmbunǎtǎţirea calitǎţii vieţii;  

- valorificarea produselor tradiţionale tip artizanat;  

-creştera competitivitǎţii şi performanţelor activitǎţii în 

industrie, investiţii şi în special în agriculturǎ;  

- stimularea spiritului întreprinzǎtor; 

- protejarea şi conservarea biodiversifitǎţii şi a habitatului 

natural;  

- energie electricǎ (modernizatǎ pe stâlpi de beton şi iluminat 

stradal);  

- asigurarea unui sistem durabil de alimentare cu gaze 

naturale (sursa în localitate, dar nu existǎ reţea de gaze);  

- reabilitarea drumurilor; 

- telefonia mobilă. 

https://www.listafirme.ro/prahova/TÂRGŞORU%20VECHI/o1.htm
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Încurajarea dezvoltǎrii întreprinzǎtorilor privaţi va trebui sǎ fie o 

politicǎ prioritarǎ în dezvoltarea comunei, atât în planificarea 

urbanisticǎ şi amenajarea teritoriului cât şi în politica fiscalǎ. 

Dezvoltarea în comunǎ a micilor întreprinzǎtori– microîntreprinderi, 

dar mai ales a întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM – uri) – trebuie 

susţinutǎ mai ales dacǎ acestea folosesc sau antreneazǎ forţa de 

muncǎ localǎ şi valorificǎ resurse naturale locale. 
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Anexa nr. 11 la statut. Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul comunei 

Cărbuneşti, judeţul Prahova 

 

În această anexă se vor completa informații privind bunurile 

din patrimoniul comunei Cărbuneşti, judeţul Prahova, inclusiv 

referitoare la bunurile imobile, astfel cum sunt definite la art. 537 din 

Codul civil. 

I. Inventarul bunurilor imobile din domeniul public al comunei 

Cărbuneşti, judeţul Prahova: 

SECTIUNEA 1 
bunuri imobile 

Nr. 
Crt. 

Codul de 
clasificare 

Denumirea 
bunului 

Elemente de 
identificare 

Anul 
dobandirii 
sau dupa 
caz a darii 
in folosinta 

Valoarea de 
inventar 

-lei- 

Situatia 
juridica 
actuala 

0 1 2 3 4 5 6 

1 1.6.2 
Scoala 

Gimnazială 
Cărbunești 

C3 - Clădire construită la 
sol  597 mp. , suprafață  
desfășurată 1193,50 mp 
(P+ E) 12 săli + laborator 

+ grup sanitar. 

1975 1.235.555,00  N.C. 20386 

2 1.6.2 
Scoala 

Gimnazială 
Cărbunești 

Grup sanitar școală 
2010 392.118,00 N.C. 20386 

3 1.6.2 
Scoala 

Gimnazială 
Cărbunești 

Camera centrala termică 
2013 14.975,00 N.C. 20386 

4 1.6.4 
Primăria 

Cărbunești 

C1 cladire construită 178 
mp , suprafață 

desfășurată 178,03 mp , 
parter 

1939 233.982,00 N.C. 20386 

5 1.6.4 Anexă primărie 
C 4 clădire construită 93 
mp suprafață desfăurată 

,parter 
1978 50.402,00 N.C. 20386 

6 1.6.2 Sală gimnastică 
C2 clădire construită 94 

mp suprafață desfășurată 
94,24 mp , parter 

1962 83.870,00 N.C. 20386 

7 1.6.2 
Grădinița 

Tărâmul copilăriei 

C 5 clădire construită la 
sol 184 mp, 

Suprafață desfășurată 
312 mp 
(P + M ) 

2020 586.705,00 N.C. 20386 

8 1.6.2 Grădiniță veche 

C 1 clădire construită la 
sol 190 mp , parter 

1927 144.548,00 N.C. 20441 

C 2 clădire construită la 
sol 143 mp parter 

1907 34.073,00 N.C. 20441 

9 1.6.2 
Cămin cultural 

Cărbunești 
C 1 clădire construită la 
sol 320,60 mp , parter 

1959 564.373,00 N.C. 20430 

10 1.6.2 
Construcție 
industrială și 

edilitară 

C1 rezervor apă , 103,56 
mp parter 

C2 foraj de adâncime 
2005 3.784.693,06 N.C. 20425 
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(gospodărie apă ) 4,41 mp parter 
C3 stație filtrare 14,38 

mp parter 
C4 rezervor tartare apă 

44,70 mp subsol 
C5 cabină supraveghere 
50 mp construită la sol – 

50,47 mp suprafață 
desfașurată 

+ rețea distribuție apă 

11 1.6.2 Teren primărie 

Suprafața de 5925 mp  
pe care se află situate 

Sediu primărie , arhivă , 
sală de sport , școală 

gimnazială Cărbunești , 
grădinița . 

1939 222.246,75 N.C. 20386 

12 1.6.2 
Teren cămin 

cultural 
Cărbunești 

Suprafața de 925 mp 
Tarla 63 parcela cc 

5349 
1959 35.159,25 N.C. 20430 

13 1.3.7.4 De. 150 

In satul GOGEASCA , 
intravilan, 

L = 693 m, suprafața 
4443 mp. 

1940 19.882,43 N.C. 20688 

14 1.3.7.4 De. 3019 
In satul GOGEASCA, 
intravilan L = 323 ml, 
suprafața 1937 mp. 

1940 8.668,08 N.C. 20626 

15 1.3.7.4 De. 3071 
In satul GOGEASCA,  
intravilan L = 169 ml. 
Suprafața – 713 mp. 

1940 3.190,68 N.C. 20625 

16 1.3.7.4 De. 3114 
In satul GOGEASCA 
intravilan L = 509 ml 
Suprafața 3635 mp 

2008 54.451,80 N.C. 20640 

17 1.3.7.4 De. 3114 
In satul GOGEASCA 
intravilan L = 24 ml 

Suprafața  = 383 mp 
2008 

Inclus în 
valoarea de mai 

sus 
N.C. 20639 

18 1.3.7.4 De. 3114 
In satul GOGEASCA 
intravilan L = 931 ml 

Suprafața  = 7990 mp 
2008 

Inclus în 
valoarea de mai 

sus 
N.C. 20629 

19 1.3.7.4 De. 3269 
In satul GOGEASCA 
intravilan L = 138 ml 
Suprafața - 551 mp 

1930 3.570,48 N.C. 20700 

20 1.3.7.1 Ds. 3293 
In satul GOGEASCA 
intravilan L = 263 ml 
Suprafața - 1120 mp 

1930 14,267.90 N.C. 20627 

21 1.3.7.4 De. 305 
In satul GOGEASCA 
intravilan L = 534 ml 
Suprafața - 3174 mp 

31.12.1930 14.203,65 N.C. 20647 

22 1.3.7.1 Ds. 3383 
In satul GOGEASCA 
intravilan L = 82 ml 
Suprafața - 390 mp 

1940 2.527,20 N.C. 20657 

23 1.3.7.4 De. 3181 
In satul GOGEASCA 
intravilan L = 891 ml 
Suprafața - 6315 mp 

1950 11.867,70 N.C. 20705 

24  De. 3181 
In satul GOGEASCA 
intravilan L =  32    ml 
Suprafața - 242 mp 

1950 
Inclus în 

valoarea de mai 
sus 

N.C. 20708 

25 1.3.7.4 De. 1437 
In satul GOGEASCA 

extravilan L =  ml 
Suprafața -  394 mp 

1940 28.615,68 N.C. 20705 

26 1.3.7.1 Ds. 3581 
In sat CARBUNEȘTI 
intravilan L = 266 ml 
Suprafața -1239  mp 

31.12.1930 8.028,72 N.C. 20663 

27 1.3.7.4 De. 3501 
In sat CARBUNEȘTI 
intravilan L = 195 ml 

31.12.1950 6.726,24 N.C. 20694 
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Suprafața - 1038 mp 

28 1.3.7.1 Ds. 3665/2 
In sat GOGEASCA 
intravilan L = 75  ml 
Suprafața - 315 mp 

31.12.1950 2.041,20 N.C. 20699 

29 1.3.7.4 De. 3902 
In sat GOGEASCA 
intravilan L = 48 ml 
Suprafața - 195 mp 

31.12.1930 3.893,25 N.C. 20696 

30 1.3.7.4 De. 1480 
In sat GOGEASCA 

Intravilan L = 106 ml 
Suprafața = 653 mp 

31.12.1930 4.231,44 N.C. 20698 

31 1.3.7.4 De. 3986 
In sat CĂRBUNEȘTI  
intravilan L = 188  ml 
Suprafața - 1519 mp 

1950 6.797,53 N.C. 20635 

32 1.3.7.4 De. 652 
In sat CĂRBUNEȘTI  
intravilan L = 452 ml 
Suprafața - 3298  mp 

31.12.1930 14.758,55 N.C. 20682 

33 1.3.7.4 De. 4033 
In sat CĂRBUNEȘTI 
intravilan L = 106 ml 
Suprafața -524  mp 

31.12.1930 2.344,90 N.C. 20628 

34 1.3.7.4 De. 4039 
In sat CĂRBUNEȘTI 
intravilan L = 55 ml 
Suprafața - 273 mp 

31.12.1950 1.221,68 N.C. 20634 

35 1.3.7.2 De. 4047 
In sat CĂRBUNEȘTI 
intravilan L = 493 ml 
Suprafața - 4478 mp 

31.12.1940 488.124,39 N.C. 20692 

36 1.3.7.1 Ds. 4092/1 
In sat CĂRBUNEȘTI 
intravilan L = 251 ml 
Suprafața - 1539 mp 

31.12.1940 9.972,72 N.C. 20668 

37 1.3.7.1 Ds. 4092/2 
In sat CĂRBUNEȘTI 
intravilan L = 66  ml 
Suprafața - 340  mp 

31.12.1940 2.203,20 N.C. 20666 

38 1.3.7.4 De. 4379 
In sat CĂRBUNEȘTI 
intravilan L =261  ml 
Suprafața - 1604  mp 

31.12.1940 71.004,50 N.C. 20637 

39 1.3.7.4 De. 4472 
In sat CĂRBUNEȘTI 
intravilan L = 473 ml 
Suprafața - 2614 mp 

31.12.1940 111.780,73 N.C. 20632 

40 1.3.7.1 Ds. 4457 
In sat CĂRBUNEȘTI 
intravilan L = 76 ml 
Suprafața - 249  mp 

31.12.1950 1.613,52 N.C. 20633 

41 1.3.7.1 Ds. 4504 
In sat CĂRBUNEȘTI 
intravilan L = 84 ml 
Suprafața - 386 mp 

31.12.1930 2.501,28 N.C. 20631 

42 1.3.7.1 Ds. 4488 
In sat CĂRBUNEȘTI 
intravilan L = 87 ml 
Suprafața - 519 mp 

31.12.1940 3.363,12 N.C. 20659 

43 1.3.7.1 Ds. 4559 
In sat CĂRBUNEȘTI 
intravilan L = 331 ml 
Suprafața - 1567 mp 

31.12.1950 118.869,85 N.C. 20656 

44 1.3.7.1 Ds. 4619 
In sat CĂRBUNEȘTI 
intravilan L = 129 ml 
Suprafața -575  mp 

31.12.1930 3.726,00 N.C. 20630 

45 1.3.7.1 Ds. 4865 
In sat CĂRBUNEȘTI 
intravilan L = 87 ml 
Suprafața - 421 mp 

31.12.1935 2.728,08 N.C. 20636 

46 1.3.7.4 De. 4912 
In sat CĂRBUNEȘTI 
intravilan L = 93 ml 
Suprafața - 410 mp 

31.12.1930 2.656,80 N.C. 20678 

47 1.3.7.4 De. 4910 
In sat CĂRBUNEȘTI 
intravilan L = 22 ml 
Suprafața - 103 mp 

31.12.1920 667,44 N.C. 20678 

48 1.3.7.2 De. 4913 
In sat CĂRBUNEȘTI 
intravilan L = 200 ml 
Suprafața - 828 mp 

31.12.1930 90.256,14 N.C. 20678 
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49 1.3.7.2 De. 5027 
In sat CĂRBUNEȘTI 
intravilan L = 98 ml 
Suprafața - 387 mp 

31.12.1930 42.184,94 N.C. 20648 

50 1.3.7.4 De. 5093 
In sat CĂRBUNEȘTI 
intravilan L = 837 ml 
Suprafața - 4250 mp 

11.12.2015 168.968,31 N.C. 20685 

51 1.3.7.1 Ds. 5059 
In sat CĂRBUNEȘTI 
intravilan L = 65 ml 
Suprafața - 354 mp 

31.12.1940 2.293,92 N.C. 20662 

52 1.3.7.1 Ds. 5215 
In sat CĂRBUNEȘTI 
intravilan L = 102 ml 
Suprafața - 430 mp 

31.12.1940 2.786,40 N.C. 20677 

53 1.3.7.1 Ds. 5263 
In sat CĂRBUNEȘTI 
intravilan L =362  ml 
Suprafața – 2593mp 

31.12.1940 1.275.045,69 N.C. 20695 

54 1.3.7.1 Ds. 5256 
In sat CĂRBUNEȘTI 
intravilan L = 113 ml 
Suprafața - 671 mp 

31.12.1940 4.348,08 N.C. 20643 

55 1.3.7.1 Ds. 5168 
In sat CĂRBUNEȘTI 
intravilan L =239  ml 
Suprafața - 958 mp 

31.12.1940 6.207,84 N.C. 20691 

56 1.3.7.1 Ds. 5200 
In sat CĂRBUNEȘTI 
intravilan L = 300 ml 
Suprafața - 1942 mp 

05.11.2017 56.519,48 N.C. 20683 

57 1.3.7.1 Ds. 2626 
In sat CĂRBUNEȘTI 
intravilan L = 297 ml 
Suprafața - 1699 mp 

31.12.1940 76.597,72 N.C. 20683 

58 1.3.7.1 Ds. 5783 
In sat CĂRBUNEȘTI 
intravilan L =  122 ml 
Suprafața - 513 mp 

31.12.1940 3.324,24 N.C. 20642 

59 1.3.7.1 Ds. 5328 
In sat CĂRBUNEȘTI 
intravilan L = 340 ml 
Suprafața - 2028 mp 

31.12.1940 117.120,58 N.C. 20702 

60 1.3.7.4 De. 5765 
In sat CĂRBUNEȘTI 
intravilan L = 517 ml 
Suprafața - 2576 mp 

31.12.1920 16.692,48 N.C. 20686 

61 1.3.7.4 De. 5764 
In sat CĂRBUNEȘTI 
intravilan L = 242 ml 
Suprafața - 948 mp 

31.12.1930 6.143,04 N.C. 20655 

62 1.3.7.1 Ds. 5860 
In sat CĂRBUNEȘTI 
intravilan L = 34 ml 
Suprafața - 165 mp 

31.12.1930 1.069,20 N.C. 20641 

63 1.3.7.1 Ds. 5915 
In sat CĂRBUNEȘTI 
intravilan L = 457 ml 
Suprafața - 2962 mp 

31.12.1930 19.193,76 N.C. 20697 

64 1.3.7.1 Ds. 5898 
In sat CĂRBUNEȘTI 
intravilan L = 156 ml 
Suprafața - 756  mp 

31.12.1930 4.898,88 N.C. 20680 

65 1.3.7.2 Ds. 5914 
In sat CĂRBUNEȘTI 
intravilan L = 465 ml 
Suprafața - 2341 mp 

31.12.1920 255.180,71 N.C. 20693 

66 1.3.7.1 Ds. 6070 
In sat CĂRBUNEȘTI 
intravilan L = 533  ml 
Suprafața - 3751 mp 

31.12.1930 728.567,98 N.C. 20690 

67 1.3.7.2 De. 6101 
In sat CĂRBUNEȘTI 
intravilan L = 78 ml 
Suprafața - 510 mp 

31.12.1930 55.592,55 N.C. 20654 

68 1.3.7.1 Ds. 6125 
In sat CĂRBUNEȘTI 
intravilan L = 168 ml 
Suprafața - 670 mp 

31.12.1930 4.341,60 N.C. 20669 

69 1.3.7.1 Ds. 6139 
In sat CĂRBUNEȘTI 
intravilan L = 43 ml 
Suprafața - 261 mp 

31.12.1940 1.691,28 N.C. 20673 

70 1.3.7.4 De. 6166 In sat CĂRBUNEȘTI 31.12.1940 4.224,96 N.C. 20660 
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intravilan L = 157 ml 
Suprafața - 652 mp 

71 1.3.7.4 De. 6217 
In sat CĂRBUNEȘTI 
intravilan L = 135 ml 
Suprafața - 470 mp 

31.12.1940 3.045,60 N.C. 20684 

72 1.3.7.4 De. 5644 
In sat CĂRBUNEȘTI 
intravilan L = 209 ml 
Suprafața - 876 mp 

31.12.1950 5.676,48 N.C. 20651 

73 1.3.7.4 De. 5634 
In sat CĂRBUNEȘTI 
intravilan L = 152 ml 
Suprafața -511  mp 

31.12.1940 3.311,28 N.C. 20645 

74 1.3.7.4 De. 5626 
In sat CĂRBUNEȘTI 
intravilan L = 92 ml 
Suprafața - 370 mp 

31.12.1940 2.397,60 N.C. 20665 

75 1.3.7.4 De. 5601 
In sat CĂRBUNEȘTI 
intravilan L = 200 ml 
Suprafața - 628 mp 

31.12.1940 4.069,44 N.C. 20676 

76 1.3.7.4 De. 5600 
In sat CĂRBUNEȘTI 
intravilan L = 159 ml 
Suprafața - 440 mp 

31.12.1940 2.851,20 N.C. 20653 

77 1.3.7.1 Ds. 5579 
In sat CĂRBUNEȘTI 
intravilan L = 66 ml 
Suprafața - 297  mp 

31.12.1940 1.924,56 N.C. 20672 

78 1.3.7.1 Ds. 5540/1 
In sat CĂRBUNEȘTI 
intravilan L =205  ml 
Suprafața - 689 mp 

31.12.1930 4.464,72 N.C. 20658 

79 1.3.7.1 Ds. 5510 
In sat CĂRBUNEȘTI 
intravilan L = 96 ml 
Suprafața - 495 mp 

31.12.1930 3.207,60 N.C. 20652 

80 1.3.7.1 Ds. 5416 
In sat CĂRBUNEȘTI 
intravilan L = 348 ml 
Suprafața - 1775 mp 

31.12.1930 11.502,00 N.C. 20650 

81 1.3.7.1 Ds. 5373 
In sat CĂRBUNEȘTI 
intravilan L = 97 ml 
Suprafața - 585 mp 

31.12.1940 3.790,80 N.C. 20671 

82 1.3.7.4 De. 5417 
In sat CĂRBUNEȘTI 
intravilan L =568  ml 
Suprafața - 3207 mp 

31.12.1930 14.351,33 N.C. 20681 

83 1.3.7.2 Ds. 4317 
In sat CĂRBUNEȘTI 
intravilan L = 258 ml 
Suprafața - 1290 mp 

31.12.1940 140.616,45 N.C. 20646 

84 1.3.7.4 De. 4292 
In sat CĂRBUNEȘTI 
intravilan L = 73 ml 
Suprafața - 248 mp 

31.12.1940 1.607,04 N.C. 20664 

85 1.3.7.1 Ds. 4279 
In sat CĂRBUNEȘTI 
intravilan L = 107  ml 
Suprafața - 519 mp 

31.12.1940 3.363,12 N.C. 20649 

86 1.3.7.1 Ds. 4245/1 
In sat CĂRBUNEȘTI 
intravilan L = 214 ml 
Suprafața - 1110 mp 

31.12.1940 6.395,76 N.C. 20701 

87 1.3.7.4 De. 1638 
In sat CĂRBUNEȘTI 
intravilan L = 79 ml 
Suprafața - 470 mp 

31.12.1940 3.045,60 N.C. 20689 

88 1.3.7.4 De. 4188 
In sat CĂRBUNEȘTI 
intravilan L = 288 ml 
Suprafața - 2140 mp 

31.12.1930 107.879,01 N.C. 20687 

89 1.3.7.4 De. 4188/1 
In sat CĂRBUNEȘTI 
intravilan L = 90 ml 
Suprafața - 528  mp 

31.12.1940 3.421,44 N.C. 20674 

90 1.3.7.4 De. 4157 
In sat CĂRBUNEȘTI 
intravilan L = 250 ml 
Suprafața - 2216 mp 

31.12.1940 111.710,22 N.C. 20667 

91 1.3.7.4 De. 4139 
In sat CĂRBUNEȘTI 
intravilan L = 214 ml 

31.12.1940 7.192,80 N.C. 20701 
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Suprafața - 1110 mp 

92 1.3.7.4 De. 4122 
In sat CĂRBUNEȘTI 
intravilan L = 71 ml 
Suprafața - 256 mp 

31.12.1950 1.658,88 N.C. 20675 

93 1.3.7.4 De. 4105 
In sat CĂRBUNEȘTI 
intravilan L = 96 ml 
Suprafața - 394 mp 

31.12.1950 2.553,12 N.C. 20638 

94 1.3.7.1 Ds. 5415 
In sat CĂRBUNEȘTI 
intravilan L = 971 ml 
Suprafața - 6834 mp 

05.11.2017 
 

71.688,66 N.C. 20661 

95 1.3.7.1 Ds. 5642 
In sat CĂRBUNEȘTI 
intravilan L = 1848 ml 
Suprafața - 12455  mp 

ml și mp sunt 
la comun cu 

ds 5415 
145.394,47 N.C. 20661 

96 1.3.7.2 DC. 55 
In sat CĂRBUNEȘTI 
intravilan L = 1137 ml 
Suprafața - 11931  mp 

29.08.2012 1.936.073,20 N.C. 20706 

97 1.3.7.2 DC. 47 
In sat CĂRBUNEȘTI 
intravilan L = 407 ml 

Suprafața -    5365  mp 
29.08.2012 1.042.060,05 N.C. 20679 

98 1.3.7.1 Ds. 5565 
In sat CARBUNESTI 
Intravilan L – 141 ml 
Suprafața – 835 mp 

31.12.1930 5.410,80 N.C. 20704 

99 1.6.2 
Teren amplasare 
stație apă punct 

Grădiniță 

Suprafața 2310 mp 
Tarla 74 parcela 6250 și 

6251 
31.12.2005 135.591,66 

Conf. N.C. 
20425 

100 1.6.2 
Teren sport 

școală 
Suprafața inclusă la 
nr.crt.11 din inventar 

31.12.2006 50.871,60 
Conf. N.C. 

20386 

Sursa: Raport de evaluare al activelor fixe-construcţii şi terenuri aflate în patrimoniul 
public şi privat al Comunei Cărbuneşti 

 

II. Inventarul bunurilor imobile din domeniul privat al comunei 

Cărbuneşti, judeţul Prahova. 

Nr. 

Crt. 
Denumirea bunurilor inventariate 

Codul sau nr 

de inventar 

Valoare de 

inventar (lei) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

Sursa: Raport de evaluare al activelor fixe-construcţii şi terenuri aflate în patrimoniul 
public şi privat al Comunei Cărbuneşti 
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Anexa nr. 12 la statut. Principalele entități privind societatea civilă, 
respectiv partidele politice, sindicatele, cultele, instituțiile de utilitate 
publică, precum și celelalte organizații nonguvernamentale, care au 
sediul sau punctul declarat că funcționează la nivelul unității 
administrativ-teritorialeI. Principalele organizații neguvernamentale 

 

Denumirea principalelor organizații neguvernamentale care își 

desfășoară activitatea pe raza teritorială a unității administrativ-

teritoriale. 

I. Principalele organizaţii neguvernamentale: 

Nu este cazul. 

II. Principalele partide politice 

Denumirea partidelor politice sau a organizațiilor aparținând 

minorităților naționale, înființate în condițiile Legii partidelor politice 

nr. 14/2003, republicată, care își desfășoară activitatea pe raza 

teritorială a unității administrativ-teritoriale: 

PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL 

 

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 
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III. Principalele organizații sindicale sau asociații profesionale 

Nu este cazul. 

IV. Cultele religioase 

De asemenea în comunǎ existǎ două biserici. În timpul 

domniei lui Mihai Viteazul, s-a contruit prima bisericuţǎ din comunǎ 

cu zid de piatrǎ alǎturi de care se aflǎ şi cimitirul satului în care se 

odihnesc cei trecuţi în nefiinţǎ. 

Din cauza calamitǎţilor naturale bisericuţa cea veche nu mai 

prezenta siguranţǎ, locuitorii hotǎrându-se sǎ construiascǎ una mai 

mare şi mai durabilǎ din cǎrǎmidǎ, unde sǎ slujeascǎ un preot drept 

şi înţelegǎtor. 

Pictura bisericii este fǎcutǎ în stil bizantin, foarte frumoasǎ 

fapt ce a fǎcut ca organele superioare bisericeşti sǎ dea dispoziţii 

ca aceasta sǎ fie pǎstratǎ în forma în care se gǎseşte chiar dacǎ ar 

fi nevoie sǎ fie spǎlatǎ sau repictatǎ. 

 

Foto: Biserica din satul Cǎrbuneşti 
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Hramul este „Sfântul Nicolae”, dar dupǎ cum reiese dintr-o 

inscripţie aflatǎ la intrare primul hram a fost „Sfântul Dimitrie”. 

Satul Gogeasca din comuna Cărbuneşti, Protoieria Vălenii 

de Munte, este o localitate la marginea Arhiepiscopiei Bucureştilor, 

aflată la graniţa cu Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei. Localitatea nu 

a avut niciodată biserică. Locuitorii satului mergeau până în anul 

2016 în localitatea apropiată Târleşti atât pentru slujbe cât şi pentru 

înmormântările care se făceau în cimitirul satului vecin. În 2016, 

într-un timp record, a fost construită o biserică închinată Sfântului 

Ierarh Alexandru, Arhiepiscopul Constantiopolului (cel care a stat 

împotriva învăţăturii lui Arie, la Sinodul I Ecumenic). Biserica a fost 

construită prin grija preotului Ion Ciucă şi a celor doi fii ai lui: Anichit 

Orest şi Ioan Alexandru. Într-un timp record de şapte luni a fost 

construită, pictată şi împodobită pentru momentul sfinţirii. 

 

Foto: Biserica din satul Gogeasca 
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În semn de apreciere pentru sprijinul şi implicarea în 

construcţia lăcaşului de cult pr. Ioan Ciucă a primit Ordinul Sfântul 

Antim Ivireanul pentru clerici, pr. Ioan Alexandru Ciucă a fost 

hirotesit iconom stavrofor, iar pr. Anichit Orest Ciucă iconom. De 

asemenea, primarul Comunei Cărbuneşti a primit Diploma 

Omagială Sfântul Antim Ivireanul. 
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Anexa nr. 13 la statut. Lista cu denumirea înfrățirilor, cooperărilor 

sau asocierilor încheiate de comuna Cărbuneşti, judeţul Prahova 

 

Nu este cazul.  
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Anexa nr. 14 la statut. Programele, proiectele sau activitățile, după caz, a 

căror finanțare se asigură din bugetul local, prin care se 

promovează/consolidează elemente de identitate locală de natură 

culturală, istorică, obiceiuri și/sau tradiții 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

programului, 

proiectului sau 

activității, după 

caz 

Descrierea elementelor de identitate 

locală de natură culturală, istorică, 

obiceiurilor și/sau tradițiilor care se 

promovează/consolidează 

Perioada în 

care se 

realizează 

1.  - - - 

 


